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1\lti,•észetek és tm.lom:inyo;. I n d i a : A hindn irolblom aranyszáa<:da. 

ELSŐ FEJEZET. 

Sp any o l ország, és Pe r g am um 1). 

Büszke diadallal ülve Carthago, s Corinth romjai fölött Roma, 
bát.ran hirdethette az erőszak diadalát az ipar fölött : uj ellenség nem 
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vertekben nem maradt elegendő erő, mozogni Olaszország zsoldosai
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1) Sz;imos kortirsak irtak 1:1eg ez igen fontos időszak történetét, de eg·ynek 
müve sem jutott el hozzánk; s még azoké scm, kik utólagosan dolgozták föl e tir
gyat. Hasznilható irók e részben: Flutarch, Grat·clws, Sylla, ./1'/arius, Lucullus, C1·as
sus, Sertorius, l'omp~jus, Caesar, uticai Cato, Cice1·o, Brutus, Antonius életrajzaiban; 
Applanus, a polgá•·ltci&or~thúl; V ellejus Paterculus. Sallnstiusuál Catilina, s Jugurth" 
történetei a tartomány belállapotát igen jelesen festilL Sallustius fordit6ja, De Bros

·'"·'• magapótolta a ltézagot a két töredék közt, 79-től 67-ik évig Kr. c. Ez egy gon
dosan készült munka, ezen igen fulltos korszakról. (Hisr. de la 1·ép. romaille dans le 

rou,.. du J! ll. siécle, pnr Salluste. Dij<•n, 1777. 3 küt. 4-r. Felviligositist :1dnak e 
tárgyLau : Cicero besz-édei és levelei; Gaesar commenlá•Jai igen becsesek, mind az 
előaJ.ott tények, miml :·z előad:lsi modor tekintetében. 

E kor·s:.mkra vonatkozólrrg fontos: Hist. des 1"ét•ol••tions nrrivées dansle g ou o er
nemen! Je la rétmblique t·omaine, Vertot ildoz:irtúl (Paris, 1796. 6. köt. 12-r.); 
Mably munkája, Observations su1· les Romains fölületes. Csak az kár, hogy Niebahr 
nem hozhatta le idáig Römisc/te Geschichte czimü munlulj:it. 

A szohtsokat illetőleg lásd Meyners, Geschichte Jes Vcrfalls der Sitten der 
Römer. Lipcse, 1782. Meirotto, Sitt w uncJ LebenS'lreise det· Hömer in den verschietiene n 

·en Jer Republic. Berlin, 1776. C. A. Böttiger, Sabine, oder der Morgen ciue1' 

r . .• .ischen Dame. Lipcse, 1806. Mazois, Palnis Je Scaurus. Paris, l 8:!0. 
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nem gyűzött uép, midőn saját függetlenségének védelme felől volt 
szó, ellentállani bátorkodott a romai sasok <iltal elkövetendő rablás
nak. Értem a spanyolokat. 

Az iberiai félsziget határait a természet jelölte ki : az Oceán és 
Közép-tenger által körittetik i Eurapával a Pyrenek kapcsolják össze i 
Afrikától pedig a gibraltari szaros választja cl. Déli ··észébcn tropicus 
természciii lévén, Spanyolország Castilia fönsiJ,jain, és a l'yrcnek 
közt az éjszak ridegségét érzi i !tol azonban dus mcnnyiségben nm
tatkozuak a fák és lcgcWk, a vas-, ezüst- és aranybányák. Hcspcriá
mtk, vagyis Nyugotnak nevezték cl a görögük i Hispaniának a phoe
niciek i s az lberia név talán az iberektől ragadt rá, kik Asiából 
jöttek azt benépesíteni 1 ). 

Valóban Varro az elsü lakosok közt nevezi a celLákat, ibercket, 
és persákat j mclly utolsó nevezet ala.tt 6 <t pershákat, vagy tráko
kat érti : hihetőleg celta népet, mclly Thesprotia-, s lllyriából jött 
Olaszországba; holltmberek neve alatt volt ismeretes, é~ kiszoríttat
ván innen a pelasgoktól, a constanzi (B r i g a n t i 11 us) tó vidékérc 
menekiilt, s a RlJone, és I sere folyók közt, allobrogok neve alatt tele
pedett le : honnau a spauyol partoknak tartott, közel a l'yrcnckhcz, 
dél·, és nyugotra. Letelepedésüket átalábau a b r i g a, vagy b r i a 
uevezet jelöli i me ll y a llosporus-, és Euxin- tengerhez közcllakó thrá
koknál diYatozott: mini ezt Strabo, a Sclymbria, 1\fcscmLria, Goltio
bria uevcknél említi. Hasouló nevek Spanyolország egész viuél;én 
fordulnak elő, az Ebt·o forrásaitól n Szent-Fokig; miből azt lehetne 
következtctniink, hogy ama népek tengeren ér·kcztek oda. Ezek ro
konságáról a többiekkel, kik Olaszországban laktak, tanuskodik a 
helynevek hasonlatossága a két félszigeten; mcllyck olly régiek, hogy 
későbbi romai táborozásoknak nem tulajdoníthatók. 

Már a régi korban zacynthusi, s ardcai pclasgok alapiták itt 
Saguntumot; rnelly, mint Tarragana is, cyc.lopsfélc falakkal körittetik: 
hasonlóu a toscanai városokhoz. Más ősnépck maradványai az euscal
donac-ok, Yagy baskok j kiknek nyelve mai napig is egészen eltér a 
többi, indogerman nyelvektől, dc azonegy családból való. A celták 
vegyületéből az clöbbiekkcl, származtak a celtiLerek : lw.rczias nép, 
nagy gallus paisok-, é;; hosszu lándsákkal, és kardokkal fegyverezve, 

1) L. II. köt. GIS. lap. Petit-Radel, 11/ém. de l' Institut. T. VI. 
Graslin, De l"lbél"ie, ou ess ai eritique s111· l' urigin e des pt·emii:res populatiuus de 

l' Espagne. Paris, 1838. 
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mellynek vasát még az clkészités előtt a földben hagyták megrosdá
sodni, hogy annál nagyvbb keménységet nyerjen; s boldogságnak 
tartották, l1a csatákban clcshettek. 

A gyönyörü nyájak, gyapju, bor, olaj, gyümölcs, főleg arany, 
ezüst, ambra, czin, higany, mát· jókor odacsalták a phocnicicket Bae
tica partjaira. Fc'ílcg ezüsttel mkodtak meg : miböl a bensziilöttek 
nagy darabokat cseréltek üveg mün:kért, és egyéb lwszontalauságo
kért. Hit·cs volt még a len, s finom lcnszö\·ct Sactabis-ból (X a t i v e), 
és a bilbilisi acz<~l. A carthagoiak arany- és ezüst-bányákat miveltek, 
főleg a Pyrenckbcn; s évenkint öt millio linit nyertek onnan. A ro
maiak negyvenezer munkást is foglalkoztattak. Nem sokat jövedelmez
tek az asturiai arany-bányák: dc annál többet a higany-bányák Cacto
briga (A lm a d e n) mellctt, mellyck most is a legdusabbak egész 
Europában. A romaiak mintegy négyezer fmnkon Űzettek egy mel"ino 
kost; és különösen becsülték a Spanyoloroszágban késziilt fegy
vereket. 

l\1 él tán szerették tehát a phoeniciaiak Spanyolországot, hol, 
mint láttuk, alapiták Cadixot, azután l\1alagát, Cordovát, Isbiliát, 
és egyéb városokat a tenger C!S folyamok mellett; a kereskedéssei 
egyiitt az alphabetumot, t~s mi,·cltség elemcit is tcrjesztctték. A rho 
dusiak, zacyntl1 usiak és plwcaeaiak is eljöttek ide kcrc3kedés végett ; 
s alapiták Rosas-t, Emporiac-t (Ampmias), Palaeopolis-t, és Saguntot. 

A bcnszi.ilöttck meghódítása azonban nem igen sikerült: s hihe· 
tőleg a turcictanok lázadásának elnyomása vL·get.t hivták meg a phoe
niciai gyarmatok a earthagaiakat; kik ott gaz<lag gyarmatokat alapi
tottak (236-21~).) és meghóditották 1) a hegyi lakókat a Pyrcnck és 
Idubeda keleti oldalán, az orthospcdákat és ilipulákat, s a völgyek 
lakóit az alsó Eb1·o, llactis, Anas, Tagus mellctt, s a Duero bal partján. 
E folyamon tul, és az Ebro fcl;;ö völgyében lakozó harczos, és mivc
leilcn törzsek, mindig megőrizék függetlenségüket. 

Cat·thago clleni Jmeczaikh:tn a romaiak meghóditák a gazdag 
félszigetet; melly negyven év mulva, a második pun had végeztével, 
két tartományra osztatott : keletre T arracon, dMnyugotra pedig 
Lusitania, vagy llactica tartományra, két practol'l'al, kik azokat kor
mányozták. Dc a spanyolok, Yalamint nem tUrték a carthagoi igát, 
szintolly gyorsan visszanyomták a romaiakat is; és hat év mulva, hogy a 
cartha'goiak uralma mcgszi.int a félszigeten, a romaiak ellen a lcgöldök-

') L. föneLL, lll ki..it. 76. lap. 
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!öbb harczot kezdctték, szintugy a megszaporodott népesség, mint a 
hegyes vidékek, és hm·czias lakosok tekintetéből. A lakosok, férfiak 
és nők, ifjak és örege],, min1l harczoltak; és dicsőségnek tartották, pa
nasz nélkül meghalni: minden domb, minden bokor crősségül szolgált 
nekik, s ama véres gucrillah:uczot gyakorolták, melly napjainkba~ i,; 
megcitinté Napoleon hatalmát. 

A spanyolok számos társas:igokba alakultak, s élethalált·a szö
vetkeztek ; és egy sem lett soha hitszegő, s nem élte tul a többieket. 
Egy cantabriai anya inbbb megülte gyermekét, mint scm öt ellensé
geinek kezébe esni engedje; egy más fiu, atyjának paranc"ára, halá
lával adta vissza fogoly sziilöinck szahadságát. A keresztfán végezve 
éltöket, a foglyok harczias énekeket hangoztatánn-k : gunyolva hóhé
raikat 1

). Több izbcn lcgyőzetvén, dc le nem igáztatván, magukkal 
hordták a mérgct., az elfogatás esetében használandót: ha rabszolga· 
ságra jutottak, megölték uraikat, vagy elsülyeszték a hajókat, mellye
ken evezniök kellett. Egy izben lcgyiízetvén, a győztes romaiaknak 
azt izenték : ,Megengedjük nektek a távozást Spanyol01·szágból, ha 
fejenkint egy öltönyt, lovat, és kardot adtok nekünk.' Miudcn fegy
vet·t felhasználtak ellenök b eu a ro maiak; s még inkább azt, a miben ök 
nem voltak annyira jártasok : tudnillik a ra\·aszságot, és itrulást. Czi
vódást támasztva küztök, a testvéreket testvérek ellen fegyverezték 
föl; azután pedig fölhasználva az alkalmat, megtámadták őket. Lu
cullus Celtibcriában, Servius Galba Lusitaniában, barát~ág jelcül ter
mékeny földeket aj(mlottak a törhetlen spanyoloknak: s midőn ezek 
ott békében megtelepedtek, fölkonczolták öket. Galba harmincz ezer
nek lemészárlásában találta dicsőségét (151). 

Kérdeni sem kell, valljon a spanyolok visszaadták-e a kölcsönt: 
miért is a spanyol táborozás annyira félelmessé vált, hogy a néptrihu
nok fölmentést kiváutak kegyenczeik számára; s ha. ezt meg nem 
nyerték, bebürtiinözésselmentették meg öket. Fulvius consul olly ve
reséget szemredett Carustól , hogy e csatának napjrt szercncsétlennek 
tekintetett, valamint a Cannae mellctti csatanap. l\lindamellett Cato, 
és Sempronius Gracchus hosszabb ideig ( Hi5-t79) harczolván in· 
nensö Spanyolországban (C as t i l i a , s A r a g o n i á b a n), és saját 
fészkökben támadván meg a celtiuereket, alávetették az egész tarto
mányt az Ebro s Pyrenek közt; azzal dicsekedvén, hogy az egyik 
négyszáz, a másik háromszáz várost vett meg. Tulsó Hispaniában P. 
Cornelius Scipio, Posthumus, és egyebek m<~ghóditák (195--178.) a 

1) Plutar~hus. Sertorius~an. Appianus, Jlr'l". 33. 72. 



lnsitanokat, turdet::mokat, vaccaeanokat (P o r t u g al i á t, L e o n t, 
A n d a Jus i á t), s legalább elmondhaták magukról, hogy az egész 
félszigetet mcghóditották. 

A vasjárom azOJtbun nem cng~dte mcgszilánlulni a békét. A 
romaiak épen ugy nézték Spanyolországot, mint ez több századok 
után Amerikát tekintette : olly tartománynak tudnillik, mellyből a 
lehető legtöbb aranyat lehet huzni. Azon hadvezét· tartotta a legna
gyobb diadalt, ki lcgtübb aranyrudakat hozott onnan magával. Ezen
kivül a proconsulok, kik oda ki.ildettck, hogy féken tartsák a mcglán
czolt, de hajthatatlan vadakat, a gabona-egyedáruság gyakorlatával 
e[r;giték ki telhetetlen vágyaikat. 

-.iriatlms. 

De megbosszuli honfitársait a lusitaniai Viriathus. A pisz
tori élet, és vadászat m!'llett igen jeles C!iapatfőnök vált belőle : 
ismert ő miuden ö~vényt, Lokrot, és árkot; egy percz alatt össze tudta 
gyüjtcni s el-;z6leszteni csapatát; megjelenni a völgy mélyében az el
lenség előtt, majd ismét a Sien·ák magasáról gunyolni azt. Segit
tetvén egyszersmind (145.) innenső Spanyolország népei, különöscn 
a numantiaiak által, és sokkal nagyobbra törekedvén, mint egy csa
patfőnöktől várni lehetcit volna, föltette magában a lusitanok, és cel
tiberek cgycsitését : az egyedüli módot, mellycl Spanyolország Ro
mával szcmbeszállhatott. 

Diadalról tliadalra vczetvi·n embercit, öt praetort vert le már : 
de l\1etellus l\1acedonicus, ki azt szoktrL volt mondani : ,Ha öltönyöm 
tudná gondolataimat, azt is mcg{!getném,' jó szerencsével állott neki 
ellent. Rctogencs, egyike az ostromlott Nertobriga előbbkelő polgá
rainak, a romainkhoz menvén át, a város lakói hosszuból kitették ne
jét és gyermekeit a résre, az cllens6g hajitásainak. l\ictcllus azonban 
mcgszüntette az ostromot, és a biztos hóditmányt kibocsátá kezei kö
zül. Az illy váratlan emberi tény megnyeric számára tarracani Spa
nyolországot, melly azonnal meghódolt. De diadalai közcpettc vissza
hivatván, és Quintus l'ompejns, jelentéktelen ember, s az ő halálos 
ellensége küldetvén helyébe, nem volt benne olly nagylelkliség, hogy 
magánhosszuját föláldozta volna: lJancm Ichangoini kezdte a sereget, 
a magtárakat ki hagyta üriilni, az elefintokat elpusztitotta, sőt a 
dárdákat i<> kcttétörettc. l\lindamcllctt hatalmas sereget hagyott ott; dc 
Pompejus, vakmcrős0gévcl mi11dent elrontott : ugy hogy Viriathus 
Fabius Servilianus proconsuJt kiirülkcritette. l\1ig ő kardra hányhatta 
volna az egész sereget, békét ajánlott, azon egyedüli föltétel alatt, 
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hogy a romaink megtartván számukra a többi Spanyolországot, ismer
jék el őt azon tartomány mának, melly fölött uralkodik. A senatus 
megerősíté az egyessrget (1·11.) j és igy Viriathus, sajátohajtása sze
rint független tartományt nyert a roma i köztársaság rová~ára,. és 
Spanyolországnak Romulusává válhatott volna. 

Azonban Servilius Caepio consul sürgette a romainka t, engednék 
meg neki a béke felbontását ; mire engedelmct nyervén, miután nem 
sikerült neki, apró fondorkodások által a béke megszegésére birni 
Viriathust, megkezdé nyiltan, minden ok, vagy ürügy nélkiil a há
borut, és a tr~rtományt pusztítá. Változó szerenesc után Viriathus 
], énytelen volt békét kérni Wlc j s Caepio azokat követelvl-n tőle, kik 
némelly váro:;okat lázadásra bírtak, Viriathus, jóllehet ipa i~ l1öztök 
volt, elfogadá az aljas föltételt, és megcngetltc, hog-y jobbjok levágat
ta!';sélc Dc midiín a cor.sul fölbátorodván, seregének lcfegyverzését 
kivánta tőle, 11jra föléledt kebléhen a hlí!:<i erény, s njra megkezdé az 
dlcnsé,gcskedést j mindazáltal béke reményt':bcn nem szünt meg kö
Ycteket ldildeni a romai vezérhez. Caepio nómcllyekct megvesztegct
vén, a hős lusitaniait általuk meggyilkoltntá ( 140.) j kik azután a ro
mai tábm·ba tértek vissza n jutalomért : dc a consui azt adá válaszul, 
hogy a romai tisztek nem hajlandók kedvezni azoknak, kik saját ve
zéröket megölték; legfölebb életöket hagyhatja meg nekile A senatus 
megtagadá maga részérlíl a diadalmenetet a becstelen Caepionak. 

1\:nmanfia. 

E nngy hős lutlálávnl, kit ellenségei féltek, s tivéi tiszteltek, 
megszünt a két Spanyolország közti egyesség : miért is Lusitania az 
i gába hajlott j de annál makacsabb volt ~umnntia ellentállása : melly 
város három oldalról hegyekkel, délről petiig Tcr folyó által kör
nyeztetik, az arcvacok tartományának közcpén, a Duero forrásai mcl
lett (?).B város fogadta magába Viriatl1us pártolóinak maradványait; és 
itt két folyamtól, siirü erdőségek-, és meredek völgyektől védve, nagy
lelkii harczot vivtak j jóllehet számuk alig ment nyolczezerre. Maguk 
a borzasztó legiók jobban reszkettek Numantia, mint Hannibal, vagy 
Philepoemen nevérc ; Poropejus kénytelen volt egyezkedni velök : 
melly egyességet utódja megszegtc. 1\fancinus consuinak seregéből 
huszezeret ölt meg a négyezer fóre olvadt őrség, és körülfogván é5t, 
ez magát és seregét föladni kénytclenittetctt (137). 

Azonban az egyezkedés alkalmával is olly nagylelküeknek mu
tatkoztak, mint a minő erősek voltak a harczban. Sempronius Grac
chus quaestor bemenvén a városba, hogy visszakérje a számadó köny-
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vekct, mellyek a tábor feld niatásakor vitettek el, nem csak visszaadák 
ezeket, de még tisztelettel is halmazák cl öt, és szabad választást en
gedtek neki az egész zsákmányból j miböl ö csak egy illatkatulyát vett 
cl, hogy azt az isteneknek fölégethesse. Roma ellenben hitszegően 
bánt az egyezkedéssei: visszautasítá a numantiai követeket, s hogy 
minden kötelezettségtől feloldja magát, megujitá a sabini jeleneteket; 
Xumantia kapuihoz vezettetvén a lánczokba vert Mancinust. A nu
mantaiak, mint azelőtt Pontius, nem akarák öt elfogadni, ha csak az 
egyességhez képest, az egész sereg út nem adatik nekile 

Megujulvim e közben a harcz, l\1. Aemilius Lepidus éhség 
miatt h:.í-nytelen volt elvonuini Numantia falai alól j Fulvius és Calpur
ni us Piso consuluk scm sokra mcntck : miért is a romai tribusok fcn
Jwngon kiáltozik, hogy a kis várost egyedül c~ak Carthago legyőzője 
hé>dithatja meg. 

Scipio Aemilianus tehát ujra consuinak választatott ( 136.); da
czára az ujabb törvénynek, melly ezt tiltá : s nem nyerhetvén engc
deimet ujabb csapatok szedésérc, mintegy ötszáz lovas önkénytest 
fegyverezett föl, kiket ő barátjai csapatának nevezett, s mintegy öt
ezer embert a különfélc olasz városokból. Ezekkel, és a korábbi győ
zelmeiből mcriteLt bizalommal, s rendkivül szigoru s tevékeny fegye
lemmel, és a legravaszabb taktikával sikerült neki körülárkoitatni 
~umantiát j kikerülte a kétségbeesett kirohanásokban ajánlott csa
tát : és visszautasitott minden megadási föltételt. Retogenes Ce
raunius, erővel törvén magának utat, hiában kért segélyt, és tá
masztott Jázadást az arcvacoknál : egycdiil Lustia város látszott 
figyelni rá; ezt azonban Scipio megrohanta, s négyszáz polgár kiadá
sára kényszeritette: kiknek a hős ugyanazon kegyetlenséggel vágatta 
le kezeiket, mint aminővel Carthagoban a szökevény olaszokat oroszlá
nok által széttépctte. 

Az éhsc:'·g annyira vitte a numantiaiakat, hogy a legutáltabb 
állatokat és tárgyakat fölemészt vén, c>gymást falták föl; végre fölgyuj
ták a várost, és megölték egymást : ugy lwgy csupán ötvenet ment
hetett meg a győztes, kikkel diadalát ékesitse, mellyct zsákmány nél
kül tartott. A kis város sokkal dicsösc'·gcscbben esett cl, mint Car
thago, vagy Corinth : s az ellentállás emléke mindig élt a spanyolok 
szivébcn j kik a romai tartományok kiizt egyedül érczték még levere
tésök után is ereikben a bát.orságot és vitézséget. 

Perg nm um. 

Könnyebb hóclitmány ugyan, de nem kevésbbé fontos volt Per-
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gamum ország is. A régiek megkülönbözteték Kis-Mysiát, a Propon
tis mellett, egészen az Olymp hegyéig, az éjszaki Nagy-Mysiától, 
mellynek határait Prhygia, s az aegeumi tenger képezte. Kis-Mysiá
ban volt Cyzicm, a Propontisnak egy szigctén, mellyet Nagy-Sán
dor a szárazfölddel kötött össze, s mclly Ásia Romlijának neveztetett: 
bámulandó kikötővel, falakkal, tornyokkal, főleg nagyobb templomával; 
s békés, és elpuhult nép lakta.Továbbá Parion, mclly a gunyiró Archilo
chus hazájának tartatik; a Cybclc-, s Priapusnak szentclt Lampsacus, 
kiknek tisztelete az ocsmányságok iskolája volt. Sándor, megundo
rodva azok szokásaitól, elhatározta, megsemmisíteni c várost; s midőn 
a városbeli követség megjelent előtte könyörgö helyzetben, megeskü
vék, nem teljesiteni kérelmöket : ekkor Anaximencs, a követség feje, 
kérte őt, törölné el a várost; és igy Sándor saját esküje által kénysze
rittetett annak megkimélésére. 

Nagy-l\1ysiának fővárosa volt Pcrgamus, a Caicus partján, Gale
nus orvos hazája : hires a leggyönyörübb szőnyegek, és hártynpapir 
készitéséről, mclly innen vette nevét; hol akkor találtatott föl, midőn 
Ptolemaeus megtiltá a papir kivitelét Egyptomból: s az ó-kornak leg
jobb müvei eJTe másoltattak, mellyek százezer kötetben ékiték a ki
rályi könyvtárt. 

A hábornk folytában Seleucus és Lysimachus közt (283-263.), 
Pergamus tartományi főváros lett: paphlagoniai Philaeterus heréltnek 
miivc által, ki Lysimachus kincstárnokából fejedelem lett, s husz évig 
uralkodott. Öcscse, vngy pedig unol{atcstvére, Eumencs, a Seleucidák 
czivódásai közben kiterjesztette Ásiában ural mát, és megszilárditá azt 
egy Antiochmon nyert dicső győzedelem által (241). Ő utána Attalus, 
vissz::myomva dicsően a galluso];at, királyi czimet vett föl; és III. An
tiochussal szövctkczett az Achaeus elleni harczok ban, és az aetolok
kal a nyugtalan maccdoni Fülöp ellem!bcn: kivel megbarátkoztatta a 
romaiakat (211.) i kiknek követcit igen fénycsen fogadta, midön a 
nagy-anya, Idaea képszobrát kérték tőle oltalmul Hannibal ellen. 
Természeténél fogva nemeslelkü, s józan belátásu lévén, minden czél
ját bámulandó tevékenységgel elérte : a második macedon háboruban 
a rhodusi hajóhadat vezérelte, s Fülöpöt Athcne megtámadásától 
elvonta i miért is e város megtisztelte öt az által, hogy egy turzsét az 
ő nevéről nevezte. A boeotiaiakat rá akarván beszélni, hogy egyesül
jenek a romaiakkal (198.), nyolczvankét éves korában a fáradságba 
belehalt. Kedvelte, s gyámolitá a szépmüvészeteket : ő maga is irt i s 
a kedvezés, mellyel ö, és elődei az ipar, tudományok, s épitészet iránt 
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viseltettek, okozá, hogy ez ország kormányzata a legnagyobb birodal
makéval versenyezhetett. 

ll. Eum~nes. 

Nyomdokait követte fia, s utódja, II. Eumenes. -Ez nyiltan a 
rarnaiakkal tartott; kémlelve Nagy-Antiochust, és azokat segitvén az 
ellene folytatott harczokban : miért is a magnesiai csata négyszáz ta
lentumot szerzett meg számára a legyőzött királytól, a rarnaiaktól pe
dig ama tartományokat, mellycket a Tauruson tul birt. És igy orszá
gához kapcsolta Mysia többi részeit, a hellesponti s nagy Phrygiát, 
Lydiát, Joniát, Telmessust Lyciában, Eurapában pedig Lysimachiát, 
és a thrák Chersonesust. Prusias, Hannibal ravaszságainak következté
ben, vizen és szárazon meggyőzte öt, és igen nagy veszélynek tette ki: 
midön Roma közbenjárása mrgalmsztá a háborut, és annak szitóját is 
eltette utból. 

Illy oltalom mellett egyéb ellenségel{et is legyőzött, és uralko
dott Phrygia, M ysia, Lyeaonia, Lydia, J o nia, s Caria egy része fölött : 
egy részről azonhan eme nagyság miatt kénytelen volt ingadozni a 
folyton megujuló harczok ban; mis részről a hálaérzet függésben tartá 
őt RomátóL Sőt ez gyanakodni is kezdett rá a Perseus elleni háboru
ban; ugy hogy titkon testvérét, Attalust biztatták föl, kérné maga 
számára az országot : de ezen nemeslelkü testvér, kit a király követ
képen küldött Romába, itt szerencsét kivánt Macedonia legyőzetése 
végett, a gallusok fenyegetései ellen segélyt kért, maga részére pedig 
semmit. Eumencs Romába sietett ön igazolása végett; dc visszautasitla
tott a senatus által: mclly már nyiltan lépett föl ellene, midön ez meg
halálozott. Utódja lett testvére IL Attalus, ki buzgóbb hive volt Romá
nak, Kis-Asia minden ügyeiben: főleg Prusias ellen, ki majd erőszakot, 
majd ismét árulást használt (137.), hogy hatalmát föntartsa, s növelje. 

111. :Utalus. 

Halála után a koronát III. Attalus fiára, Eumenesre hagyta j ki, 
jóllehet nagybátyja áltn.l gondosan neveltetett, zsarnok módjára vi
selte magát: rokonait és barátjait meggyilkoitatá j melly tette késöbb 
annyira furdalta öt, hogy többé ki nem ment a palotá hól, s nem borot
válkozott, nem is mosdott j azután egy t~abb gyanu őt ujabb gyilko
lásra ösztönözte. Hogy magányában mulatsága legyen, érczeket ön
tött; melly müködésben lázba esett: és Pergamum ez által megszaba
dult az. oktalan barom tól. 

Nem tudni, bölcseségből-e, vagy őrültségböl, javainak örökö
sévé a romai népet tette 1) j s a romai nép, furfangos nyelvész lévén, 

1 J Popu/us romanus bono1·um meormn haeres esto. 
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oda magyarázta a dolgot, hogy a javak által az ország is értendő : s 
minden tekintet nélkül te1·mészetes test,v(!re, Aristonicus jogaira, vagy 
a szomszécl fejedelmek igL;nyeire, azt elfoglalta (132). Aristonicu~ 
jogait készült érvénye~iteni; scgittetve n. th rákok, phocaeaiak, és a .tal'
tománybeli városok által, mellyek az idegen uralomtól miudenkép ir
tóztak. Licinius Crassus, consul és pontifex maximus kiildetett ellene; 
ki fösvénységében legiukább csak prédát gyiijtött: ugy hogy fogságba 
került, és fölh.ivására egy thrák által megöletett. Utódja Perpenna 
consul, jelentéktelen, és nem is romai ember, sictett megbossznini 
<'ít: és Aristonicust elfogta. Azután l\lanius Ac1uillius legyőzte a pcr
gamusiak ellentállását, és az ostromlott városokban még a kutakat is 
megmérgeztette: s Kis-Asia legszebb, legnagyobb rés:w tartomány
nyá lett, Ásia név alatt (130). 

Iliennyi belviszályok-, és mennyi háborukkal kellett Romának 
lakolni azon méltatlan bánásmódért, mellycl illy sajátságos öröksége t 
vont magához 1)! 

MÁSODIK FEJEZET. 

Romának alkotmánya, s intézményei. 

Roma, a kis község, mik,~pen vihetett végbe ennyi hóditásokat : 
és még nagyobbakat is, mcllycket fölsorolandunk? Az által, hogy uj 
élet-clemeket vont magához a meghódított tartományokból. Már ker 
detének mesés története is mutatja, mikép alaknit a szökevényekncK 
más tartományokból fölvétele, később a sabinok, hetruskol;, és latinok 
elfogadása által 2). S épen ezen mcsterséget folytntta mindig. Azonban 
a polgárjog teljességének elérése végett igen sok fokon kellett át-

1) Sevin, Recherches sw· les rois de l'ergnm.c, a /llémoi•·e.< tie r Ac,td. des inscript. 
Xll. kötetében. Továbblijeles észre,·étclcket közöl Pcrgamum, és a szomszéd par
tok és szigetek cmlékeiről Gboiseul Goumer, Voyage 1•ittoresque tie la Grcre.1809. ll k. 

2) Illud siue ulla clubitatione maxime nostrum fundavit impcr·ium, et po
puli romani nomen auxit, quod princeps ille creator hujus uri.Jis Homulus foedcre 
sabino docuit, etiam hostibus recipiendis augeri hane civitatem oporterc. Cujus 
auctoritatc et excmplo numquam est intcnnissa a Ju:tjorii.Jus nostris htrgitio d 
communicatio civitatis. Gic. pt·o Com. /Jalóo. XXXI. 

Quid aliud exitio Laccdacmoniis ct AtiJcnicnsilms fnit, qmtnHJlutm armis 
pollerent, nisi quod victos pro alicnigcnis arceu'l.llf? At coJHlitor noster Romulus 
tantum sapientia valuit, ut pterosque populos eodtml die lwstes, dein cives haLerd. 
Tac. Ann. lib. XI. 
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menni. Itt is azonban, mint a7. ásiai tú.rsadalomnál, létezik egy szaba
dalmas nép, melly a név nélküli tömeg fölött uralkodik. Csak hogy itt 
nem helyeztetett kizárólagos korlátok közé, sem cast nem lett belőle; 
söt inkább núndig uj elemeket vett föl kebelébe. 

Személ)·ek. 

Mindcn törvényhozás megkülönbözteti a politikai, vagy polgár
jogokra kép es, és n em kép cs személyeket. A romaiaknál, mint 
remlesen harczias népnél, csak az részesült a jog-teljességben, ki fcgy
vcrhordozásra volt képes. A gyermekek tehát gyámság alatt marad
tak, a n\ík az atya, vagy fét'j hatalma alatt, nem hirhattak javakat; 
scm özvegységökben a gyám hatalma nélkül azokat el nem adhatták. 
Ellenben teljes jogu polgárok (c i v es o p t im o j u r e) valának a pa
triciusok ,kik az első quiritesek maradékai voltak, vagy különös érdemnél 
iogva oda soroztattak; mint maraelékai olly egyéneknek, kik curulis 
méltóságokat viseltek : minők a dictat01·, consul, praetor, censor, nagy
aedilis. Ezeiméi meg volt a j us im a g i n um, vagyis a jog, házaik
ban őrizni, s gy:iszünncpélyckcn hordozt;ttni a7. ősök viaszképeit, föl
iratokkal; egyediil ezek birták a köztelket, jöttek össze comitiumokra 
curiánkint, lándsával kezökben ; ők voltak csupán birák és főpapok; 

csak is ök vehették azon auspieiumokat, mellyek nélki.il a határoza
toknak foganatjok nem volt. 

Tőlök egészen különbözött a köznép, saját főnökeivel és gyülé
seivel, ele alávetve a patriciusoknak 1). A patriciusok és plebejusok 
közti küzdclem ereelménye volt, hogy ezek lassankint helopóztak ama
zok társaságába; ki.ilön rendet képezvén, melly a javab1ak, és a sze
mélynek polgári szabadságát élvezé, s idővel politikaijogokat is nyert. 
A legelső volt ezek közt : saját fönöhinel• elismertetése; kik néptri
hunok neve alatt, a nép gyámjai voltale Egyiknek a v c t o j a elegendő 
volt felfüggeszteni a senatus akaratát: szcmélyök szcnt lévén, sért
hetienek voltak ; a plebejusoknak fáradhatlan közlönyei lévén, ezek
nek követeléseit támogaták, és a tisztviselőket hivataluk letétele után 
bevádolták. Apróukint kinyerték, hogy a plebejusok birtokai, s házas
ságai is elismertettek, és lassankint minden bivatalukra1 még a con
sulatu~ra is képességgel mháztattak föl. 

A tribusok és curiák ereeletét másutt vizsgáltuk. A tribusok 
száma, mellyck mindegyike tiz curiára oszlott, egy curioval, mintegy 

1) Annyira való ez, hogy Veji bevétele után inditvány tétetett az ottani 
!etei eperlésre. 



12 

parochussal, harminczötre növekedett 1) : négy városi, P a l a t i n a, 
Su b u r r a n a, C o ll i n a, Es q u i l i n a, a többi mezei; jeles csalá
dok-, vagy Romához közel cső helyekről neveztetvén cl : tovább az 
előbbiekhez számláltattak mindazok, mellyek nem tartottak állandó 
birtokot; a mezci tribusok mindig nagyobb tiszteletben tartattak. ' 

Meggyengülvén a patricialis aristocratia, a nép hat osztályba 
soroztatott, tehetségéne][ arányához képest: hogy a nemes családok a 
plebejusi községbe olvadjanak, s ennek szabacbágai oltalmaztassanak, 
a kormány pedig amazoknál maradjon. Az első osztályban volt, kinek 
birtoka százezer asra ment; a másodikba tartozott hatvanöt- ; a har
madikba ötven-; a negyedikbe huszonöt ezer; az ötödikbe tizenöteze1· 
ötszáz assal; a többiek mind a hatodik osztályba hányattak. Mind
ezeken alul maradtak az a e r a r i us ok , kik az államot pénzzel 
segiték, de katonai szalgálatot nem tettek, sem szavazatot nem adtak. 
Már ezen elosztás is mutatja, hogy census létezett : hova bejegyez
tettek minden polgárok, és mindenkinek vagyona; s ez mindcn ötödik 
évben rnegujittatott. 

A születési nemesség helyébe állittatott tehát a vagyonos ne
messég: és ez óta elmondhatni, hogy Romának belügyei a gazdagok és 
szegényei[, birtokosok, vagy nem birtokosok közt intéztettek el; és a 
mesterséget, mclly által egykor a nemesek elmozditák az Ul'alomtól a 
plebejusokat, akkoriban a gazdagok gyakorolták a szegények kizá-
rásávaL 

(;omltla. 

Mint a köztársasági kormányformában szolwtt a dolog lenni, a 
főhatalom valamennyi polgárok gyülekezetében rejlett. Ez kezdetben 
a quiritesek curiái szerint hivatott össze; a nép azonban a t ö r zs ek 
szerinti gyiiléseket állitá azok ellenébe, mellyeket a trihunok ]Jivtak 
össze és vez.ércltek : a hol nem ke1lett anspiciumokhoz, az aristocratia 
szabadalmához folyamodni. E valódi népgyülésekben gyültek össze a 
törzsek, megválasztani az alsóbb hivatalokat Romában, és a tarto
mányok számára: ugy a romai pontifexet, és többi papokat js, s meg
adni a polgárjogot, és némell y áthágások fölött ítélni, mcllyek bünte
tése pénzbirság volt. 

1) l. Aemilia. 2. Anieusis. 3. Arnien.~is. 4. Claudia. 5. Cmstumina. 6. C o l l i
ll a. 7. Corneli<~.. 8. Es q u i l i n a. 9. Fabi'l. 10. Falerina. ll. Galeria.12. Horatia. I :l. 
Lernonia. 14. Maeeia. 15. Menenia. 16. Oufmltina 17. P a l a t i n a. 18. Papiria. Hl. 
Publilia. 20. Pollia. 21. Pornptina. 22. Jlupinia. 23. Quirinia. 24. Romilia. 25. SaLa
t ina. 26. Scaptia.27. Sergia. 28. Stella tina. 29. Su u u r r <~.ll a. 30.Terentina.31. Tro
rnentina. 32. Vejentina. 33.Velina. 34. Veturia. 3[.í, VoltiHia. 
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A c u r i a l is gyülések, közvetlen egyesülése a helybeli osztá
ly oknak, ezután puszta formasággá sülyedtek; megtartatván az auspi
ciurnak tekintetéből, a végrendeletek, és a tribusok által elfogadott tör
vények megrősitése végett: de a nép itt nem jött közbe, s a harmincz 
curiát csupán harmincz lictor képviselte, kik egy időben azt össze
gyUjteni szokták. 

A nagyobb gyi.ilések, c e n t u r i a l is gy ülések voltak: mellyeken 
núnden romai a városból, vagy vidékről, ki adót fizetett, és a tábor
ban szolgált, megjelenhetett tisztviselőket választani, a törvényeket 
lJClybenhagyni, állami, s hadi vétségekről ítélni. Röviden, ebben állott 
Yalóban a törvényhozó hatalom az által, hogy a végrehajtó hatalom 
általa választatott, s a ki ezt gyakorolta, itélete alá keriilt, és az elő
terjesztett törvényeket elfogadta, vagy félrevetette 1

). 

Mindegyike a hat osztálynak, mellyekre a polgárok oszlottak, 
számos centuriákat foglalt magában ; az első kilenczvennyolczat, a 
második hmzonkettőt, a harmadik és negyedik huszonegyet, az ötö
dik harminczegyet, az utolsó csak egyet. l\linden centuria összetes 
szavazatot adott : miért is a kevés gazdagokból álló centuriálc sok
kalnagyobb számmal lévén, elnyomták az utolsó osztályokat, mellyek 
a szegényeket tömegestől foglalták magukban. Az első tizennyolcz 
centuria tagjai, dusgazdagokból állván, lovon is hadakozhattak; 
miért is ezek tagjai lovagoknak neveztettek: vaJamint a lándoa (quir) 
szótól az első alkotmánybeli nemesek quiriteseknek hivattak; s néha 
ezen czim azok számára maradt fön, kik egyéb politikai megküllinböz
tctéssel nem birtale 

l\linél több centuria volt valameily osztályban, annál több pénzt 
szolgáltatott a kinc~tárba, s egyént a had:se1·eghez, és több szóval 
birt agyüléseken: ugy hogy már az első osztály tulnyomó volt mind a 
többiek fölött, s valahányszor centuriái egyértelmiileg szavaztak, a töb
bieket megkérdezni fölösleges volt. Ennél fog\'a a polgárok az osztá
lyozás szerint különböző tekintélylyd birtak; és pedig annál nagyob
hal, minél gazd~gabbak voltak, és kevesebb számmal saját centuriá
jokban. 

Szintilly módon semmibe vétettek a szegények a tribusok sze
riuti gyüléseken is; minthogy a gazdagok, a centurialis gyüléseken 

1
) S~ükség emléhzetünkLe hozui, mit a II. ],öt. 487. s köv. lapján mondottunk. 

Egy helyen monda.tik : ComitirJ. cenluriata, ex ceusu et aetate; cUI·iata, ex gene1·ibu1 

hominum; tribut a, ex ·regionibus et lucis. 
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minden ötödik évben censorokul választatván, uj szegényekkel rak
ták meg a városi törzseket, mellyek utoljára szavaztak ; és a vagyo
nosokat a mezei tö1·zsekbe irták át. S minthogy itt is a lelkek száma 
nem sokat nyomott az összetes szavazatban: a számra nagy, de, tag
jaikra kevés dus törzsek felülhaladák a szegényeknek kevés számu, 
de tömött törzseit. 

Lovagok. 

Ekképen tehát a nép két rendre oszlott: a senatorok- és plebeju
sokra. Ide számittatik még a lovagrend; de e részben nagy bizonyta
lanság uralkodik. A lovagokat még azoktól akarják származtatni, kiket 
Romulus lovas őröknek választott ; azonban külön rend gyanánt sehol 
sem jelennek meg Romának első öt századában ; más részről voltak 
abban plebejusok is, nemesek is 1): és c czim talán nem jelentett 
egyebet, mint személyek, vagy családok esetleges megkülönbözteté
sét. Plinius Major, késő tanubizonyság ugyan, de szinte lovag, azt 
mondja, mikép egyedül a Gracchusok álliták c rendet a nép, és az 
atyák közé; nekik tulajdonitván az itélést : azután Cicero a Gatilina
féle zavarok alkalmával megszilárditá öket; s ez idő óta a lovagrend 
a senatushoz, és a néphez csatlalwzott. 

Kezdetben tehát ugy látszik, csak azokat jelölé e nevezet, kik
nek joguk volt lóháton harczolni : a hadi tisztelet a városban is jelen
tékcnynyé vált; hol később kiváltságokat uye1·tek, s a harmadik rendet 
látszottak képezni. Különösen elömozditá e:d a censorság behozatala, 
melly minden ötödik évben megtisztitá ez osztályt az arra méltatla
noktól. Hogy valaki beléphessen, szabad állapotban kellett születnie, 
s becsülettel birnia valameily meghatározott censust, vagy pedig 
megérdemleni azt személyes tettek és erények által. 

Ez intézmény ártott a népnek ; mert annak jelentékenyebb tag
Jait elvonván tőle, inkább az aristocmtiához ];:apcsolta. Valósággal 
azonban nem lehet azt politikai testületnek tekinteni : minthogy 
egyes tagjai tovább is vagy a néphez, vagy a patriciusokhoz tartoz
tak, s mint lovagtestület külön részt nem vett a tö1·vényhozó hata
lomban. 

Világos tehát, hogy a lovagrend nem volt valameily állandó in
tézmény : valaki abba fölvétethetett, vagy kizárathatott, a censorok 
szeszélye szerint. Azonban a más két rend sem volt mrgállapodott : 

1) Livius Salinator plebejus, Claudius Nero patricius, mindketten lovagok, 
együtt valának cousulok. 



15 

mert néha megtörtént, hogy a patricius őriikbe fogadtatta magát va
lamelly plebejus által, hogy a nép számára fentartott hivatalokat el
nyerhesse; valamint örökbefogadás által a plebejus is patriciussá 
Y ál hatott. 

Senatorok. 

A senatus három~záz tagjait 1) kezdetben :~ királyok, azután lL 

consulok 'Tálaszták, végre pedig a censorak, minden tekintet nélkül 
a család régisége-, vagy nemességérc 2): azonbau a kiszolgált tisztvi
selők, és a jobb lovagok följegyeztettek a választásra a censorak ál
tal ; hihetőleg életkor, vagy cc n sus vétetvén alapul : mit most meg
határozni bajos volna. Ök képezték a k0ztársaság fölsége.:! tanácsát, 
örizetök alatt tarták a kincstárt, megvizsgálták a számadásokat, meg
szavazták a közköltséget, megállapiták n taksát a város szépitésére, a 
tisztviselöknek a tartományokat kijelelték, fentarták a közlekedést a 
külnépekkel, királyi, Yagy szövetséges czimet osztogattak; eldöntöt
ték a kérdéseket a szövet!:iégcs, vagy aláveteit városok közt, tanác~
koztak a béke, vagy háboru fölött, s a szövets{·gckröl, vagy oltalom
:tdásról; csapatokai kivántak, és bocsátottak cl, a hadvezéreknek pa· 
rancsot osztogattak, föleblwitcl utján itéltck, vagy inkább igazgat
ták az itélöszékeket a fölségsértés, orgyilkolás, és mérgezés eseteiben; 
legfőbb vallási folügyeletet gyakoroltak : s nélkülök nem lehetett be
hozni uj istcnségeket, fölszeutelni templomokat, a sibyllai könyveket 
megkérdezni; a törvények kétes eseteiben véleményt mondottak, és 
sürgős esctekben a consuiokat hat{utalan hatalommal ruházták föl. 
Határozataik (sc n a t us c o n su l t um), habár nem voltak is törvé
nyek, de kötelező erővel birtnk; s csak maga n senatus által töröltet
hettek el 3): azonban az értelmezés, vagy felfüggesztés által tényleg 
módositák a töt·vénylwzást. 

Törvéu;,·ek. 

A törvény előszéir a senatus elé tcrjesztetett; s ha itt elfogad
tatott, három egymásra következő vásáron kihirdettetett, hogy a f.l
Iusiaknak is tudomásuk lehessen róla. Azután a kitiizött határnapon 

2
) Sylla ezek számát n(·gyszázra vitte fiil; a következő triumvil'ek pedig 

annyira nönlték, hogy Aue-ustus alatt ezeren voltak; ki ismét hatszázra száll i 
totta Ie azt. 

2
). Deiigc•·entur ex (nem a b, mint némcllyek olvasták,) universo populo, adi

tusrtue in i lium ~umm tuu onlinelll omnium civium industriae ac virtuti pateret. Cic. 
p•·o .Sextio. 

3.) PoteSifis i11 populo, auclol'itas in senatu, mondja Cicet•o, 
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összehivatott a nép a Mars-mezön, és vitatkozás után szavazatra bo
csáttatott. Ezek összeszedése végett, 193 hidacska készittetett a 
ccnturiák száma szerint: mindenki elhaladván a magáé mcllett, tes
serákat kapott kezébe, s ezek odavetésével jelenté ki szavazatát; &. 

szavazatok azután összeteserr számittattak a centuriák szerint. Ha tör
vényről volt szó, a kedvező tesscrán UR jegyek állottak, a másikon 
A, vagyis u t i r o g as (helyeslem), és a n t i q u o (eltörlöm); ha pe
dig itéletet kellett hozni, az egyiken állott C, a másikon A, egy }Jar
madikon NL, vagyis c o n d em no (elitélcm), a bs o l v o (fölmentem) 
n o n li q u c t (kétséges). 

A t ö r v é n y (lex) tehát a patriciusok, és plebejusok megegyező 
határozata; vagy pedig a centurialis gyülésck rendelkezése 1). Magá
nak a népnek határozatai is (plebiscita) kötelező erővel birtak az 
egész népre : sőt a plebiscitumok a romai jogtárnak leghiresebb tör
Yényei. A romai jog nem ment át valamell y váratlan, vagy eröszalws 
változáson; sa régi határozatokhoz hü maradván, soha sem törlé cl a 
XII. táblás törvényt 2) : a tisztviselükre l1agyván, hogy pótolják a 
hiányt, és értelmezzék azt; melly czélra leginkább a praet01·ok, és 
aedilisek edictuma szolgált. 

Bonyolodott volt tehát a politikai rendszer; minthogy a tör
vények törzsek, curiák, centuriák szerint készültek, és ezek maguk is 
a kezdeményezést, és szent.esitést illetőleg változtak. 

(;onsulok. 

Mi a kcrmányt illeti, ennek élén két consui állott : évenkinti 
királyok, a nemesség, vagy nép közül választva; kik a népgyülések-, 
és senatusban elnököltek, összegyüjték a szavazatokat, foganatasiták 
a rendeleteket, bevezették az Idegen követeket, harczosol•at válasz
tottak a polgárok és a szövctségesek közül, tribunokat neveztek a 
legioknál; háboru idején mindent tehettek, vagy midön a senatus 
dictatori hatalommal ruházta fel öket, nehogy a köztársaságat vala
meily baleset érje. Felügyeltek a vallási szertartások-, és pénzügyre: 
s jóllehet ritkán mondhattak személyesen törvényt és igazságot~ mind
azáltal a törvények , jogosság, és fegyelem fö öreiiil tekintettele 
Fögondjok oda volt irányozva: hogy megnyerjék maguknak a sena-

i) Lex est, quod populus romanus, senatorio magistratu interrogante, veluti 
"1 

consule, constituebat. Plebiscitum, quod populus, plebejo magistratu interrogaute, 
veluti tribuno, constituebat. Gajos. 

Z) Még Titus Livius a maga korában mondá: "ln hoc immenso aliarum su
per alias acervatarwn legum cum ul o fons omnis publici privatique j uris est." 



17 

tust, melly a sereg vezérletét továbbra is megadhatta ; ugy szinte a 
népet, melly öket a háboruban szolgálta, s a kiadásokat, és az ellcn
séggel kötött szerződéscket vizsgálta. 

Mig Roma Olaszországgal beérte, a consulnak, habár a sereg 
vezére volt is, fölötte állott a senatus folytonos örködése : de mi
dőn a tengeren átkeltek (mint megjegyzi Polybius), a consuiokban 
minden központosult, a praetor, censor, acdilis, nép és senatus; egyez
kedtek a legyőzöttek kel, adót és törvényeket szabtak, katonákat szed
tek: szóval, uralkodtak, és megtanulták a független parancsolásnak 
veszélyes kellemeit. 

Praetorok. 

A consulok, mint ezelőtt a királyok, törvényszéket is tartottak j 

de midőn a plebejusok is e nagy méltóságra jutottak, a nemcsek prae
torok ncvczé:~c által akat·ák csökkeutcni annak tekintélyét j kik mindig 
a patriciusok köziil választatván, az igazságszolgáltatást kezelték. De 
csakhamar a praetorságra is plebejus neveztetett. 

A polgárok, és idegenek köz ti különbségből két jog származott: 
egyik a p o l g á r i, másik a n em z c t j o g. A polgári jog a romai 
polgár kiváltságait szabályozta, s annak tetteit vette oltalom alá j a 
nemzetjog (egészen különb0zÖ attól, melly jelenleg e néven nevez
tetik), a tárEJadalmi viszonyok ra, s azonjogelv ek összeségére terjesz
kedett ki, mellyet minden mivelt népek el ismernek, tovább' a termé
szeti méltányosság szabályaira 1). E két jog alkalmazása végett az 
első pun háboru korában egy idegen, és egy városi praetor választa
tott j azután számuk négy-, nyolcz-, tizenhat-, sőt többre is növeke
dett. Az ő tisztök c formulában d o, d i c o , a d d i c o állott : a d t ak 
pört, kivételt, birtokot, birákat, gyámokat; m o n d o t t ak itéletet a 
,. i tás ügyek ben, és a birtokolás eseteiben ; o d a c n g e d t ek , midőn 
jogengedmény történt a felszabaditásban, és hasonló esetekben. 

Nagy feleléísséggel terhelve, a romai tisztviselők, kiknek jólel
kiiségében, és tudományában sokat bizott a törvény, saját érdekük
ben is, hi vatalba léptökkor, nyilvánitatiÍ köteleztettek: minő rendet fog
nak követni az é\· ben, mindazt illetőleg, mit az alkotmány szabadon ha-

1) A Digestum ekképen magában fnglalj11. az e jognak tulajdonitott intéz
ményeket Ex hoc jure gentium introducta bella, discretae gentes, regna condita, 
dominia distincta, agl'is termini positi, aedilicia collocata, cornmercium, emptiones, 
venditiones, locationes, conductiones, obligationes institutae, exceptis quibusdam, 
quae a jure ci vili introducta sunt. 

2 
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gyott, a nélkül, hogy a polgári jogot megsértenék 1). A praetorok 
tehát ügyes jogtudósok által edictumot, vagy t~lint jelenleg nevezzük, 
programm ot készittettek j megtartva mindazt, a mi jót elődjeik ben ta

láltak : és ekképen haladott a javulás, a törvényhozás, a szokások és 
közvélemény nyomán, a nélkül, hogy szükség lett volna gyökeres 
felforgatásokra; s az irott törvény szigorát enyhiték főleg a fictiók , 
a nevek fölcserélése, a kivételek, és a restitutio in integrum 2). Mint
hogy azonban a rarnai alkotmány a különfélc tisztségek határait nem 
szabta meg pontosan, a személyes tulajdonak nagyobb, vagy kisebb 
tekintélyt adtak valakinek, és alkalmat az önkénytes eljárásra j s gyak
ran megtörtént, hogy gyorsabb és hathatósabb segélyre levén szük
ség, az alkotmány önmagát semmisi té meg: lwrlátlan hatalmat adván 
a dictatornak, ki tisztviselő, törvényhozó, s hadvezér levén, a mint 
kedve tartá, zsarnokká vetheté föl magát. S csakugyan találkozott is 
illyen j és Roma Syllától csak ennek önkénytes lemondása által sza
badult meg, Caesartól pedig ennek meggyilkolása által. 

Censorok. 

A consularis hatalomnak fontos részét gyakorolták a cengorok. 
Kezdetben, mint a ecusustól származtatott név is mutatja, egyebet 
sem tettek, mint hogy a köztársaság jtivedelmeit kezelték, az adótáb
lázatot készitették, és a romaiakat a lovagok és polgárok~ vagy aerariu
sok rendje szerint jegyzékbe tettélc Nagy" befolyást nyertek az által, 
hogy a censorak a lovagok, és a törzsek közé valakit beirhattak, vagy 
onnan kitörölhettek, s egyik osztályból más alsóbb osztályba, vagy az 
aerariusok közé taszithattak. Ez által emelkedtek az erkölcsök biráivá. 
A hi.itelen gyám, vagy társ, a hitszegő, ki polgári becstelenségre ve
temedett, vagy gyalázatos I{Cresetmódot üzött, vagy a seregből kita
szittatott: a censor itélőszéke előtt tartozott megjelenni, ki őt letaszi t
hatta, de előbbi állapotába nem helyezheté be. Hogyha pedig egyéni 
meggyőződésből mondott ellene itéletet, egyik censor megszüntet
heté a másik által kimondott kárhoztatást. 

Az illy megrovás olly magukban ocsmány tettekre alkalmaztatott, 
mellyekre nézve a törvény biintetést nem szabott; illyenek voltak: 
a védencz hálátlansá.ga patronusa iránt, a tulságos engedékenység, 

1
) Jura reddebant: et ut sciren t ci ves, quod jus de quaqua re dicturus esset, 

se'lue praemunirent, edicta proponebant. Pomponius. 
2

) Például usucapere képzeltek valameily dolgot, melly nem létezett, vala
meily leányt, va.gy fiut, vagy a mit a megholt cselekedett; az örökség nevét bir
tok névre változtaták annak részére, kitől a törvény megtagadá az előbbit stb. 



19 

vagy kegyetlenkcdéq gyermekek irányában, a rabszolgák szükség 
nélküli kinzása, a szi.ilök iránti illetlen magaviselet, ittasság, vallásos 
kötelmek, vagy halotti tisztelet elhanyagolása, az ifjuság elcsábítása, 
vagy elhagyása : s igy a szándékos nőtlenség, törvénytelen házasság, 
a törvényes gyermek kitétele , s átalában mindcn megsértése az il
lem-, vagy közjónak 1). Megrótták azon plebejust is, ki földmívesből 
kereskedő, vagy mcstcrember lett; s a rnczei gazdát, ki gazdaságát 
elhanyagolta. l\1. Aerniliu<'l Lepidus consui megrovatott, hogy egy 
házat bérelt ki hatezer sestertiusért (525 lira), s egy mezei lakot ma
gasabbra emelt 2). L. Antonius ){izáratott a senatusból, minthogy nejét, 
ki nem kérve a családi gyülés tanácsát, elüztc 3). Publius Cornelius 
Runfius, Syllának elődje, letétetett : mcrt házában tiz font ezüst 
készületnél több találtatott. Domitius Oenobarbus, és Licinius Crassus 
censorak meghagyták a rhctoroknak, zárják be iskoláikat, hol a nagy 
szónokok előtt ismeretlen szemtelenségek tanittattak. Ugyanezen 
Oenobarbus panaszt emelt tiszttársa-, Licinius Crassusnak, egy hires 
szónoknak tette miatt, hogy egy megszelídített angoinát rendkivül 
kedvelt, azt drága-kövekkel ékesíté, halálát megsiratta, s még emlék
kel is mcgtisztelte. Crassus csak ugy háritá cl a megrovást, hogy 
tár.sát nevetségessé tette; dicsérve, s olly bölcsnek hirdetve őt, hogy 
három feleségének vesztét könyhullatás nélkül tiirte. 

Különöscn szigoruak voltak a senatorok irányában, kiket a 
törvény egész ovatossággal vett köriil, csakhogy tekintélyöket fen
tarthassák: a törvény gondoslwdott rólok, hogy el ne szegényedje
nek, zsarolás által meg ne gazdagodjanak, négyszáz liránál többet ne 
kölcsönözzen ck, gladiatorok közé ne keveredjenek, tánczos nőket cl 
ne vegyenek, és ne csaljanak. A ki valakire közülök a biint be tudta 
bizonyítani, annak méltóságára számot tarthatott. A törvényszék előtt 
nem voltak elegendők a számos tanuk, kik azoknak jó magukviseletét 
tanusitották, hanem egyencsen folmcntő tanuk kivántattale 

A fönebbickből látható, mcm1yirc összezavartattak a közigazga
tási, birói, s törv(myhozási teendők: ugy hogy az illető tisztségeknek 
határait igen bajos volna kijclölni. 

\' nllás. 

A vallási hatalom soha scm emelkedett nagy fOI}tosságra Ro
máhan. Négy nagy papi collegium volt: a pontifexek, augurok, quin-

1) Dionysii Ere. Maji, 64. 
2) Val. Maximus, VIII. l. VeHejus faterc. ll. 10. 
3) Valerius Maximus, II. 9. 2. 
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decimvirek, és epulonok. A 1· e x sa c r i fi c u l us azon szertartásokról 
neveztetett, mellyek hajdan a királyokat illették; pat1·ieius volt, egy
szerii jelvények kel, és alatta állott a Hípapnak. Tizenöt pontifex, főfel
ügyelői a szent tárgyalmak, határozott a kérdések fölött, mellyek tör
ténetesen fölmerültek a hagyományos rendszerben. A quindecimvi
rek, kiknek számát Sylla határozta meg, a sibyllai könyvekből meri
tettek jóslatot; elmozdithatlanok voltak, és kiilönösen Apollo tiszte
letérc szolgáltak. A hét epulonok, Sylla által megállapítva, a Jupiter 
tiszteletére adott lakomákat rendeztélc 

Négy alsóbb collegiumot képeztek az A r v a l is testvérek 1); a 
huszonöt So d a l cs T i t i i, a husz F c c i a 1 es, a harmincz C u r i ok, 
kik a curialis gyüléseken voltak jelen. l\1 imiezekhez nem tartoztak a 
IIaruspexek, nem nagyra becsült jósole, kik az áldozatok bclciblíl 
olvasták, mit az atyák bölcsesége a haza javál-a alkalmasnak talált. 
Egyéb társulatok is léteztek valamelly istenség kiilön tiszteletérc; 
illycuek voltak a Galli C y bele, Luperci Pan, Salii Mars, Fl::uninii J up i
ter, Potitii Hercules, Vestales Vesta tiszteletére. Jupiter, Mars és 
Quirinus há1·om flamenjei hihetőleg a három egyesült nemzetet k,;p
viselték, mellyekböl Roma alakult. Mimlezek szalgálatára állottak a 
sacristan ok, jegyzők, zenészek, és két nembeli gyermekek (c am i ll i 
és c am i ll a e). 

Minden collegiumban volt egy magister, vagy kiilön főnök; s 
valamennyi fölött állott a Pontifex maximus, négy tagból álló tanács 
főnöke, a nép által választva élethossziglan. A papok az eWbbkelő 
polgárok és nemeilek köziil választattak ; s a plebejusok csak akkor 
jutottak be, midön számuk már megszaporodott. A Pontifex maximus 
núndig patricius volt Tiberius Coruucaniusig, a II. században K r. e. 
A tanács négy tagja is patriciusokból állott : azonban Roma 453-ik 
évében négy plebejus járult hozzá; Sylla alatt számuk tizenöt-, 
vagy tizenhatra ment föl. Határozataiktól a népgyülésrc történt fö
lehbvitel. 

Ugy látszik, a papság nem nagy haszonnal kecsegtctett, de te
lántélyt és befolyást adott : az anyagi költségeket a nagy családok 
viselték, ugy szinte az áldozatot bemutató magánosok, és az állam. 

Kezdetben, midőn az alkotmány még keleti eredetet mutatott, 
s az auspiciurnak kikerülhetienek voltak, a nemesek Y állalták magukra 

1 J Marini, Gli atti e monwnenli de' (1·atelli AI"Vali. Roma, 1795. 2. köt. 4-r. Bá· 
mulandó tudományosság. 
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azokat a nélkül, hogy a papok összetartó, tulnyomó testületet képez
hettek volna. A vallás maga is a politikákoz tapadt: mint minden 
egyéb dolog, az állam szolgálatába szegödvén; és szolgái nem levén 
egész éltökre megválasztva, egyszersmind polgárok, és tisztviselők 
maradtak. A fetialis szertartások által a vallás kezdette a háborut, és 
kötötte meg a békét ; szentcsitctt mindcn nyilvános tényt: az auguriu
rnak által cléímozditá a határozatokat; majd az oracnlumokat, majd a 
sibyllafélc könyveket kérdezte meg : azonban soha scm keresett ott 
lelkesedést, mint inkább politikát. Miért is a gunyköltők büntetlenül 
csufolták az augurokat ;). Cicero, ugyanazon collegium tagja, s ma
gasztalója 2); csudálkozik rajta, hogy J.:cttő közülök találkozhatik az 
utczán, a nélkül, hogy egymás szemébe nevetnének; s Laelia kérdezé 
férjétől, Q. Mucius Scacvolától, mtr~rt nem helyezi a szcnt collegium 
tagjai közé Fabricia szolgálút i->, l;i olly ügyc3 a tyukok megéhezte
tésébcn, és ctctésében. l\Iindazált.aluj Íotcnck fölvétele, s uj szertar
tások fölszentelése a senatus jogaihoz tartozott. 

Hat V csta-szüz őrizte V es ta szent tüzét, és a titkos dolgokat, 
mellyektől Roma üdve fi.iggiitt 3). A tüz kialvása köznyomor előjeléül 
nézetett; és ez esemény a második pun háboru koráhan rémülettel töltött 
el mindenkit. Lictot· ment eliittök; a cunsulok és praetorok szembetlta
lálkozván velök, meghajták nyalábjaikat; kocsiban mehettek, midön 
a törvény ezt megtiltá; a szinházakban külön tisztelethelyet nyertek; 
vallom{· suk a tön·(~nyszék előtt fölért az cskiive! ; és a halálra itélt, ha 
történetből velök találkozott, eg(~szen fölmentve lőn. Ha jobban éke-

1) Ennius mondja az augurokról : 
Aut inertcs, aut insaui, aut quibu; egestas imperat, 
Qui sui quaeslus fictas causa suscitant sententias, 
Qui sibi sem i tam Hon sapiunt, alteri moHstrnnt v iam. 

És Pacuvius: 
J\Iagis audiemlum, quam auscultandnm censeo. 

2
) .,A legnagyobb, és leg<Licsöl.JL jog a kö?.tMsasagban az auguroké, melly a 

hatóságon füli• l áll. Nem azért monclom ezt, mcrt augur vagyok, hanem mert igy 
;ill a dolog. Van-e 1tngyobl.J jog, mint fciloszlatni a comitimnokat, és a főtisztvise

lők ál tn l összehivott gyülekeze( eket; vagy megsemmisíteni azokat? Van-e magasz
tosaLb dolog, mint clcjtvc látni a vállalatot, midí\n az augur más napot rendel? Van-e 
nagyoLLszcrü valami, mint meghagyni a consuloknak, hogy mondjanak le a tiszt
ségről? Van-e vallásosabb valami, mint megengedni, vagy nem engedni meg a 
gyülés tartását a népnek; eltörölni valameily törvényt, ha nem annak módja 
szcrint tárgyaltatott? Szóval : akármit cse!t~kesznek a hivatalnokok a városban, 
vagy azon kivül, nélkülök nem állhat fón." Cic. de legibus, II. 12. 

a) Lásd II. köt. 481. lapon. 
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sitették magukat, mint szüzhez illő volt, a főpap megdorgálta öket; 
ha az isteni-tiszteletet elhanyagol ták, a templom beljében megvesszőz
tettek; ha pedig a szüzesség ellen vétettek, elevenen tcrnettettek el, 
a büntárs pedig kivégeztetett. 

Babonnsng. 

Bajos volna elszámlálnunk a romaiak babonaságait : minden 
legsilányabb, és ocsmányabb tettek fölött is istenek őrködtek; iste
nek vigyáztak a h&.z, város, mező minden zugára; s minden napnak és 
órának meg voltak a maga istenei. Ha vahtki a küszöbön megbotlott, 
vagy sót öntött ki, bizonyos madarak kiáltása, v&.gy látása, kigyóval i 
találkozás, sőt, a mi több, valamell y baljóslat u név hangoztatása, go
nosz előjel gyanánt vétetett ; az ut kezdetén kenéseket vittek végbe, 
nehogy a gonosz emberek megbüvölhessék az uj házasokat; sárkányo
kat ástak el a házak alapjaiban, szerenesés neveket írtak a ház kapu
jára, vagy szarkákat tartottak azok kiejtésére; baglyokat szegeztek a 
kapukra, a mestergerendába sirokból vett szegeket vertek, vagy oc>
mány priapusokat állitottak föl, hogy kertjeiktől a tolvajokat és go
nosz bűnösöket elriaszszák. Maga a kormány is, a nép véleményének 
hódolva, némclly tartományok neveit mcgváltoztatá, ugymint Male
venturnot Beneventumm; a köz árveréseket mindig a lucríni tótól 
kezdette, minthogy e név szerenesés jelentéssei birt; a komoly Cato 
a fölött vitatkozott egész komolysággal, valljon az akarat elleni prüsz
szentésnek nem kellene-e föloszlatni agyülést; a senatus mindannyi
szor visszavonta határozatát, valahányszor azt hozták hirül, hogy egy 
ökör megszólamlott. 

Po Igari Jog. Unnil'ipinmoL. Gyarmatok. 

Az eddig mondottakból kitetszik, hogy Roma. municipium volt : 
s midön kivülre is teijeszkcdctt, nem volt egyéb, municipalis intéz
mények összegénéL A határozatlan fcjliídés ösztönétől hajta.tva, kez
detben befogadta a városba a jövevényeket; késöbb (ugy mondják, 
először 365-ben, hogy megköszönjék a caeritclmek, az isteneik iránt, 
a gallusok betörése alkalmával, általuk tanusitott vendP.gszeretetet) 
a várost, ugy szálván, külre kiterjeszték. Roma a területén kivül is 
romai polgárokat alkotott; azután magát a polgárjogot az engedmény 
l'öriilményci által meghatározott bizonyos szabályok szerint osztá föl. 
Görögországban is megadatott néha a polgári jog; de csupán tiszte
let, és kivétel gyanánt : Roma pedig ezt azért tevé, hogy hatal
mát növelje, és saját növekedése által a népek szövetségére vergőcl
jék föl. 
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Már kezdetbf:'n kiváltságokat osztogatott a legyőzött városok
nak, szomszédságuk aránya szerint: miért is a hét halom városok ko
~zorujától környeztetett, me ll y ek hasonló n a romaiakhoz, szavazat
joggal bir tak; illyen városok voltak a sabinokéi: Tusculum, Caere, Lanu
vium, Aricia, Pedum, Nomentum, Acerrae, Anagnia, Cumae, Priver
num, Fundi, Formiae, Suessa, Trebula, Arpinum, és egyebele Ezek 
közül némellyek so c i i voltak, mellyek önkényt adták meg magukat, 
és igy teljes jogot élveztek; mások fo e d c r a t i, mellyek meghódit
tatván1 kevesebb jogokat élveztek. 

Következtek a municipiumok, saját törvényeikkel, a decuriok, 
és duumvirek kormányozása alatt j kik a senatust, és consuiokat póto
lák, de szavazatjoggal Romában nem bírtak, ha csak valameily törzs
hez nem tartoztak. Ezután jöttek a g y a r ma t ok, számra 50-en, e. 
második pun háboru alkalmával alapítva, kivéve hármat, mind Kö
zép-Olaszországban j továbbá husz távolabbi gyarmat 197 és 177 közt 
alapítva 1

), s fölruházva valamennyi polgári joggal, de szavazat nél
kül 2), vagyis inkább akadályozva a jog gyakorlatában. A régi lakók 
idegenek gyanánt tel<intettek j az ujak a ,jus romanum', vagy csak a 
,jus latinum' birtokában voltale Valamint egykor a Romába menekül
tek, védenczei lettek valameily nemesnek : ugy egész népek is vala
meily család védnöksége alá helyezték magukat j mint pélJául az 
aiiobrogok a Fabiusok; a siciliaiak a Marceilusok, a bononiaiak az 
Antoniusok védnöksége alá. 

Az olasz félsziget pontosabb kormányzása végett 3), a senatus 
azt négy részre osztá: mi,,degyikbc egy tartományi quaestort rendel· 
vén. Egyik Ostiában székeit, és hatósága alá tartozott Hetruria, Sa
binum, Latium, egészen a Liris folyóig; a másik Cales-ből kormá
nyozta Campaniát, Samniumot, Lucaniát , Brutiumot j a harmadik 
Umbriát, Picenumot, a fcrentineket, és igy tovább Apulia határaig: a 
negyedik Apuliát Calabriával j hova tartoztak a salentinok, messapok, 
és tarentumiak. 

') 197-Len öt gyarmat alapittatott Campaniában, és Apuliában; hat Luca
niában, és Hrutiumbnn 194-, és 193-ban; más gyarmatok Gallia. Cisalpinában !92-
ben, és 190-ben; 189-uen a bononiai gyarmat; 181-Len Pisa ura, és Polentia; 183-
ban 1\lutina, és Parma; 181-ben Gravisca, Saturnia, Aquileja; ISO-ban Pisa; 177-
benLucca. 

2).Sig Jn i us azt mondja , ,nem'; az uj abbak, mint Ruperti és l\Iadvig, igen. 
De jure Colon. (Opusc. acad. pag. 228 -245.) 

3) Olaszország alatt értetett azon rész, melly'a Szoros, és a Rubicon torko
latától a· L uni kikötöig huzott egyenes vonal köz t fekszik. 
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.Ju!li ltnlicum. 

Az idegenek és polgárok közt középhclyet foglaltak el a latinok; 
nem levén szabad nekik közgyi.iléseket tartani, háborut viselni, s a 
teriileten l{ivül házasságra lépni: végre minden ola~zok részesittettek 
a polgárjogban ; megtartva saját törvényeilwt, és az adómentességet. 
Szabad municipalis alkotmány jellemzi a politikai Olaszországot. A 
municipium, vagyis ,jus italicum'-mal biró gyarmat gyi.iléseket titrt
hatott: és volt senatusa (cnria); voltak decemvirjei, hatósággal birt bi
zonyos ügyekben, és meghatározott összegig; s több tisztviselői: ugy
roint a quinquennalis, censor, vagy curator, defensor, aeclilisek, actua
riusok. A ki e hivatalokat elnyerhette, az municeps volt: következőleg 
romai polgár, és a fővárosi hi,·atalokra képes. E tiszteletben a latinok 
is részesülhettek, vagy az által, hogy gyermekeik által képviselteték 
magullat sziilő-városukban, mialatt ők Romában vállaltak tisztséget; 
vagy hogy kötelesség-mulasztással vádoltak valamelly romai tisztvi
selőt: mclly lépés igen veszélyes, és bizonytalan volt. 

Egyébiránt a jus italicum az egyes polgárnak nem adott valn
mell y kiváltságot, hanem az egész városnak adá meg a teriilet quit·i
tarius tulajdonát, és a c om me r c ium o t; miböl származott a telek
adótóli mentesség, és a képesség a ,mancipatio, usucapio, és vindicatio' 
jogaira 1). Ebben különbözött a gyarmatok, és municipiumok jogaitól; 
s jóllehet Roma alkotmányának változtáva! ezen külkormányformák 
is változást szenvedtek, lényeges pont gyanánt állott azonban, hogy 
egyedül a fővárosban létezik a nemzeti teljhatalomnak gyakorlata; s 
ha valamikor részeltetett is ebben egy, vagy más nép, ez csak azon föl
tétel alatt történt, hogy azt kizárólag csak Ronui.ban gyakorolhassa. 

liiiltisztviseléík. 

1\lindazáltal a különféle jogok értelme csak oda ment ki, hogy 
a ronuti legióldwz embereket állitsanak: a többiben pedig a ti!'lztvisc
lőknek naponkint növekedő tulkapásait békében türjék 2). Perseus 

1) Sigonius, HeiHeccim, és mtisok c'zméit a }11s italicum iránt egészen felfor
gatj nk Savigny határozottabb eszméi, bevezetésében a Gcuhir·hle des •·ömisl'!.e11 
Rechls im JfJittelaller (Heidelberg, 181-1-26.) czimii mnnkához Az egész roi!lai al
Jwtmányt jobban ki fejték t0ahbnn Götting, \Valter, D rumann, Ruperti, l/andb1tch 
dt'1' 1'Ömiscltm Allertftümet·. Hannover, 184-!. 

z) ()ic. pro lege illan. Q110d fanwn nosti·is magistrntibus religiosum, qnnm 
civitatem snnctam, quam domnm sati~ clausam ct muniiam putatis fuisse? ....•. 
Difficile est dictu, quanto in oJ.io simus apud extcras nationes, propter eorum, (jUOS 

cum impcrio misimus, injurias et libidincs. 
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leveretésénP.k évében, honnan a köz-, és magán-zsarnokságvalódi kihá
gásai számitandók, először rendelte a consul, hogy a praenestei szövet
srgesek neki eléje menjenek, és számára szállásokat és lovakat készit
senek. Egy másik, egy szövetséges város tisztviselőit megvesszőzteté, 
mivel nem látták el őt elegendő élelemmel. Egy venosai pásztor, látva, 
hogy a rabszolgák roma i polgárt vittek a gyaloghintóban: , Talán 
meghalt az az ember'? kérdé; s a tréfa életébe került a vessz5zés 
alatt. Egy censor, az általa épitett templom ékesitésére, ,Juno Lucina 
templomáról, melly legnagyobb tisztelethen állott Olaszországban, 
vétette le a tctCít. Egy consui Tcanumba érkezvén, neje a férfiak für
dőj~ben kivánt mcgmosakodni, s minthogy ez nem volt clégr;é kitisz
titva, a legtekintélyesebb polgárt lehuzatta, s a köztéren megvesz
szőztette : megrémülvén erre Calenum lakói, elhatározták, hogy senki 
se látogassa meg a fürdőket, mig romai tisztviselő tartózkodik a vá
rosban. Hasonló oknál fogva, Ferentinumban a praetor befogatta a 
quaestorokat, s az egyiket megvessz{)zteté: a másik pedig valameily 
magasságról vetve le magát, mcnekiilt a gyalázat elől 1). 

Tnrtomtín)·ok. 

Még nyomorultabb helyezetben voltak a tartományok. Meghó
ditván valamcll y tartományt, hálát, vagy Hcmcslelkiist'·gct szinlelve 
Roma, egy ideig nemzeti, vagy rájok tolt f,-jcclclmek által hagyta 
azokat kormányoztatni ; dc késöbb, alig hogy megszakták ezek az igát, 
eli.izvén t'íket, az országot tartománynyá aljasitotta. Szintezcn sors 
(·rtc a Yárost, vagy szabad államot, melly egy ideig szövetségese 
volt. Legelső gondja volt, megszilárditani a szolgaságot, az által, 
hogy minden ·nyilvános ha tal ma t, vagy alkotmányos szabadságot 
elszedett tőle; kiilönöscn pedig, hogy szétbontotta a S7.övetségeket, 
mellyck olly drágán fizettették meg vele a gyiízelmct Hetruria, 
Gallia~ s Görögország fölött. A polgári Gctio azt tartá, hogy valameily 
tartomány földje a romai nép sajátja: mclly annak lcgföhb tulajdo
nosa : mig a lakosok csak haszonbérliík. S jóllehet az illy birtok visz
sza\·onhatlan, és adásvevés, csere, s a járadék, és örökösödés utján 
átruházható: dc azért még scm olly tulajrlon, minő értelemben azt a 
rarnai polgár Ycszi j nem vala allmlmazh:~tó rá a mancipatio, usucapio, 
s mindaz, mi a l"Omai tulajdon sajátja vala j s még a romaiak közt is 
csak természetes módok, és egyszerU átadás által volt átruházható 2). 

----' ~-
1) Tib. Gracl'llus, A. Gelliusnál, X. 3. 
2) Cajus, Jnst. L. II.§. 40. 46. 7. 27. 31. 21. etc. 
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Egy senatus consuitum meghatározá a tartományok rendjét, és 
kormányzását j melly különbözö volt ugyan, de valamennyien tökéle
tes alattvalói szerepre valának kárhoztatva. A régi állam és közjog 
helyét uj törvényhozás foglalta el j a fölségi hatalmat romai tiszt':iselő 
gyakorolta: kinek köréhez tartozott az igazságszolgáltatás, közigaz
gatás, és gyakran a katonai parancsnokság is. A tartományok lakói 
telek-, és személy-adót fizettek, s a katonáskodásra nem bocsáttattak: 
egyedül a városoknak hagyatott meg saját igazgatásuk, a régi köz
ségi szabályok alapján: csakhogy a democratiai formák eltöröltetvén, 
a vagyonos aristocratia tétetett tulnyomó helyezetbe. 

Hogy Olaszországból vegyünk példát, az első törvényt Siciliá
nak Marcellus adá; de a rabszolgák föllázadása után Rupilius azt re
formálta, s annak lényegét Ciceroból tanuljuk ismerni. E tartomány 
tizenhét várost, vagy alávetett népet foglalt magában : vagyis a 
mellyeknek földeit elfoglalta a fiscus, és a régi birtokosoknak évi 
fizeté3 mellctt visszaadá. Messana, Taurominium, Netum szövetséges 
városok voltak j más öt, adómentességet élvezett 1) j a sziget többi 
része a birtok tizedrészét fizette 2). Az államjavakhoz tartozó földek 
minden ötödik évben fizették a censorok által megállapitott tak
sát : a tized alá vetettek ugy fizették, a miut azt Hiero megállapi
tá j az adómentesek pedig kötelesek voltak eladni, és saját költsé
gökön Romába szállitani nyolczszázezer mérö gabonát, négy sester
tiussal szám i t va méröjét. E fr um e n t um i m p e r a t um a kiosztá
sokra szolgált 3). 

Az igazságszolgáltatást illetőleg, a város és polgárok közti 
ügyeket a felek által választott más város tanácsa intézte el: a pö
rök ugyanazon város polgárai közt, a város szabályai szerint döntettek 
el; killönbözö városok polgárai közt pedig Rupilius törvényei szerint. 
Ha romainak siciliai lakóval volt pöre, siciliai törvényszék itélt : el
lenkező esetben romai törvényszék. A földmivelök és tizedszeJök közti 
viták Hiero mezei törvényei szerint intéztettek el; egyéb ügyekben 
pedig romai polgárokból alakult esküdtszék-forma hatóság ítélt. 

A tartományok lwrmányzására, hivatalaikból kilépett consulokat, 
és praetorol<at küldött a senatus : kik egy lwrmányzási edictumban 
nyiivániták közigazgatási nézeteiket; részint megerösitvén az előbbi 

intézményeket, részint uj akat hozván be, vagy átültetvén oda az al-

1) Vm-ina, II. 13. I. 65. V. 22. 
Z) V err. III. 6. 
3) V err. V. 21. 
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kalmasoknak látszó fővárosi intézményeket 1). Rendesen egy quaestort 
vittek magukkal az adó beszedése végett1 és egy pénzügyi fölügyelőt, 
vagy igazgatót minden tartomAny számára. Azon korban , mellyről 
most szólunk , hozattak be a q u a es t i o n es p e r p e t u a e 2) i 
mellyek következtében a kormány megengedte a praetoroknak, a hi
vatali idő Iejártával, vicepraetari czimmel folytatni a hivatalt i s e 
hosszabbítás egyike volt a romai birodalmat leginkább megrázkódtató 
csapásoknak. 

Jóllehet a tartományoknak engedett szervezet gyakran eléggé 
szabadelmü volt : mindamcllett a nép érzelmeit sérté i behozva min
denütt a romai s.r.okásokat, és nyeh·et, hol a görög nem divatozott: 
néhol a vallás is eltöröltetett i vagy ha megtürték is a régit, mint pél
dául Egyptomban, és Judaeában, a vallási gyülekezetek azonban el
tiltattalc 

A fi::;calitas szelleménél fogva még a szorgalom is elnyomatott : 
nehogy Romával versenyezhessenek; igy például a szőllőt, és olajfát 
nem volt szabad mivelni a Havasokon tuli tartományokban 3). A leg
gonoszabb dolog volt pedig, hogy a kormányzók tökéletes polgári, s 
hadi hatalom (j u r is d i c t i o, e t im p e r ium) birtokában lévén, a 
büntetlenségnél fogva, mellyre számolhattak, s mivel a tartományok
ban elhelyezett katonasággal szabadon rendelkezhettek, zsarnoki ön
kényre vctemedtek. Ugy szinte beviteli, s kiviteli vámot is fizettek a 
tartományok i s még maga Roma, és Olaszország is csak 694-ben men-

1) Cicero, mint proconsuJ Ciliciába menvén, ezeket írja (Ad fam. III. 8.) : 
Rom ae composui cdictum; nihil ad didi, nisi quod publicani me rogarunt, ut de tuo 
edicto totidem verbis transferrem in meurn. Diligentissime scriptum caput est, quod 
pertinetad minuendos sumtus civitatum, quo in capite sunt quaedam nova, salu
taria civitatibus,quibus ego magnopere delector. J\lég bövebben .1tticushoz (VI. t.): 

Breve autern edictum est, propter hane meam Ówt~WtJ', quod duobus gene
ribus edicendum putavi : quorum unum est provinciale, in quo est de rationibus 
civihtum, de aere alieno, de usura, de syngraphis; in eodem omnia de publicanis: 
alterum, quod si ne edicto satis commode transigi non potest, de hereditatarn pos
session i bus, de bonis possidendis, vendelHlis, magistris faciundis, quae ex edicto et 
postulari et fierisolent: tertium dereliquo jure dicundo f'IQ"'fOV reliqui. Dixi, me 
de eo gene:e mea decreta ad edicta urbana accomodaturwn. 

"l) Az ujabb eszm~k szerint, a quaestiones perpetuae 1 minthogy a törvény
székek nem voltak elegendi'.lr, a uiintető hatóság alá rendeltettek. 

8
) Nos vero justissimi homines, qui transalpin as gentes oleam et vinearn serere 

non sin imus, quo pl uris sint nostra o li ve ta, nostraeque vineae; quod qu u ID faciam us, 
prodenter facere dicimur, jus te non dicimur. (iic. De rep. 
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tettek föl ez alól Metellus Nepos törvénye által. Sicilia kiköt8iben a 
vámjog az értéknek huszadrészét tette 1). 

Még azután i,;, hogy az érdek jó bánásmódot kö,•etelt a tarto
mányok irányában, a reájok nyomaszkodó terhe.~ iga helyett, miudig 
csak függelékeknek tekintettek azok, nem pedig a köztát-saság ki
egészítő ré.~zeiül: s képviselet által soha sem engedtetett meg nekik, 
egyetlen társadalmi testet alakítani. Ekképen tehát eL~zigetelve a 
különbözö államok, soha sem képeztek egységet olly értelemben, mint 
ezt az 11jabb birodalmaknál látjuk: ],i véve a romai östedilet köriil 
ldezö 35 törzset, a közigazgatá~ és u;n·ényhozás pusztán helyhez volt 
köt,-e; s a ],özpouti konmí.nytmk miiködése a tágas birodalom minden 
részeire, s a köziigyck nlinden n':szleteire ki nem terjesztetett. E végre 
pontos fclügyell:s, a függelékek szabályozott fokozata, és gyors köz
lekedés kivántatott vel na; mclly dolgok hiányozván a r(·gi bit·odal
maknál, szintugy Ásiának önkénye~ monarchiái, mint Roma is, kény
telenek \'oltak sziikebb körre S7.0ritnni befolyásukat; a részletes érdc
kek nagy n:~szét, vagy a fővárosból kiildött ügyvi:1előknck, vagy a 
benszülöttek által választJtt tisztviselöknek engedvén át. 

A H.omának alávetett tartományok ban teltát két hatalom léte
zett : egy fiíhatalom, melly kénye szerint rendezett, foganatosit.ott, és 
itélt j ámbár természeténél fogva csak akkor volt ltajlandó kiterjesz
teni közbenjárását., mid8n azt a köz jó tekintetéből alkalmasnaL t.alálta j 
s egy másik rendes, többé, vagy kevésbbé prec:wius hatalom: mint
hogy a \'árosoknak az egyszerü igazgat:ison kivül, fenmaradt még 
némelly polgári, s büntető iigyek elítélése, és többrcnJbeli, valóban 
törvényhozási tények, mcllyeket a polgárok politikai, s töl'vénykezési 
gyiilésekben gyakoroltak, s municipalis tisztviselök foganatositottak. 
l\1idön az elnyomó főhatalom gyengült, c testiiletek függetlenségre 
törekedtek; hivatkozván e közben a jogokra, vagy kiterje~ztvc ható
sá.gukat, gyakran pedig bizonyos nemii szövetséges kormányzattá 
alakulva : mi bekövetkezett a romai birodalom hanyatlá<;á\·al, midön a 
jelenkori europai miveltség első csirái fejlődésnek indultak. 

J ól mondá Seneca, hogy a "roma i polgár ott lakik, hol meg
hóditott valamit'' 2). A meghóditott földeken ti:im(~gestöl telepedtek 
le az olaRzok : vonzatva a hivatalok, földrnivclés, adóbr'·rlé:;;, és főleg a 
hreskedés által, mellyben Olaszországnak miudcnkor életereje állott. 

1) Verr. ll. 75. 
z) De Consolatione. 6. 
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Nagy számmal telepedtek meg Numidiáhan i ugy hogy Cirta védel
mérc elegenJök voltale l\1ithridates, egy csapással gyilkoltatott meg 
r.yolcz\ranezcret Asiában, alig negyven év mulva~ hogy romai tarto
mány lett belőle i ide számitandók még 'a legyőzöttek telkein megte
lepedett veteránok, és a gyarmatok, mcllyek a tartományo!{ fékentar
tására küldettek, s azoknak legjobb pontjait foglalák cl: csak magá
ban Spanyolországban huszonöt illy gyarmat lPtezett, mellyek Romá
nak nyelvét, miveltségét, és nevének tiszteletét terjeszték. 

Annyi hódítások után a köztársa.gág jövcdelmei szörnyen meg
szaporadtak : s ámbátor ez nem volt egészen a pénzügyre alapítva, 
mint Carthagob:m, mindazáltal az cgycnsuly, mcllyet azokban esz
közlött, méltó a tanulmányozásra. 

Roma kincstárába pénzt szolgáltatott : I. Azon polgároktól be
szedett adó, kik telekadót fizettek i meghatározva a senatus által, a 
sziikség arányához képest, és mellyre a Perseussal viselt háboru után 
többé nem vala szükség; vagy n.z olaszországi szövctségesck adója, 
kik különfélc terményekben szolgáltatták azt be, a helyek természete 
szcrint; vagy a tartományok adója, mellyek k.Cizül némell yek foldadót, 
vagy terhes fejadót fizettek, és gyakran terményeket szaigáitattak a 
kormányzó javára, vagy a főváros élelmezésére, vagy rendkivüli 
szükségekre. 

II. Ezenkivtil a köztársaságnak voltak birtokai (a g c r p u b l i
c us), szintugy Ola!'lzországhan, fMeg Campaniában, valamint a tar
tományokbau; s azokat magánosoknak engedte át müvelésrc, a gabo
natizcd, gyiimülcsötöd, és csekély bér fizetése mellett a marhátóL 

III. A kikötőkben, és a határokon vám szedetett az áruktól : s 
a rabszolgák eladásából huszadrészt kapott a fiscus ; melly ki.ilön 
pénztárban őriztetdt a rendkivüli szükségekre. 

IV. V égt·e adót fizettek a bányászok is, főleg a spanyolországi 
ezüst-bányáktól; mellyek olly bőven jövedelmeztek, hogy Polybius 
korában, Carthagena közelében negyvenezer ember foglalkozott, és 
csak egyetlen bánya naponkint 23,000, vagyis évenkint 12 millio 
drachma ezüstöt adott 1) 

A municipiumok folytonos szaporitásának rendszere akadályozta 
az adók központositását: ugy hogy Sylla dictatorsága alatt alig ment 
40 millio lírára a jö,·cdclcm : miért is a romai pénziigy, nem annyira az 
ujabb europai, mint inkább az amerikai Egyesült-államok pénzügyéhez 

1) L. főleg Dureau de La-Malle, Économie politi~ue des Romains. 
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hasonlitható, hol a közjövedelem alig üti meg a 130 milliót, minthogy 
temérdek kiadások az egyes tartományok terhére esnek. 

Szükség idején kölcsönt is vettek föl. Az első pun háboru vége 
felé Livius censor, ki azért Salinatornak is neveztetett, a só-egyed
áruságot hozta be; néha-néha a pénz is változás alá jött: mint például 
az első pun háboru alatt, értékváltozás nélkül, a sulynak egy ötödével 
szállittatett le. A második háboru alkalmával, nem lehetvén máskép 
kielégiteni a hitelezőket, httős mütét vitetett végbe j melly szerint a 
köztársaság hitelezői felét, a magánosok hitelezői egy ötödét veszték 
el pénzöknek. A háboruk végével a zsákmányból, és legyőzöttek adó
jából fizettetett az adósság, mig a kincstár rablóivá a hadvezérek 
nem lettek. Legyőzetvén fegyverrel valamelly ország, tulságos adó 
által semmisíté meg annak pénzügyét Roma j ugy hogy a kizsákmá
nyolt nép föllázadván, a romaiak általi teljes mcghódittatásának 
lett okává. 

S valóban a romaiak egész államtudománya a hóditásban állott j 
egyébiránt fogalmuk !:!em volt, miképcn lehet teremteni, fölhasználni, 
eserélni, s t.erjeszteni gazdagságot. Cicero, értekezésében a köz t á r
sas á g r ó I, a legjobb kormányzási elvet és formát, s a népek életé
nek fő elemeit fürkészvén, megemlíti a családot, köznevelést, igaz
ságszolgáltatást, vallást: a gazdászatról azonban rnég csak mellesleg 
sem tesz emlitést j és jóllehet a földrnivelést valamelly nemzet jóllété
nek első okai közé sorolja, ugy véli, hogy a nép saját méltóságát ala
csenyitja le, ha az egész világ áruhordója akar lenni 1) : e nézet 
egyenes ellenkezésben áll az ujabbak rendszeréveL 

Régibb korban a romaiak a szabadság fentartása mellett buzog
ván, az állapot egyenlőségére törekedlek : ugy hogy a szegény tisz
teletben tartatott, az ekét borostyánkoszam ékesitette 2) ; szigom 
törvényekkel korlátoltá1( a fényüzést: ámbát· a müvészeteket, mint 
valameily alacsony dolgot, a rabszolgáknak engedték át, és a kereske
dés pusztán a városok élelmi ellátásában állott. Carthago, Corinth, 
Syracusa, Macedonia, Pergamum meghódittatása után, özönlöttek Ro
mába a kincsek, a sok hóditások, é.~ a nagy kereskedés következtében. 
Tarentumban nyolczvanezer font arany, és háromezer ezüst talentum 
találtatott j Perseus kincsei 45 milliót tettek j Scipio Carthagóból 120 
ezer font ezüstöt szállitott a kincstárba j Caepio T olasábóllegalább 

1
) Nolo eundem populum imperatorem esse et porlilorem. 

~) Gaudebnt teltHs Ilolllere laureato. Plinius. 
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100,000 font aranyat, s ugyanannyi ezüstöt j Egyptom, melly 12 ezer 
talentumot jövedelmezett a Ptolemacusoknak, jóval többet adott Ro
mának; és Pompcjus hóditásaiÁsia adóját száz millóra növelték j Caesar 
négyszeri diadala alkalmával 65,000 talentumnyi értéket mutatott 
föl: ezenkivül 2822 aranykoronát. earthagora az első háboruban 2200 
talentumnyi adó vettetett j 10,000 a másik háboru alkalmával; Antio
chosra 1.5,000, Fülöpre 1,000: szintannyi az actoliakra j és igy csu
pán öt háboru 175 millio lírával gazdagitá a kincstárt. A polgári há
boru kitörésekor a kincstár 1,920,829 font aranyat foglalt magában; 
továbbá e korszak vége felé, mellyet most leirandók vagyunl,,350-450 
millióra becsültetett a romai tartományok átaJános jövedelme. 

Az egyes polgárok vetélkedve gyiijték a kincseket : Crassus, 
ki atyjától háromszáz talentumot örökölt, hétezcrre, vagyis 38millióra 
vitte föl azt: miután nyolcz milliót már előbb elajándékozott, és la
komákra tékozlott j Lucullus, és Caesar rendkivül meggazdagodtak 
az által, hogy a tartományoht ajándék, vagy kölcsön alakjában ki
zsákmányolták: késöbb a szabados Pallas hét millio aranynyal (ötven
kilencz millióval) birt j ugyanannyival a bölcsész Seneca: s ötszáz 
egészen egyenlő, elefántcsonttal kirakott czedrnsfa asztal mellett, pom
pás lakomák közt feledé a mértéklctességct, mellyet tanított. Ekkor 
azután nagyszerU paloták emelkedtek Romában, és környékén, s ezek
ben nyugágyak, kirakott mi.h·ek, arany, és kidolgozásm becses aszta
lok, szobrok, és ékszerek j núnőket más népnél soha sem lehetett 
találni. 

De hát miképen szerczhcttek maguknak ennyi kincseket, ipart 
nem üző egyes emberek? Midön már nem rabolhattak, méltatlan 
adoptio utján adták cl a fényes nevet, és végre a szabadságot is j 

besorozván magukat a legiókba : mellyeknck főnökei, hogy a barátsá
got meg ne sértsék, azoknak tolvajságait clnézték, és a fegyelmet el
hanyagolták. Midön Romában császár fog uralkodni, vetélkedve ve
szik körül hízelgéseikkeL 

A magánosok nyereségvágyának kimeríthetlen forrását tevé 
az adók kibérlése. Minden ötödik évben a censorok árverésre bocsá
ták a köztársaság jövedelmeit : és kizáratván abból a senatorok, áta
Jában a lovagok fogtak hozzá. E publicanusok, mint neveztetének, 
minden tartományban albérlőket tartottak, kik a pénzt beszedvén, 
nekik arról számoltale Itt is, mint más körülményekben, a nagy gonosz
tevők tiszteletben részesültek, mig a kisebbeket gyalázat érte : mert 
a.z előbbiek tekintélyes polgárok voltak, kik ellen a.z elnyomottak nem 



32 

mertek kikeli1i, s csak igen ritkán váddal föllépni, s minden dühöket 
az alárendeltekcn, a tehetetlen nadályokon töltélc Egyébiránt sehol 
sem találjuk nyomát, hogy a népek az adómegtagaclásnak, ujabb for
radalmi formáját értett1\k volna. 

Az adószcdők zsarolása által megkettőztették a tartományok 
adósságát, s a rémítő uzsorá~; által elnyelték a következő év jövedel· 
meit. Salamina lakói Scaptiusi;ak, llrutus helytartójának 48 százalé
kot köteleztek egy évre i Cicero azzal dicsekszi!;, hogy az ő tartomá
nyában nem engeelte meg, egy százalélwn fölül a kamatot egy hóra, s 
év végével a kamatot a tőkéhez csatoltatni. Az uzsora mérséklésére 
hozott valameunyi intézkedések elvettettek, vagy pedig kijátszattak. 

Cicero, testvérének Quintusnak, ki Ásiában kormányzó volt, 
irván, ezeket mondja : "Nagyon dicsérik az emberek gondosságodat, 
hogy nem engedted a városokat uj adósságokba bonyolodni, s fülmen
téd Asiát az aedilisck számára hozandó adomány sulyjától. Egy valaki 
panaszkodik a végett, hogy kétszázezer lirát vettél el tőle 1), annak 
megakadályozásával, nehogy több pénz szolgáltassék a játékokra. 
Képzelern magamnak, hogy a publicannsok akadályt gördítendenek 
őszinte szándékod elé i dc nekik ellentáll ván, elidcgenitiink a köztár
saságtól, és magunktól egy tcsLülctct, rncllynck annyit köszönünk, és 
mellyet mi a kormányhoz C!:iatoltunk: tágitván ennek gyeplőjét, azok 
romlását fogjuk eszközölni, kiknek jóllétét és érdekcit biztositani tar
tozunk. l\1illy sok kegyetlenségeket szenveduck szövctségcseink a 
publicauusoktól, elképzelhetern polgártársaink legujabb mozgalmai
ból; kik az olaszországi vámok mcgszüntctéséről tanácskozván, nem 
annyira ezek, miut inhtbb a vámosok zsarolásai végett jajdultak föl. 
B panaszok hallatára előttem áll a képe, mint bánnak szövctségc· 
seinkkel a birodalom szél ein. 1 t t azt hiszik, hogy a puhlicanusok kielé
gítésére, főleg olly kövér hasznot igérő bérlésnél, és egyszersmind a 
szövetségesek romlásának megakadályozására, semmivel scm kiván
tatik kevesebb mcnnyei erénynél" 2). 

1
) A pénzek és gaLann értékéről ez időszakbnn, lásd (A) j c g y :1: c t c t. 

2 ) 39-ik levél 693-Lól. Ezen, és a:~: Attienshoz intézett lcYclck többrendbeli 
iölvilágositást adunk e tárgyban. Lásd Sigonius, De antiquo jure prodnciarum. 
Tiles. autiqu. Graevius-tól. ll. köt. 

P. Burmanni, v<ctigalia populi rum. Leidcn, 1734. -D. H. Hegewlsch, Ü/,er die 
Finanz-c Roms. Altona, 1804. 

l{. Bosse, Grundziige dcs Finanzwcsens im ,·ömiscltcll Sta al e. Braunscllwcig,lSO,l. 
E két munlm a köztársas:ig, és birallalom korára vonatkozik. 
De Villeneuve Bargemont, Co-urs sur l' hist. <le l'éconornie politique. Paris, !838. 
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A publicanusok által beszedett pénz a kinestárba folyt: s a se
natus szabályozta a kiadást; nem igen kérvén tanácsot a néptől, sem 
a kiadásokat, sem a teherkivetést illetőleg. Husz quaestar őrködött a 
kincstár, és jövedelmek fölött. Kettő Romában székeit, s mindennemii 
adók beszedésére, a kincstár, és számadások fölött őrködött; elnyomván 
egyszersmind a publicannsok zsarolásait: s a senatus törvényeit, és 
határozatait Örzé. A többiek a tartományokban, a consulok, és praeto
rok kiséretében lévén, élelemszerekkel, és pénzzel látták el a hadse
reget; beszedték az adót, és termékeket a köztársaság számára; elad
ták a zsákmányt; a katonák pénzét is letétképen őrizték; második 
tisztviselői szerepet vittek a tartományban, és a praetor távoztakor 
annak heJ..yét pótolták, mig az uj praetor megérkezett. Számadásaikat 
a kormányzók vizsgálták meg: azután a központi kincstárban, és a 
tartományi levéltárakban tétettek le. 

U.inestór. 

A kincstár Saturnus templomában őriztetett, három szekrény
ben. Az első szekrényben tartatott a pénz a rendes költségekre; a 
másodikban a törvényes fclszabadulá~, és rab~zolgák eladása. után be
jövő huszad, a nagyobb szükségekre; a harmadikban a hóditásokból 
bejö\TŐ vert, vagy nem vert arany. A kincstár irnokai, jóllehet aláren
delt hivatalnokol{, nagy fontasságra vergödtek : minthogy élethosz
sziglan neveztetvén ki, olly gyakorlatot szereztek maguknak, melly 
által az időről-időre választott quaestarokra nézve nélkülözhetlenek
ké váltak. 

Feg)'Vcrek. 

Ekképen tehát, a rarnai hatalom, és gazdagság fő forrása gya
nánt a fegyverek tekintettek; miért is a katonai fegyelem rendkivül 
szigoru volt, s a hadtudomány legfőbb mcsterségnek tekintetett. Béke 
idején Romában sem nemzeti, sem idegen katonaság nem volt: sőt 

fegyvert sem ,·ala szabad hordani; veszély idején azonban a consul, 
vr~gy városi praetor mindenkit fegyverbe szólitott : kiket azután az 
aedilisek, vagy fenyítő triumvirek lándsával, vagy karddal, a fenyegc
tett pontokra, vagy körjáratra parancsoltak; a pártok csak késöbb 
vitték be a barbar csapatokat, vagy fegyveres rabszolgákat. A hto
náskodásra minden polgár köteleztetett negyvenhat éven alul, s 
ha még ~izenhat hadjáratban gyalog, vagy tízben lóhátm1 részt 
nem vett. 

A legio, onnan nyerve nevét, hogy választott emberekkel tölt 
meg, kezdetben 4,200, késöbb 12,800 egyénből állott; s minden con-

3 
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sui kettőt vett magához. Csatában öt osztályba rendeztetett el : ha
stati, prin ci pes, triari i, rorarii, és accensi név alatt; s mindegyik 
osztály tizenöt mani1mlust számított; két illy manipulus képezte a 
centuriát, harmincz centuria pedig a cohorsot: mellyct Marius gnpdolt 
ki, hogy erejét növelje 1). A két első vonal maniputusa 120 emberből 
állott; a harmadik vonaié 60-ból. A cohors homlokzata harmincz, 
mélysége tiz manipulusból állott j ez volt a legczélszcriihb alakzat, 
melly minden földterületen, és minden irányban kiterjcszkedhetett. 

A fegyverek nemei voltak : nyilak, parittyák, és a borzasztó 
pilum, hét láb hosszu lándsa, melly egyszer elhajittatván, karddal 
vetettek véget az ütközetnek. A triariusok kissé hosszabb lándsát 
használtak; ugy szinte lándsa és kard voltak a lovasság fegyverei : 
védő fegyverül pedig sisak, pánczél, és könnyü paizsole szolgáltak. A 
sereg ereje gyalogságban állott j a lovasság, habár néha külön testet 
képezett is, legtöbbnyire csak a gyalogság fedezetére szolgált; s a 
romaiaknak e részbeni csekélyebb ügycsségök igen érczhető volt a 
numidák, és parthusok elleni harczaik ban. A rorariusok, parittyisok, 
és íjászok nyitották meg a csatát: s fölhas1.nálván haji tó fegyvereiket, a 
legiók szárnyaira vonultak vissza; ekkor a dárdások kezdették mükii· 
déseiket, s mig az ellenség paizszsal védte magát ellenökben, karddal 
rohanták azt meg. Ha pedig szi!árd ellentállásra találtak, a princepsek, 
és triariusok jöttek segédül : és igy az ellcns(~g három uj támadásnak 
lévén kitéve, nem sokáig tarthatta magát. A7. acccnsi képe1.ték a tar
taléksereget. 

A romai katonák az élelmi szerekcn kivül karókat is vittek ma
gukkal sánczok készitésére; s a hol csak megállapodtak, négyszög 
alaku földhányással, és tiz lábnyi mély árokkal vették köriil a tábort. 
A tábor közepén állott a hadvezér sátora (p r a e t o r ium): körülötte 
a tiszteké j azután jöttek a harczosok j a központból négy egyenes ut 
vezetett a sáncz négy nyílásához. 

A hadvezér tervei, szintugy a harczosok, valamint az ellenség előtt 
titokban tartattak. Az indulás oszlopokban történt : dc ha támadástól 
tartottak, vonalba rendezkedett a sereg, és a podgyászt középre vet
ték. A romai katona husz, vagy huszonnégy (olasz) mérföldet tett öt 
Óra alatt, minden terhéve!, és a karókkal együtt; minck összes sulyja 
}Jatvan fontot nyomott. Szorgosan kerülték a hirtelen átmenetet a 
tétlenségből a megerőtctésre j mi annyi emberéletbe kerül minálunk : 

1 l Lásd II. Köt. 488. lap. 
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a gyakorlatoknál használt fegyverek még egyszer olly nehezek voltak, 
mint a harczi fegyverek; és még béke idején is folytonosan el voltak 
foglalva, főleg utkészitéssel. M időn Scaurus Gall iá ból visszahozta se. 
regét, csatornákat ásatott vele Parma, és Placentia vidékén, a Po ki
áradásainak megsziintetésére. 

A hadi törvények igen sz igornak voltak. A Poreia törvény védte 
ugyan a polgárt a testi büntetések ellen; de nem a katonát. A ki el
vetette fegyverét, elhagyta állomását, vagy parancs nélkül csatázott: 
halálra ítéltetett a törvényszék által; de ha a hadvezér botjával érinté 
őt, szl"l.bad volt neki menekiilni. A táborban mégis nem mutathatta ma
gát : mert őt minden egyes lwtona megölhette. Ha valameily hadtest 
gyávaságot tanusított, a hadvezér megtizedelte azt; vagyis minden 
tizediket kivégeztette·: a többieket pedig számkivetésre ítélte, vagy 
becstelenekül nyilvánította. 

Romának minden intézményeit harczias szellem lengi át. Köve
tek, és hadvezérek a senatusból választattak; főbb hivatalokra csak az 
juthatott, ki tiz táborozásban vett részt : miért is a háborut rendki
vüli ügyességgel viselték, és a gyülekezetek harczias szellemet lehel
tek. A követ béke idején Iciismerte a népet, mellyel harczolnia kellett; 
ugyanazok határoztak a tanácsban, kik a tervet a harczmezőn fogana
tositák. 

E kettős czélra neveltetett az ifjuság : szónoklat-, és tanácsko
zás-, a nép felbuzditása- 7 csatázás-, és diadalokra. A diadal consuiságra 
vezetett : azért a hadvezérek keresték a csatákat; a senatus pedig al
kalmat keresett rá az által, hogy idegen nemzetek ügyeibe avatkozott. 
S ugyanaz, ki kevéssel előbb hadsereget vezérlett, nem tartotta mél
tósága alattinak, ebben más parancsai alatt szolgálni. Az uj táborozás 
előtt megválasztá a hadvezér a tribunokat, s ezek ismét az alárendelt 
tiszteket : miért is szoros egyetértés létezett a fölebbvalók, és katonlik 
k özt; közös érzelem hevité őket, és közös remény füzte is össze őket : a 
haza, és dicsőség szeretete hősöket képezett; a vezér iránti engedel
messég pedig ezt mindenhatóvá tette. 

De maguk a katonák, idegen nemzetek rémülete a csatatéren, 
gyakran a nagyok dicsvágyának áldozatai lettek : a házi istenek sze
rdetét a legioi sasok tiszteletének áldozták föl; tengeren tuli harczok
ra vonszoltatván, nem mivelhették többé az ősi telket; gyakran 
pedig háboru, vagy adósság következtében veszték azt el: s mig diadal
jeleket emeltek, és a gőgös népeknek lánczokr.t készítettek; vagy pedig 
örökre hires utakat csináltak, hogy a legyőzöttek a gy<Sztes néppel 

3* 
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összekapcsoltassanak : idegen földön kellett elerőtlenedett , és roko
naiktól meg nem siratott csontjaikat hagyniok. 

Midön a Perseus elleni háboruról folyt a tanácskozás, egy cen
turio igy szólott a tribunol{, és senatus előtt: ,, Quiritesek! én Spur,ius 
Ligusticus vagyok, a crustumina türzsMI, a sabinok földéről. Atyám 
egy hold földet, és I{is gunyhót hagyott számomra, mellyben szület
tem, neveltettem, és még most is hdwm. Atyám, testvére leányát adta 
nekem n ö ül: ki nem hozott magával egyebeta szabadság-, és szemérmes
ségnél, és olly termékenységet tanusított, melly bármilly gazdag család
nak is becsületére vált volna. Hat fiam, és két leányom van: ezek férjhez 
mentek, amazok közül négy férfi ui togát visel, kettő még praetextában 
van. Én P. Sulpicius, és C. Aurelius consuisága alatt soroztatám be a 
macedoniai seregbe; hol két évig, mint közember harczoltam Fülöp 
ellen : harmadik évben T. Quintius Flamininus, érdemeimért a hasta
tusok tizedik sorába helyezett. Fülöp legyőzetése után, visszatérvén 
Olaszországba a haza bocsátott zsoldosok, önkényt mentem Spanyol
országba, 1\f. Porcius consuilal; kiről tudva van, ruermyire tevékeny 
volt, és milly szorgalmasan fürkészte ki, s itélte meg a katonai erényt. Ö 
engem méltónak talált arr-a, hogy a hastatusok első rendjét bizza reám 
az első centuriában. Harmadik izben, ismét önkényt harczoltam a se
regben az aetolok, és Antic-::hus király ellen; lwl Marcus Acilius 
az első fokot adta az első ecuturiabeli prinoepsek közt. Eliizetvén 
Antiochus, és leigáztatván az aetolok, visszajöttünk Olaszországba; 
azután két izben gyakoroltatánk ama legiok zsoldjában, mellyek éven
kint szolgáltak : késöbb egy izben Spanyolországban, ismét Q. Ful
vius Flaccus-, és egy izben T. Sempronius GI·acchussal. Flaccus dia
dalban vezetett azok közt, kiket az ö vitézségének tisztelete végett ma
gával hozott a harczbóL Gracchus által fclszólittatván, vele együtt 
táborba mentem. Kevés évek alatt négy izbcn valék primipila1·is cen
turio; harmincznégyszer tiszteltettem meg ajándékkal vezéreim által; 
hat polgári koronát nyertem; a seregben huszonkét évi stipendiumot 
töltöttem be; s most már ötvenedik évemct haladtam meg." 

S a szerencsétlen ismét csatázásra szólittatott föl ! . . . E be
szédet részint azért hoztam föl, hogy fogalmat adjak a régi korbeli 
harczokról; részint, hogy megmutassam, minő volt sorsa a romai nép
embereknek : kik szüntelen a táborban tölték életöket, és gyakran 
harmincz évi szolgálat után nem szerezhettek egy talpalatnyi földet, 
mellyből elszaporodott családjokat táplálhatták volna; legtöbben esu
pán a gyakori diadalak alkalmával osztogatott pénzLől táplálták ma-
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gukat, és a katonák szakott könnyelmiiségével költék a pént ; s igy 
azon kevesek is, a kik csonl<án, bénán tértek Ásiából, vagy Spanyol
országból haza, végnapjaikat nyomorban élték le. 

Birtok. 

A nyomor, és a népesség megfogyása, változást idéztek elő az 
a!kotmányban, melly most már pénz-aristocratiába ment által. A va
lódi patriciatus, melly a plebejusokat szolgaságra kárhoztatta, s azok 
törvényes lHízasságát, és családját elismerni vonakodott, az adóst 
rabszolgai állapotra taszította, sőt testét is darabokra szaggatta: már 
régóta eltünt a plebejusvk lassu erőködésci alatt; kik egymás után 
nycr~ek szavazatot, azután pedig helyet a tisztségekben. A szi.iletett 
nemesek (i n g e n u i), csupán csak azon előny által ki.ilönböztek a 
többiektől, minöt a családi fény kölcsönözhet ; ennek eltörlése felől 

nem is volt szó : nem is érdemlette volna meg a fáradságot; miután 
egyediil csak a közvélemÉ~nyre támaszkodhatott. A különbség csak a 
vagyonban állott; s a plebejus, egyenlő jogokat élvezvén a nemesseL 
mindazáltal ennek ellenében nem birván elegendö eszközökkel jogainak 
érvényesítésére : az ez által nyert alamizsnákból, vagy a köz ado
mányzásokból volt kénytelen életét tengetni. A ne~esek magukhoz 
tudták az cllenségtől elfoglalt földek jobb részét vonni; azután leülön
féle cselfogásole kal, és törvényes szin alatt, elnyelték a plebejusoknak 
jutott kisebb részt is : miért is a nagy birtokok rendkivül megszapo 
rodtak. A plebejus nem foglalkozhatván mechanikai mesterségekkel, 
mi a szolgák körébe tartozott, koldus-állapotra jutott. 

Mi verglídött tehát Romában tulnyomóságra? a vagyon. Ez 
döntötte el a szavazatot a gyülekezetekben, ez emelt valakit a legfőbb 
hatalomra, uralkodott a comitiumokban, töltötte be a senatust, és hi
vatalokat, osztá föl a consulok, és praetorok közt a kifosztandó tarto
mányokat, bizta a censorak önkényére az olaszországi földeket; mivel 
ök elvették az államjavakat a szegényektöl, kik csekély bért fizettek 
értök : hogy a lovagoknak adják át, kik a censorok beegyezésével, 
megszüntek bért fizetni, s azok egyenes tulajdonosaivá lettek. 

Azonban a vagyonosok sem birtak egyforma kiváltsággal. A ki
sebb birtokosok a ecusussal igen terheltettek : minthogy a földek-, 
házak-, rabszolgák-, barmok-, és bélyegzett érczekre (r es ma n c i p i) 
minden ötödik évben változó taksa vettetett; a nagyobb birtokosok 
pedig afönebb előadott módon szcrzett földek után semmi bért sem 
fizettek, s mPg a fényüzési tárgyaktól scm (r cs n c c ma n c i p i), 
mellyekben vagyonuk nagyobb része állott. A nemesek, kik tudnillik a 
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senatus-, és hivatalokban részt vettek, annyira meggazdagodtak a sok 
adományokból, s a tisztségek-, és a tartományokba lett küldetésökből 
eredt haszonból, hogy mé!g az uzsoráskodásról is lemondtak, és korlá
tolni akarták azt (193.) a lovagoknál, vagyis a nem szabadalmajjott 
gazdagoknáL Kárpótlásul, ez utóbbiaknak engedék a szegényektől el
vett közjavakat, vagy a jövedelmek bérlését. A negyedik, és ötödik 
osztályba sorozott apró birtokosok némi hasznot vontak a l<atonai 
zsoldból j vagy pedig az igazságot kereső idegenek, és plebejusok 
védnökei lettek 1) : néha a meghódított földekből is kaptak vala
melly részt j de a királyi nép nagy tömege szegénységben sinylett, 
s nyomorgott. 

A vagyonnak roppant aránytalanságát Romában, valamint a 
töbLi régi köztársaságokban, könnyen felfoghatjuk, ha eszünkbe jut, 
miként a háborun, és földmi velésen kivül, egészben hiányzott náluk 
az ipar, kereskedés, és egyéb müvészet. Jelenkorunkban azt mondjuk 
a szegénynek : "Menjen dolgozni.'' Igy szólni egy rarnai polgárhoz, 
sértés lett volna rá nézve, s rabszolgai bánásmód.l\iiképen is virágoz
hatott volna ott a kereskedés : mellynek lelke a jogosság, jólelküség, 
béke, s a közjog tisztelete? Belsőkép a mesterségek, mint valamell y 
piszkos dolog, rabszolgák-, és hitvány népre bizattak j a nők, kik bol
tot tartottak, a legmegvetettebb szolgálókkal zavartattak össze Con
stantin koráig j és Cicero mondja, hogy a kereskedés csak a szolgaság 
öregbitése, s hogy a kalmárak csupán hazugság által tehetnek szert 
nyereményre 2). 

A társadalom tehát csupán birtokosok-, és szegényekből állott, 
minden középosztály nélkül: melly kereskedők-, és kézmüvesekből áll
ván, olly nagy fontasságra jutott mai nap, s az ipar után, és ennek 
gyümölcscit megtakaritva, gazdagságra. vergődik. Roma, első korsza· 
kában, harczos, és földmives népből állott, minden kereskedés nélkül. 
A vagyon megoszlott : nem sok volt a bérbe adott föld, és itt is a bér 
a termékek egy részéből állott; de a föld, az annak mivelésére szüksé
ges töke, s gyakran maga a mivelö is, egynek tulajdonát tettélc Illy 
állapotában a dolgoknak, nem létezett érdekkülönbség a tulajdonos, a 
bérlők , és a földmivelő közt: az akkori gazdászoknak nem kellett 
mindazon eszközöket fürkészni, mellyek által az ujabbkori gazdászok 

1 J A védnöki sportula. pénzben fizettetett, és 2.') asban (l. 25 li ra) volt 
megálla1•iin. 

2) Oe officiis. I. 25. 
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a nemzeti vagyont előmozditani ohajtják, minők a tulajdonos, és mun
kások közti egyezkedés, a munkabér meghatározása, a tőke karnat ja, az 
élelmezés árának befolyása a tárgyak értékére, az adókivetés szabályai 
a különféle jövedelmekre. 

Kezdetben a földtől nem vártak egyebet, mint a lehető legna
gyobb termést, vagyis élelemre szolgáló magot; a népesség ez által 
növekedett, és a fölumives nem szenvedett hiányt. Késöbb csak a 
legnagyobb tiszta haszonra törekedtek; és a szántóföldeket legelökké 
változtatták : következőleg, midön Carthago, s Ásia meghódítása után 
Roma növekedésnek indult, a szabad lakosság, és az olaszhoni termé
kek megcsökkentek : jóllehet adót nem kellett fizetni, a hadra keve
sebb ember szedctctt, az eszközök javultak, a tőkék megszaporodtak, 
és a fényüzés növekedett. t~ pen azért,mivel akkor a szántóföldek helyébe 
legelők, a szabad munkások helyébe rabszolgák, s az apró birtokosok 
helyébe dynasták léptek, fL termés fölöslege nem folyt vissza a föl
dekre, hanem a városokban hiu fényüzésre pazaroltatott cl. 

Nép. 

Mesterségek, és birtok nélkül, mihez fogjon tehát a romai nép? 
Hadba kellett öt vezetni; s igy a háboru örökössé vált, és hasznot 
hozott mind az államnak, melly adósságából kitisztult, mind az elöke
löknek, kik a legyőzöttek kifosztáqa által rendbe hozták gazdaságukat, 
mind a szegényeknek, kik vagy megéltek az után, vagy, a mint nekik 
mondatott, dicsően haltak meg. Ha szerencsétlenségre nem találkozott 
ellenség, a köznép, hogy megéljen, vagy szavazatát adta el a jelöltek
nek, vagy a köz alamizsnához kellett folyamodnia; mit tisztességesebb 
h ifejezéssel largitioknak neveztek, vagy olcsó áron elfogadni a gabo
nát, és sót, mi gyakran egyetlen élelmét tette 1). A diadalmenetek 
után érczpénz osztatott ki, vagy pedig távol földek is adattak : főleg 
azon olaszoktól elvett földek, kik Hannibal pártján állottak; végre 
gyarmatok küldettek ki uj hon alapitása végett. 

E gondoskodásra azonban nem nagylelküség-,vagy igazságszere
retböl szánta magát el a senatus, hanem félelemből; néha pedig a nép 
c.~ikarta ki azt. Később, rnidön a Persens fölött nyert győzedelem min
den mértéken tul csigázta a senatus gőgjét, ez többé a nép szenvedé
seivel mit sem gondolt. A vagyonosok tágas birtokainak mivclésére 
rabszolgák alkalmaztattak; s a henyeségben boldogságát lelő patricius 
helyesléssei fogadta Catonak azon állitását, hogy a legjobb földbir-

') Plinius, Hist. nat XXXI. 41. 
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tok a legelő: hol egy rabszolga pásztor, nagyszámu nyájak legeltetésére 
egymaga elegendő. 

Mi marad tehát hátra a földmi vesnek? Romába vinni tétlen kar
jait, hol időről-időre élelemszerck osztatnak ki; hol a vagyonosok nagy
lelkűséget fitogtatva, a fölösleg egy csekély részét oda vetik a 'nép
nek j s hol reményt táplálhat, miszerint gyarmatba küldik öt, hogy 
részérőlszinte zsarnok lehessen, és mondhassa ·a régi birtokosnak 
,Eredj éhen halni más tartományba' j hollegalább eladhatja szavaza
tát a tisztviselöknek, kik ~ zsiros hivatal által kártalanítják magukat 
az elpazarolt vagyonért. Amde! a senatus mcgszilárditva érczve hatal
mát, és a királyok megaláztatása fölötti ittasságában, legkevésbbé sem 
gondol a nép sorsával : fél század alatt egyetlen gyarmatot sem kiild 
ki j s még a szavazatokból nyert haszon is egészen mcgszünik : mint
hogy a censorak az esquilina törzsben gyűjtenek össze minden sze
gényt j melly utoljára szavazván, ritkán nyer alkalmat szavazatának 
érvényesítésére. Lassankint a senatus kiterjesztvén az aristocratia ha
talmát, mint ez a hosszu harczok alatt történni szokott, határozatai
nak alkalmával nem tartja szükségesnek a törzsek beegyezését kikérni j 
s miután Sándornak végső utódját is legyőzte, önkénye szerint hatá
roz a béke, és háboru dolgában. 

Fenmaradtak még a nép számára az ítélőszékek : azonban, hogy 
az itélet-hozatal kevesebb szertartással, és gyorsabban menjen véghez, 
genatorokból alakult négy állandó törvényszék állittatott föl (144); mel
lyek köréhez tartozott, vizsgálni a bünügyeket, főleg az összeesküvés-, 
uzsora-, s az állampénzek elsikkasztásának esetcit a senatorok ellené
ben. És igy eleje vétetett annak, hogy a nép eladja szavazatát, vagy 
hogy a patriciusok megrémüljenek a vádra. 

A harczokból hazatért népnek tehát nem marad egyéb hátra, 
mint éhen halni. De ez se baj. A közjó nem szenved általa: minthogy 
a meghódított tartományokból ezer, meg ezer rabszol'ga hurczoltatván 
ide, veritékökkel öntözik a patriciusok földeit, megtöltendik a palo
tákat és városokat, s uraik fényüzése-, és vétkeire szolgálandanak; 
és érdemeikért szabadságot nyerve, mint polgárok betöltendik a régi 
rarnai nemzetség által hátrahagyott bézagat 1). 

1
) Quidmagis deformafum, inquinatum, perversum, conturhatum dici po

te>t, quam omne servitium, permissu magistratus Iiberatum, in R.lteram scenam im
missum, alteri propasitum; ut alter confessus potestR-ti servamm objiceretur, alter 
servnrurn totus esset? Si examen R-pum luclis in scenam venisset, haruspiceB accien
rlos ex Hetruria putaremus: videmus universi repente examina tanta servorum 
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E korszakban, mellyröl épen szolunk, egyedül a szabadosok töl
ték be a forumot; s egy napon, midőn zajongásukkal szakiták félbe 
Scipio Aemilianust, emez a régi patriciusnak teljes gőgjével kiáltott 
rájok: "Csendesség, Olaszország álgyermekei! Talán csak nem fogok 
félni azon felszabaditottaktól, kiket lánczokban hoztam ide magam
mal ?•' 1) Maga Cicero is megvetéssei szálott a városnak eme st:pre
dékéröl, a mezitelen, éhes plebsről 2) : mclly számra nézve tulnyomó 
lévén, nem jogok, hanem birtok után vágyott j s borzasztó fegyverré 
válhatott egy demagog kezében, ki a zsarnok ari!'tocratia leverésé1·e 
kezét emelte volna. 

Még egy más tömeg is tódult Romába a tartományok-, és mu
nicipiumokból, hogy a kegyetlen tisztvi.:Jclők zsarolásaitól menekii.lve, 
tagjává váljék egy nagy, és félelmes nemzetnek : azon reményben, 
hogy a legmagasabb polezra emelkedhetik, és egész országok sorsára 
gyakorolhat befolyást. Főkép pedig az olaszok tartottak igényt illyes
mire : miután az ö gyámolitásuk által jöttek létre a hótlitások. Né
mellyek az által nyertek polgárjogot, hogy valamelly romai polgár 
rabszolgájává téve magukat, ettől szaLadságat nyertek j mások csa
lárdsággal iratták be magukat a censorak jegyzékeibe : minthogy 
azonban törvényes módon csak a latinok nyerhettek polgárjogot, egész 
Olaszország Latium ba, Latium pedig Romába tódult; melly város 
ekkép az egész népességet elnyelte. A samnisiak, és peliguiek 177 -ben 
az iránt panaszolkodtak, hogy illetőségöket a sereghez ki nem állit
hatják, minthogy négyszáz család költözött el közülök Fregellae latin 
városba, Ugyanez évben a latinok másod izben jelenték ki, hogy vá
rosaik, és vidékök a folytonos kivándorlás által Romába, pusztulni 
kezdenek. Romában tehát hemzsegett a sok ember j é~ Caecilius Me
tellus ecusorsága alatt 317, 823 fegyverfogható ember találtatott: öt 
év mulva pedig 390,736; 187-bcn tizenkétezer latin család hajtatott 
ki a városból, s 172-ben tizenhatezer léldc 

E mozgalom, a romai politikának remekműve, ugyanazon ered
ményt szülte, mellyet a vér, melly a testnek végrészeiLől a nemesebb 
részek felé tódul, hogy annak életét fentartsa j de valamint a fölösle-

immissa in populum romanum scptum atque inch!Sum, ct non commovemur. Gicero, 
De har1~-<p. responsis. 

1) Taceant, quibus Italia novercn. e3t. .. Non efficietis, ut soltilos vereu, quos 
alligatos ~dduxi. Val. Maximus, VI. 2. Hostium armatot"Um toties clamore non ter
ri tus, qui possum ves! ro movcri, rptorum noverca est Italia? Velieius Pa terc. II, ll. 

z) Fex, et sordes urbis; concionalis hirudo aerarii; misera acjejuna plebecula. 
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ges vér, halált idézhet elő: szintugy e vándorlások is, a helyett, hogy 
a nemzet testét felfrisítették volna, csak kárára váltak. Egyedüli 
mentő eszköz lett volna : tökéletes polgárjogot engedni az olasz né
peknek; de mivel a romai nemesség, csupa irigységből, a tartomány 
egyéb jeles családai irányában, e tervnek ellene szegült, Roma ~én
hedésnek indult, Olaszország pedig elpusztult. 

A tartomány fogadta magába Romának minden szegényeit; kik 
a gyarmatokba küldetvén, a legjobb földeket foglalták el. Azonban e 
gyarmatok is mindinkább hanyatlásnak indultak : minthogy a lovagok 
hatalmába kerülvén, ezek bitorolták, vagy vásárolták meg a telke
ket, és a szabad fölmivclők helyett rabszolgákat használtak; s mi
után e kérlelhetlen kincshajhászoknak, a nemesség kezeirc bizott tiir
vényszékektől sem volt mit tartaniok, a szabadok kizsebelésében, és 
a rabszolgák elnyomásában többé nem ismertek határt: minek követ
keztében ezek veszélyes lázadásokba törtek ki. 

HARlADIK FBJEZET. 

Telektörvények A Gracchusok. 

Ha ezen romlottság közepette feltámad egy valaki azon szán
dékkal, hogy az erkölcsöket javítsa, a népet az ipar, és földmi,Telés 
szeretetére ösztönözze, az erőtlen rabszolgák, és)1enye nép helyébe 
munkás osztályt állítson; melly hasonlón a jelenkori néphez, saját ere
jével báritsa el fejéről a nyomort, a senatus zsarnokságát, és a lova
gok ragadozását megszi.intesse, közlönyc legyen a tartományok, és 
municipiumok panaszainak, a rabszolgák összetódulását szabályozza, 
s az elnéptelenedésnek gátot vessen : nem érdemlette volna· c meg, 
legalább szándéka, a hálát? Még pedig nem is a kortársak háláját, 
kik ritkán bocsátják meg az érdemet, hanem az utókor részéről? S 
ime ezen magasztos czélt tüzték ki maguknak a Gracchusok. Kor
társaik meggyilkolták őket; az utódok pedig megelégedtek a patriciu
sok hosszurágalmainak fölemlitésévcl : a nélkiil, lwgy a jó szándé
kot a kárhozatos eszközöktől megkülönböztetni, méltónak tartották 
volna. 

.t földbirtok felosztása. 

A telektörvények helyes felfogására, mindenekelőtt szükséges, 
megkülönböztetni a magán-vagyont az államjavaktóL A meghóditott 
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földek részben közbirtokká váltak (a g e r p u b l i c us), és három osz
tályba soroztattak: a mivelés alatti földek az azokon letelepedett 
gyarmatosoknak adattak, vagy a censorok által cl, és bérbe adattak; 
a miveletlen földek haszonbérlöknek osztattak ki, a gabonából tized, 
és a gyümölcsből ötöd rész fizetése me ll ett; a. legelök közhasználatra 
hagyattak fön, s mindenki rá küldhctte marhái t csekély fizetés (sc r i
p t u r a) mellr:tt. Ki mivelés alatti földek ből részesült, nem volt azoknak 
korlátlan tulajdona; hanem bért (v e c t i g a l) fizetett. A felosztást 
azonban a patriciusok vitték végbe, kik a javát maguk számára tar
tották; késöbb a bérbeadók bel eegyeztével, kik szinte soraik köziil 
voltak, feledékenységbe hagyák jőni a bérfizetést: és igy saját javaik
hl keverték azokat össze. Már pedig a sajátképeni telektörvény 
czélja volt: megosztani a plebejusok közt a hatalmasok által bitorolt 
állam javakat, kik ezek korlátlan birtokosaiul tekintettek 1). Ámbátor a 
hosszu birtoklás a jogczimct összezavarta, a köztelel< jogilag minden
kor visszavehető jelleget tartott meg: annyira, hogy a senatus, vala
hányszor a telektörvény elöterjesztetett, melly e földek méltányos el
osztását akará létesiten i, soha sem támadta meg azt, hanern csak annak 
kijátszása felől gondolkozott. 

Minthogy a régieknél a földbirtok volt az egyedüli mód a füg
getlenségre, a romai nép is csak a tulajdonnak lassu megnyerése által 
emelkedett, a trihunok indítványainak következtében: mellyeket maka
csul megtámadtak aconsulok, a nép igényeinek rendes ellenzői; mellyct 
inkább a gyarmatokba szerettek volna utasitni. S mig Cassius Julius, 
l\fanlius Capitolinus, és mások csak arra szoritkoztak, hogy a köztár
saság katonái kenyeret kapjanak, Licinius Stolo a telektörvényt poli
tikai törvénynyé emelte; földbirtokot, és politikai hatalmat kérvén a 
nép számára: mi által egyedül vélte a plebejusok nyomorát enyhit
hetui; miért is az uzsora mcgsziintetésén, és a földek egy részének 
forgásba tételén kivül, hosszu harczok után megnyerte a plebejusok 
számára a consuli méltódgot, és az au~piciurnok jogát. Törvényének 
az volt rendelkezése, hogy senkinek sc legyen ötszáz holdnál nagyobb 
birtoka, scm száz darab szarvas marhánál többet legelőre ne hajthas
son, és még bizonyos számu szabad mivelöket (v illi ci) is tartson. E tör-

1) Ugyane nevet viselték a törvények, mellyek az állam által· elfoglalt, 
vagy végrendeletileg szer:.:ett földeknek bizonyos polgárok, vagy szövetségesek 
közti elosztása által, gyarmatok alapitására irányoztattak A köztársaság vége 
felé azon törvények neveztettek igy, mellyek szcriut a katonai gyarmatok közt 
erőszakosan osztattak föl Olaszországban az állam-, és magánjavak. 
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vény hihetőleg csak az államföldekre vonakozott 1): azonban habár 
egyike volt is a mcntő eszközöknek az örvény ellen, me !ly a gazdagokat 
a szegényektől elválasztá, ugy látszik mégis, amazok törvényes kisajá
titását nem vette ezéiba: egyedül birságra itélvén azt, a ki többet 
birna j s megakasztván egy időre a földek összetömegülését, egycn
sulyt hozott be: mi által a romai ügy nagyszcrü növekedésnek indult. 
De, miként láttuk, csakhamar kijátszatot t: később, mid<'ín a hódítások 
annyira mcgszaporodtak, a szegényebb polgárok módot leltek, meg
szabadulni a nyomortól, s letelepedni a gyarmatokban. A régi seb 
azonban csakhamar megujult, és annak gyógyitására támadtak föl a 
Gracchusok. 

A Scipiok, és Appiusok nemes családjai érczték annak szükségét, 
hogy a Semproniusok lovag családjával egyesüljenek j és Tiberius 
Sempronius Gracchus, ki az ő tribunsága alatt oltalmába veyé Asia
ticust és Africanust, ennek halála után méltónak találtatott arra, hogy 
leányát, Comeliát vegye nőül j kinek keze után hiában esengett egy 
Ptolemaeus. Nem sokára, hogy elvette, két sárkányt talált menycgzői 
nyoszolyájában. Megrémülve, a jósokat hivatta j kik hosszu tanács
kozás után, sem megölni nem engedték a két sárkányt, sem pedig 
szabadon bocsátani: ugy vélekedvén, hogy a l1im megölése Tiberius
nak, a nőstényé pedig Corneliának hozna halált. Tiberius, rendkivül 
szeretvén öt, tekint\Te fiatalságát is, holott ő már éltes volt, megölé a 
himet, és csakhamar rá meghalálozott. Ekkép adja elő Plutarcb, ki
nek miuden lapja tele van illy elbeszélésekkel j miből nyiltan kitünik, 
milly babonásak voltak az emberek, midőn a vallástól mcgváltak. 

Comelia több gyermekeket nemzett: dc csupán Tiberius, Cajus, 
és Sempronia maradtak életben; s nem akarván többé Scipio leányá
nal<, hanem a Gracchusok anyjának neveztetni 2), fiait a leggondosab
ban nevelteté: ugy hogy még Scipiot is fölülmulták. Egy hölgynek, 
ki aranylánczait és karpe1·eczeit tárta ki előtte, gyermekeit mutatá be 

1) E részben egyetértelí Niebuhrml; de ö téved, midön a liciníusi törvényt 
ugyanegynek tekinti a Gracclwsok ti\rvényével. L. Revue de légi•lntion. 1846. 
augustusi füzet. 

7) Heeren, Gesckicflte der Griechiscken f.Tnruke11. (Kl. lti>t. Sckriften. I. Köt.) 
Engelbrecht, De legibus ngmriis ante Grnccho.<. Leiclcn, 1842. 
R. W. Iiitzsch, Die Grncchen und ikre nüchsten Vorganger. Berlin, 1847. 
Antonin Macé, Oes lois ngrail·es ehez les Romains. Paris, 1846. 
Rndorff, Die Agrargesetze; legteljesebb, és legitiabb munka e tárgyban. 

Tiszta magyarázntot ád (Jassagnac, lhst. des classes nobles. I. Köt. 478. Paris, 
1840. 
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e szavakkal: ,,Ezek az én kincseim, és ékszereim." Tiberius nőül vevé 
Appius Pulcher leányát, Sempronia pedig Scipio Africanus minor 
felesége lett. 

A politikai pályára lépvén a Gracchusok, megfeleltek az anyai 
várakozásnak. Az ékescnszólásban nem vala ·párjok : a fegyverforga
tást hős rokonuk alatt tanulták; és Tiberius volt első Carthago falain. 
A közügyek igazgatásában fölülállottak minden megvesztegetésen j 
a staicusok szigoru tanait követvén: kiktől habár tnlságos, de legalább 
magasztos eszméket tanultak az emberi méltóság-, és jogegyenlő

ségre vonatkozólag. Maguk viseletében, Tiberius komoly és szelid, 
Ca jus eleven és heves természetü voli j amannak előadása kedves, 
nyugodt, és méltó~ágteljes vala, Ca jus volt az első, ki föl s alá járt a 
szászéken; ragyogó, élénk, és olly szcnvedélyes clőadással, hogy mö
göttc mindig egy fuvolást tartott, ki, midőn előadásában a hangot föl
csigázta, őt mérséklctre intse. 

Tiberius Gracchus. 

l\iidőn Tiberius Numantiában C. Mancinus alatt quaestor volt, a 
tábor, mint láttuk, megtámadtatván, 20,000 ember gyilkoltatik le, ha 
a consul cl nem fogadja az ajánlott föltételeket. A numantiaink azon
ban csupán Gracchus szavainak akartak hitelt adni; kinek meg is 
engedték, visszavezetni a sereget: egyedül a tábori podgyászt tartván 
vissza maguknak 1). A préda allmlmával számadásai is az ellenség ke
zébe kerülvén, visszakérte azokat: s a numantiaiak nem csak vissza
adák ezeket, Je még ünnepélyesen meg is vcndégelték, és megen
gedték neki, hogy válaszszon tetszése szcrint a zsákmányból: s ő csak 
az isteneknek szánt tömjént vivé el. 

Az egyezkedést, melly husz ezer polgár életét menté meg, a se
natus lealázónak találta ; s mint a caudiumi eset után tevé, a tisztek 
kiadatását határozta cl. Tiberius azonban szorosan ragaszkodott az 
egyezkedés föntartásához; és ezt nem tudván kicszközölni, legalább 
az lett az eredmény, hogy egyedül Mancinus szolgáltassék ki. Az igy 
megmentettek rokonai igen hálásakul mutatkoztak Gracchus iránt j 

ki annál inkább gyülölte a patriciusokat, kik az igazságtalan törvény· 
szerüséget pártolták. 

Visszatérve Nnmantiából, midőn Hctrurián menne keresztül, 
tapasztalá, mikép c tartományt nem lakja többé szabad ember, hanem 
csupa rabszolgák által miveltetik: mialatt H,omában a vagyon kevesek 
kezében öszpontosulva, a többiek nyomorban sínylődnek. El nem fojt-

') Lásd föneLu, 6. bp. 
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hatva bosszuját, főnhangon hirdeté, mikép hazudnak a hadvezérek, 
midön a katonákat őseik sirhalmainak védelmére ösztönözik ; a vad
állatoknak legalább van barlangjok : a rarnai polgárok pedig, a világ 
urai, nem tudják, hová lehajtani fejöket, és hová temettetni c;;ont-
jaikat. · 

A szinte előkelő családból származott Gracchus, nem dicsvágy
ból vetemedett erre: mint inkább a hazaszeretettöl indíttatott, melly 
a romaiak bálványa volt. Ó tudnillik a világ m·almát akarta biztositani 
Romának, azon vaskaru olasz törzsnek megmentése által, melly eddig 
olly sok tartományoka thóditott meg a b irodalomnak. N em arról vol t tehát 
szó, hogy a második osztályt az elsövei párhuzamba állítsa, mit Lici
nius Stolo akart elérni : hanem hogy gyarapodásnak induljon a szabad 
lakosság, mellyből egyedül képes erőt mcriteni a hadsereg. Ez ugyan, 
a jelenkor szernüvegén tekintve, aristocraticus törvény volt: és igy 
nem csuda, ha azt az aristocratia pártolta. 

Első teleklön·ény (t3.').). 

Laelius, Scipio barátja, megkisértette már a telek-reformot ; de 
mivel látta, hogy az aristocratia ellene van, és ismerve az idők szelle
mét, megvált a nemes szándéktól: és bölcsnek tartatott; mclly czim 
gyakran egyenlő a kislelküséggel. Tiberius, néptribunná választat
ván, egyetértésben ipával, Appiussal, Crassus főpappal, és a hires jog
tudós Scaevolával, törvénykép inditványozá, miszerint a vagyonosok 
része az államtelkek ből 500 holdra szorittassék; c telkek ezentul töké
letes tulajdont képezzenek ; azok, kik földciktől elesnek, azol<ért kár
pótlást nyerjenek; a fölösleg földekből államvagyon alakittassék, és 
ez a szegények közt kiosztatván, clidcgenithctlen legyen: ez volt az 
egyetlen mód annak megakadályozására, hogy a gazdagok kezébe ne 
essenele Hozzáadott még 150 holdat mindcn fiu számára; s ez első 

példája a jutalmazásnak a házasságok clömozditására. 
Tiberius tehát nem volt ábrándozó; scm comnmnisticus törck

vésnek nem lehet nevezni a törvényeket, mellyek tulajdont, és birto
kosokat akarnak képezni. Ó nem támadta meg a birtokjogot, hanem 
ki akará azt terjeszteni; akadályozván egyszersmind a földek összc
halmozását ke\rés kezekben, hogy szaporodjanak az apróbb birtokosok, 
vagyis a katonálc 

Alig képzelhető ennél méltányosabb törvény: s a nP-p, melly 
egy idő óta sarkalta Tiberiust, örömmel erősíté meg indítványát; bár 
mennyire ellenkezett is a másik tribun, Octavius Caecina. De már 
annyira meggyökereztek a visszaélések (jól jegyezzék meg ezt maguk-
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nak az ujitók), hogy azok kiirtását, az egész állam megrázkodtatása 
nélkül megkisérteni lehetetlen volt 1). 

A nemesség hosszu birtoklásra hivatkozhatott, mi közben ültet
vények, javítások, építmények t(~tcttek 2): a bérfizetés megszüntével 
nem lehetett megkülönböztetni az államtelkeket a szoros tulajdontól; 
kik a telkeket őseik után, vagy örökségben, vagy jegyajándékban 
bírták, jóhiszemü birtoklásra támaszkodhattak. A ki tehát az államtel
keket visszaszerezni akarta, annak előbb fel kellett azokat ismernie, a 
kárpótlás szükségét megalapitania, s egy hatalmas osztály ellenzésével 
találkoznia. 

Az ujitás ellenségei, s kik nehezen türték azt, hogy birtokukban 
zavartassanak, maguk részére nyerték Octavius tribunt; ki tiszttársá
nak minden indítványait meghiusította: minthogy egy tribun tiltako
zása, megakasztá a tanácskozásokat. Tiberius mindenkép igyekezett öt 
megnyerni : nemeslelkü, eltökélett akaratu, de szelid jellemü levén, 
saját vagyonából ajánlotta meg neki a telkekérti kárpótlást, mellyeket 
átengednie kellene; könyörgött neki, s még nyilván meg is csókolta.: 
azonban látva makacsságát, daczára a tribuni szent méltóságnak, le
tételét indítványozta. "Igaz ugya~, igy szóla, hogy a tribun sérthe
tetlen, habár felgyujtaná is a fegyvertárat, és lerombolná a Capitoliu
mot: de nem akkor, ha magát a népet fenyegeti. A királyi méltóság 
is szent volt: s ami őseink mégis elkergették Tarquiniust. Minden fö
lött szentek voltak a V esta-szüzek: s mégis ha vétkeztek, elevenen te
mettettek el. Szintugy a tribun is, ha sérti a népet, kiváltsága által 
nem állhat a nép fölött; mert ő maga ássa alá a hatalmat, mellyben 
ereje áll." 

Midön a törzsek már Octavius letételére szavaztak, még egyszer 
kérte öt Gracchus: sőt egészen a könyekig inditotta őt meg; de vagy 
makacsságból, vagy a becsület ferde felfogásából, ez tovább is meg
maradt véleménye mellett: éi! a tizennyolczadik törzs szavazata, Octa
vius letételét elhatározta. Ez volt az első csapás, mellyet a tribunnak 
szent méltóságán egy másik tribun ejtett. 

De hol van az ember, főleg a demagog, ki az ujitások ösvényére 

t) Volebant Gmcchi ag ros populi diviucre, quos nobilitas perperam pos
side ba t; sed tam vetustam iniquitatem auuere convelJere, periculosissim um. 8. 
August. (Je ci v. Dei. ll I. 24. 

2) 1\léltán mondja Florus (III. 13.): Reduci plebs in ag ros unde poterat, 
sine possiden ti um eversione? Qui ipsi pars populi erant, et tamen relictas sibi 
a majoribus sedes, aetate, quasi jure hereditario, possidebant. 
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lépvén, tetszéseszerint megállapodhassék? Tiberius dicső tehetségének 
minden ügyességét elővette, s helyes tapintattal, és törvényes eszkö
zökkel igyekezett létesiteni a merész tervet ; de végre is megunván a 
senatus huzavonáit, és az oligarchák hitszegő eljárását, kik nem csak 
életét, de becsiiletét is fenyegették: mcgujitá Licinius törvényét egész 
szigoruságában; mit sem gondolva többé a fölösleg után járható kár
pótlással: és a birtoldóknak az államtelkekből leendő tü.,ténti kiiizeté
sét elrendelte ; s a birtok-igazolásra választott triumvireket a legna
gyobb batalommal ruházta föl. 

Tiberius valóban legjelesebb polgár volt a néposztályuak, va
lamint a Scipiok a patriciusok közt; a nép iránti hő buzgalmában még 
az olasz egység magasztos eszméjére is fölemelkedett: azt inditvá
nyozva, hogy a romai polgárjog az egész félszigetre kiterjesztessék; 
helyesen fogván föl, milly szük alapon nyugszik a birodalomnak rémi tő 
terhe; s egész Olaszországnak nem sokára bekövetkezett átaJános 
föllázadása hizonyitá, milly czélszerü lett volna e lépés. 

Hogy magasztos eszméit mielöbb életbe léptesse, Tiberius, Ap
piussal, és Cnjus testvérével együtt triumvirnek választatta magát, az 
államtelkek fölosztásának foganatosítására; s azon indítványnyallépett 
föl, hogy Pergamum királyának örökség(~t, mellyct a romai népnek 
hagyományozott, ne kezelje többé a senatus, hanem az a szegény sorsu 
polgárok javára fordittassék : miszerint legyen, miböl venniük eszkö
zöket, és barmokat az uj földek miveléséhez; tovább a hadi szolgálat 
ideje a nép számára megrövidíttessék; a lovagok a senatorokkal 
együtt részt vegyenek a törvényszékekben; s minden olasznak adas
sék meg a polgárjog. 

Ez utóbbi inditványok czélja volt, maga részére hóditaní a lo
vagrendet, és az olaszokat: de a lovagok, habár gyülölték is a patri
ciusokat, kik az ö tekintélyöket korlátolták, és öket a hivatalok ból ki
zárták, még inkább féltek a telel< törvénytől; melly öket a bitoriott 
államjavaktól megfosztandó volt, s velök egyenlő szavazatra bocsá
totta volna a romai gyarmatokat, \'agy a régi olaszokat. Tiberius tehát 
kedvezni akarván nekik, maga ellen zuditottu öket, a népet pedig fél
tékenységre gerjeszté; mclly habár kénytelen volt is magasztalni a 
derék tisztviselőt, állhatatlansága-, s ingatagságánál fogva nem tudá 
öt támogatui tervcinek foganatosításában; s a patriciusok gonosz rá
galmaira hallgatott, kik a tribunt malkodási szándékról vádoltálc 

Jól érzé Tiberius, milly veszélynek van l<itéve személye, ha 
egyszer hivatalát letette; miért is, az alkotmány ellenére, a tribuni 
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méltóság meghosszabbitására törekedet t: felhozta a patriciusok fenye
getéseit, gyászban jelent meg, gyermekcit mutatá be a népnek; kér
vén azt, tartaná meg számukra atyjokat. Bekövet],czvén a comitiu
moknak választásra kitűzött napja, ujabb félelem lepte meg őt: mint
hogy sisakjában két kigyó költé ki tojá~ait, és az nap reggel a tyukok 
nem akartak kijönni a kctrcczből; ő mnga, rnidőn házából kilépne, meg
akadt a küszöbben, balról pedig két var j u czivódván, egy követ ejtet
tek le a háztetőröl épen lábai elé. Ezt mondja Plutarcb: azonban na
gyobb félelem szállhatta meg öt, látván maga ellen az aristocratiát 
közakarattal felkészülve minden eseményre; mig az ő pártján csak a 
l1atározatlan tömeg, és a mezci törzsek álltak : mcHyck nagy részét a 
gyülésbeni megjelenéstől az aratás munl{ája tartóztatá vissza. 

A gyiilés megnyitásakor, a birtokosok szavukat emelik a tör
vényszegő ellen; a senatorok fegyveresen jelennek meg: Tiberius 
barátjai ellentállásra készülnek ; a zavar növekedik. Ö nem juthatván 
szóhoz, kezét fejérc teszi, hogy embercit a veszélyre figyelmeztesse: 
ellenfelei kiabálnak, hogy koronát kér maga számára ; a fegyvertele
neket konczolni kezdik, és öt magát is barátjaival együtt meggyil
kolják: kiknek testei a temetésre 'méltatlanoknak találtatván, a Tibe
risbe vettettek. 

A megmenekültek közül némellyek törvényszék elé állittattak, 
mások orozva gyilkoltattak meg. Cajus Billius, minden itélet nélkül, 
kigyókkal telt hordóba rekesztetett; Blasius bölcsész Curnaeből tör
vény elé állittatván, bevallá, hogy Gracchust szerette, s minden aka
ratát készséggel teljesítette. "S ha ö azt parancsolta volna neked, 
gyujtsd fel a Capitoliumot ?" kérdé tőle Scipio Nasica. "Ezt ő soha sem 
tette, felelé Cumanus; de ha ezt parancsolta volna nekem, fölégettem 
volna, azon meggyőződésben, hogy ö csak a romai nép javára szolgáló 
dolgot akarhatott." 

Nasica, a Gracchusok unokaöcscse, ezek legelkeseredettebb 
ellensége volt. Ö volt az, ki Scaevola consui tanácsának ellenére, a fegy
vertelen nép megrohanás:it indítványozta; azoknak élén állott, kik a 
k ö z t á rsa s á g o t s z e r e t t ék , vagyis kizsebeiték : és egy rende
let által bátorkodott igazolni míndazt, mi :t Gmcchusok, és ezek pártja 
ellenében elkövettetett. Megvetve a népet, midőn egyszer egy föld
mives kezét megfogná, hogy szavazatot kérjen tőle, s azt durvának 
tapasztalná, igy szólott hozzá: "Te talán kezeiden jársz"? 

Egyébiránt Tiberiussal nem volt még leverve a néppárt; s mi
dön Nasica, a főpap, nyilván mutatta magÍLt, szida.lmakkal illettetett: 

4 
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neki tulajdoníttatván a szent személynek szent helyen történt meg
gyilkoltatása. V égre a senatus, némi elégtételt akarván adni a népnek, 
hogy egyszersmind maga is meneküljön a kényszertől, tiszt~sséges 

ürügy alatt Ásiába küldé öt: honnan többé vissza sem tért. 
Seipio .trrteanus halála (flt9.). 

A senatusnak foganatha kellett volna vennie a telektörvényt 
(132.); de midőn végrehajtásra került a dolog, olly sok nehézségek és 
bonyodalmak adták elő magukat a határok, birtokczim, és a becsár 
iránt, hogy ezek megoldására a ldküldött triumvirek elégteleneknek 
érezték magukat. Az olasz, és latin társak nagy részt kaptak államtel
kekből; s megunván eme rendszabályokat, a senatushoz folyamodtak: 
melly kapott az alkalmon, megdönthctni a gyiilölt tclektörvényt. Az 
elégületlenck Scipio Aemilianus pártfogását l<érték ki; s ez megnyer
vén a triumvirck eltörlését, kieszközölte, hogy az egész dolog Tudi
tanus consulra bizassék; azonban ez is olly bonyodalmak ra bukkant, 
hogy megijedvén a feladattól, lllyricumba mcnt cl. A nép azelőtt bál
ványozván Scipiot, most gyülölni kezdé; mivcl értésérc esvén Tibe
rius meggyilkoltatása, Homernek c szavait mondá: "Igy veszszen cl 
az, ki hozzá hasonlóan cselekszik." Valahányszor a szószékcu megje
lent, zajgással szalátá öt félbe a tömeg, és gunyos szavait h.1métlé 1) j 
söt arról is vádolta, hogy dictatorságra törekszik. Ő a népet mcgvc
tettc: saját, és Paulus Aemilius érdemeire hivatkozvánj sa faluról, hol 
Laelius barátjával elvonultságban a tudományoknak élt, mindannyi
szor beráudult Romába, valahányszor népszerü törvények ellen kellett 
szónokolni. Egy éjjel azonban l1alva találtatott házában. A gyilkos
ságról a demagogok vádoltattak j de a ni·p nem CI1gcdtc meg a vizs
gálatot: attól tartván, hogy Ca jus Gracchus becsületc szenvedne 
általa. A legmagasabb aristocratának 1Ialála, jeladás volt arra, hogy a 
harcz kitörése eröszakosabb, szenvedélyesebb, és gonoszabb leend. 

Valóban a Irihunok Tiberius által fdvilágositva, milly borzasz
tóvá válhatik hatalmuk, annak öregbítésére törekedtek. Carbo tribun, 
ki nem szünt meg fölemliteni Gracchus halá lát, ezt i nditványozta 
hogy a tribunatust a nép, tetszése !izcrint mcghosszabbithMsa ; de az 
indítvány nem fogadtatott el. l\fetellus 1\Iacedonicus ecusor akadá
lyozni akarván beléptét a senatusba, C. Atinius tribun elfogatá öt; és 
mint fölségsértőt l('taszittatta volna a tarpeji szikláról, ha egy másik 
tribun közbe nem veti magát: ekkor hasznára akarván forditani ez 

1
) Lásd fönebb, 41. lap. 
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eseményt, keresztülvitte, hogy a trihunok ts ülést, és szavazatjogot 
nyertek a senatusban. 

(;a,lus Gral'ehus. 

Ca jus Gracchus, testvére halála után saját életét is féltvén, visz
szavonult; az ékesenszólásra adva magát: miben őt senki fölül nem 
multa. Egyébkint magaviseletében bölcs, a henyeségtől, fukarságtól 
és kéjelgéstöl, mellyen a rarnai ifjuJ:ig egész szenvedélylyel csüggött, 
idegen volt. Sokan öt kevésre becsülték; és ugy vélekedtek felöle, 
mint a ki testvére tetteit rosszalja: azonban ő annak megbosszulá
sára, a nép fölemelésére, s a eiusgazdagok megalázására tett előkészü
leteket. A quaesturát kérve, Sardiniába ment, hol vitézsége és pontos
sága által a consul, és a katarJák becsülését és szeretetét kinycrte. A 
városok nem akard.n ruhát szolgáltatni, rá birta öket; l\iicipsa, Nu
midia királya, egyedül ő irántai tekintetből küldött gabonát: a sena
tus nagy basszuságára j melly e királynak küldötteit elkergette, s az 
őrséget fülváltatLa . .Maga a senatus, azon ürügy alatt, hogy a massilia 
tákat segitse, távol tartományba küld.ötte az erőszakoskodó Fulvius 
Flaccust: egyikét a telkek fölosztására kinevezett triumvireknek j ki 
a patriciusok daczára consuiságat nyervén, eget-földet megmozdított 
a polgárjog kiterjesztése, és a telektörvény előmozditá3a végett. 

Birtden Gracchus megjelenik Rornában. A censorak mint szö
kevényt törvény elé idézik j és ő ekképen szánokol i "Tizenkét évig 
szalgáltam a seregnél, jóllehet a törvények tíznél többre nem köte
leznek. Mint quaestar két éven tul müködtem vezérern oldala mellett j 
jóllehet a törvény egy évi szolgálat után megengedi a visszatérést. 
Igaz ugyan, hogy a törvény meghagyta nekem, miszerint vezéremmel 
térnék vissza; dc a törvény is fölteszi azt, hogy a consui azonegy 
helyben csupán consuiságának ideje alatt táborozik. Ha nektek három 
évig tetszik megtartani Sardiniában L. Aurelius Orestest, köteles va
gyok-e tekintetbe venni hozzárn nem intézett rendeletetcket? Könnyü 
a proconsulnak hosszantartó, korlátlan uralmat gyakorolni az enge
delmcs legiok fölött j de vajmi bajos a quaestarnak henyél ve tölteni a 
hasznos időt. Engem annyi szerencsétlenek érdeke hiv, kik várják a 
földek kioszlását: melly munkával én bizattarn meg. Minő szándokkal 
tartottak engem olly lwsszas ideig távol a fővárostól, annak fürké
szése a rarnai népet illeti: az olaswk pedig panaszolkodhatnak miatta. 
Ti censorok! legalább vegyétek tekintetbe: miképen viseltem maga
mat egy olly szigeten, hol a fukarság és ledérség megronták az oda 
küldött uj sereg tiszjcit, és harczosait. Egy fillért sem fogadtam cl 

4• 
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ajándékban a szövetségesektől i sem nem türtem, hogy miattam költ
ségbe verj~k magukat. Sátorom nem volt a kéjelgés tanyája, a romai 
ifjugág kicsapongásaira a borban és szerelemben i lakomákat is ren
deztem: hol távol lévén a kihágás, szerénység uralkodott a szavak-,, és 
tettekben ; aljas nők nem jártak hozzám: s vagyonom egy fillérrel sem 
növekedett. E különbséget találjátok köztcm, és a Sardiniában levő 
tiszteitek közt : én egyedül térek vissza, üres erszénynyel i mig a töb
biek kiürítvén a boros kancsókat, ezüsttel , és aranynyal telve hozzák 
azokat vissza" 1). 

E beszéd megtette hatását. Ca just fölmenté, s megéljenzé a nép, 
melly Tiberiust szernlélte benne; midön tehát (123.) a tribunságot 
kérte, a Mars-mcző alig volt elegendő, magába fogadni az oda sereg
lett olaszokat; kik az erkélyck- és háztetőkről, felkiáltás utján adták 
szavazatukat: és c méltóságban a következő évre is megerősittetett. 

Csak az volt a baj, hogy Cajus nem testvérével együtt, hanem 
utána jött i s hogy ennek gyászos vége annyira megrémi té öt, misze
rint biztos elhatározás nélkül fogott a dologhoz. Szándéka levén dia
dalra segiteni a telek törvényt, és kedvezni a népnek: miJőn a gyülé
sekben szónokolt, a helyett, hogy a régi divat szerint a senatushoz 
fordulna, inkább a nép felé hajlott; melly részben utánzókra. találván, a 
nép fontosságban nyert. Egyszersmind nem mula~ztá cl, fölemliteni 
minden alkalommal, miszerint: "testvére a senatus szemei előtt bo
tokkal veretett agyon, és teste a Tiberisbe hurczoltatott j barátjai 
itélet nélkül végeztettek ki: holott ezelőtt ugy kivánta a törvény, hogy 
ha valaki nagy bünröl vádoltatik, a hírnök korán reggel jelenjék meg 
háza előtt, és trombitaszóval idézze meg őt j s mig ez meg nem tör
ténnék, senki ellene ne szavazzon." 

Ennek következtében azon indítványnyallépett föl, hogy a ha
lálos büntetés a nép jóváhagyága nélkiil végre ne hajtathassék j min
den hóban gabona adassék ki olcsó pénzen; évenkint osztassanak ki 
földek j Attalus öröksége a nép javára forditta.ssék i tizenhét éves kora 
előtt senld a katonaság közé ne soroztassék, a lcatonálmak zsoldcsök
kentés nélkül ruházat szolgáltassék. Szóval, testvére indítványait 
részletenkint elfogadtatá. Ha néha engednie kellett is valameily elö
terjesztésnél, kijelenté, mikép ezt csak Cornelia, sze1·etett anyja iránti 
tiszteletből teszi. 

Illy módon neki bátorod ván, azt kivánta, hogy a senatorok mellé 

1
) E beszéd töreclékeit fóuto.rtá A. Gellius. XV. 12. 
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hatszáz lovag adassék. E tulságos követeléssei csak azért állott elő, 

hogy egy mérsékeltebbet nyerjen, tudnillik, hogy a bíráskodás a se
natorok hzéből kivétetvén, a lovagrendre ruháztassék; melly ez által 
politikai testületté vált, a senatus egyensulyozására 1); s végre az ola
szok számára kinyerte a teljes polgárjogot. Ez által a latin társakat 
akará megnyerni magának, hogy az ellenzéssei hagynának föl; és 
valóban ez idő óta a latinok a romai néppel szövetkeztek, a nemesség, 
és a senatus ellen. A gabonatörvénynyel meghódi tá a városi törzseket, 
a telektörvénynyel a polgárokat, a törvényszékek által a lovagokat j 
Olaszországot pedig a polgárjog kecsegtetésével. Szóval, a köztársa
ság, és Olaszország minden ereje a senatus ellen fordult : mellynek 
engednie kellett. Azonban a gabonakiosztás kilirité a kincstárt; a tör
vényszékeknek lovagok kezeire lett jutása, két részre osztá a köztár
saságot, és a senatorol{at aláveté a publicanusoknak; s maguk a lova
gok sem türték szivesen a birtoktóli megfosztatásukat: a nép pedig 
nem örömest osztá meg jogait, és szavazatát más, nem romaiakkal. 

Cajus belátva, mennyire gyülölniök kell az ő hatalmát a senato
roknak, mindenkép azon volt, hogy hasznos, és becsületes tanácscsal 
szalgáljon nekik. Midőn Fabius propraetor gabonát küldött Spanyol
országból, rábeszélte a senatustannak eladására, s a bevett pénznek 
az iberek számára leendő elküldésére: nehogy Roma igájának suly· 
ját annyira érezzék. Görög müvészekkel társalgott, magtárakat épít
tetett, s mig a triumvirekkel Olaszországot méregette, gyönyörü uta
kat, hidakat épittetett , mérföldoszlopokat, és köveket emeltetett, 
mellyekről nyeregbe hághatni 2); s mind e munkálatokra ő maga 
ügyelt fól. Gyarmatokat indittatott oda, hol Romának nagyobb terü
letü birtoka volt; s Roma régi vetélytársait, Capuát, Tarentumot, és 
Carthagót ujra épittetni javaslá. 

A senatorok beleegyeztek : és őt magát bizták meg , hogy Car
thagóba gyarmatot vigyen j melly a legelső volt Olaszország határain 
kivül. El is indult: de amint a nép szemei elöl elvonták öt, a senatorok 
mindent elkövettek, hogy őt a néppel meggyülöltessék. A mit Ful
vius, egy istentelen fondorkodó, elkövetett, hihetőleg a neki méltán 
tulajdonitott Scipioféle gyilkosságot is, annak sulyját mind C ajusra 

1) E pontban nem egyeznek a.z irók. Paulus Manutius, De legibus, meg· 
muta.tja., Jwgy Pluta.reh és Livius esalódta.k, és Appia.nus-, Vellejus-, Asconius·, 
és Ciceroval tart. 

2) A kengyel használata. késön jött be; miért is, hogy fölfegyverkezve 
lóra. ülhe5senek a roma.iak, valameily ma.ga.s<tbb helyre kellett álla.niok. 
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hárították. Hogy tekintélyét elvegyék, a senatus a népet látszott pár
tolni, s felbiztatá tiszttársát Drusust, hogy a legtulzóbb népsz{lrÜ 
indítványokkal lépjen föl. Midőn Cajus két gyarmatot kivánt kül
detni, Drusus tizenkettőt; midőn Cajus a földek kiosztását csekély 
ltárpótlás mellett kivánta, ő az ingyen átengedést sürgette ; keresztül 
vitte azt is, hogy a hadvezérek ne botoztathassák meg a katonákat. 
E me !lett minJig kiemelte, hogy e javaslatok a nép javamellett buzgó 
senatustól erednek; s maga részére sem hivatalokat, sem méltóságokat 
nem Iteresett: egészen ellentétben Gra.cchussal, ki minden megbíza
tást magára vállalt; és bámulandó tevéken ység1Snél fogva, valamen y
nyiben a legnagyobb ügyességgel járt el. 

Gral•ehns halála. 

Illy ravasz eljárás mellett, és a nép kedélyét·e ható czifra sza
vakkal, elérte Drusw;, hogy a nép kegye közte, és Gracchus közt 
meg lőn osztva; séles hangulata a senatus irányaban alább hagyott: s mi
dőn Gracchus az ujra fölépült Carthagóból vis~zatért, a nép öt idegen 
gyanánt tekinté. Harmadszor i.s kérte a tribnnságot: és maguk tiszt
társai is olly ügyesen vitték a dolgot, hogy ellenkező szavazatokat 
nyert; végre, legnagyobb szerencsétlenségére, halálos ellensége, L. 
Opimius választatott meg consuluak. Ki is megbizatván a senatustól, 
őrködni a köztársaság java fölött, és igy d:ctatori hatalommal ruház
tatván föl, elfoglalta a Capitolimnot; Ca just a haza ellenségének nyi
latkoztatá, s jutalmat tüzött l<i fejére. Ezután seregével Fulvius ellen 
indult; ki a harczban elesett. Gracchus a Furiák berkébe menekül
vén, egy hozzá hü rabszolga által megölette magát 1). Három ezeren 
estek cl e napon az Aventin hegyen: és a Tiberisbe hányattak; mások 
kirwl' közt végeztettek Iti: javaik elkoboztattak, özvegyciknek a gyász 
megtiltatott; Gracchus neje még jegyajándékát is elveszté; s Opimius, 
az első polgárhábornnak, vagyis mészárlá9nak höse, az egyetértés 
templomát építette. 

Alig hogy magához tért a nép, melly olly gyáván cserben hagytt 
oltalmazóját, mindenkép nyi!vánitá fájdalmát: kezdetben a falakat 
irkálta be, kés()bb a Gracchusoknak szobroltat emelt, szenteknek 
tekinté a helyeket, hol azok elestek, és termékeinek zsengéjét ota 
áldozta föl; Cornelia, ki hiában igyekezett a vállalatról lebeszélni 

1
) "Igy veszett el az utolsó Gracchus a patriciusok keze által; dc a halálos csapás 

port szórt az egekbe; s e porból sziiletett Marius: 1\larius, f,j nem azért nagy, mi
vel a cimbert>ket kiirtá, hanem inkább azért, hogy Homában a neme~ségi aristaera
fiát leverte." Mirabeau ;uvai. Az ujaLL kor demago!!-ja igen jólillegértette a régit. 
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Ca just 1), méltósággal viselte a veszteséget j azt mondván, hogy fiai 
hozzájok méltó sirban feküsznek, megszentelt helyeken; s még so
káig élt Misenumban: maga köré gyüjtvén a tudósokat és görögöket, s 
követeket fogadván a királyoktól; kiknek örömmel beszélte el a Scipio 
Africanusra vonatkozó részletességeket, és gyermekeinek szomoru 
sorsát Halála után szobrot állitottak számára, e fölirattal: "Cornclia, 
a Gracchusok anyja." 

A telkek felosztása megkezdetett j nem is merészelt~ megszün
tetni azt a senatus: de jól kiszámított inditványokkal, a Gracchusok 
törvényjavaslatának jobb részét kijátszotta. A patriciusok rávettek 
egy bíztost: jelentené ki, miszerint a felosztás a telektörvény értel
mében nagy bajjal járván, sokkal jobb lenne, a becsár leíizetésére 
szaritani a birtokosokat, melly pénz a szegények közt elosztatnék : és ez 
örökös bérfizetés mellett a birtokosokat háborgatni szabad ne legyen. 
Tetszett a kedvezőnek látszó inditván y a népnek, és elfogadta azt: mi ál
tal az államjavak clidegcnithctlcnségét kimondá; dc csakhamar egymá
sik tribun a bérfizetést is megszüntette: azt hozván föl, hogy a nemcsek 
elég kárpótlástnyujtanak az által, hogy améltóságokatingyen viselik; és 
a nép visszaesett előbbi nyomorába. Egy törvény kés~ bben a Gracchu
sok törvényeinek minden eredményét megsziintctte. 

A telektörvények tehát a pauperismus, a szegényadó, személyes 
fogság, pénzzel i szabad üzlet, és a birtok apró részekre osztásának mai 
napig is fenforgó kérdéseit feszegették. Licinius törvényei a birtok
felosztást, és a vagyoni egyensulyt állapiták meg: ebbe n gyökerezik 
a romai köztársaság állandósága, és hatalma; azok eltörlése után a 
szabad lakosság, és a termékek csökkentek. Tiberius Gracchus vissza 
akará állitani azokat ; midőn a gazdagok bitorlásai még ujabb erede
tiick, és törvénytel enek lévén, nem volt szükség felforgatni a társa
dalmat: hanem helyreállhatott volna a birtok-, és vagyon-egyensulya 
három rend közt. Az oligarchia azonban elleneszegült, és első példá
ját adta a polgárháboruknak, mellyekben el kellett vesznie. 

Az ellenségeskedés a nép és patriciusok közt naponkint dühö
sebbé vált. A lovagok, a törvényszékek és az adóbérlet birtokában, 
függésben tarthatták maguktól a senatust, és minden reformnak ellene 
szegülhettele liiában dörgött M. Antonius, L. Crassus, és egyebek 
szónoklata a tartományok pusztítói ellen; hiában igyekeztek mások 
jobb köz;igazgatást létesíteni. E közben a romai nép szövctségesei 

1) Cornelius N e postól mara(lt fön két levél, me Ilyekben az ~~onya fiát 
számlékától lebeszélni igyekszik. 
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közt azon remény tápláltatott, hogy nekik is részök lehet még a világ
uralomban j s elfojtott panaszaik, előhirdetői voltak a ~tiharnak, melly
nek ki törés e csak vezetőre várt, ki a bátorsággal ügyességet tudjon 
egyesitni. 

NliGYBDIK FliJEZHT. 

A rabszolgák. Po1gárháboruk. 

Azoknak, kik a régiek államintézményeit, és szabadságát eg1g 
magasztalják, s a haladás szent törvényét megtagad ják, emlékezetökbe 
hozzuk a rabszolgaságot, a régi társadalomnak rákfenéjét j mellyet 
alkalmunk lehetett szemlélni Indiának papi öltönye, az egyptomiak 
bölcs zsarnoksága, s a virágok köz t, mellycket a görögök minden lépten
nyomon sarjadoztattak. Romában is iszonyu nagy volt a rabszolgák 
száma: kik többnyire harczok által szereztettek 1), vagy saját büneik 
miatt, önmaguk adták el magukat, vagy a hitelezők és törvény által 
adattak el (se r v i p o e n a c) j mások mint rabszolgák születtek (ver
n a e): némellyek ismét mint gyermekek ki tétetvén, ugy szedettek föl. 
Terjedvén a hóditások, főleg Nagy-Görögország-, és Siciliából, előkelő 
mivelt férfiak is mint rabszolgák hozattak Romába j s a Carthago-, 
Illyria-, s Galliával viselt háboruk után rendkivül megszaporodtak. A 
mostani amerikai ültetvényesek számítása szerint, nem is ohajták, hogy 
otthon szülessenek: részint mert ezeket nem tarták eléggé erőseknek, 
részint mert elveszettnek hitték az időt, mellyet a terhes anyának 
tétlenségben kell töltenie, sa gyermek táplálására haszontalanul forditni. 

A törvény a rabszolgát dolognak tekin té, nem pedig személynek, 
vagy embernek 2). Mint másnak tulajdona, a polgári életben nem 
képviselteték j törvény előtt mint tanu, vagy vádló, föl nem léphetett, 

1) Ha.licarnassusi Dénes, Servius Tulliusról szólván, azt mondja., hogy a ro· 
maiak a legtörvényesebb módon szereztek szolgákat; xaca tou; J<><atocrirov; 
reónou~: mert vagy árverésen vették öket, vagy a zsákmánynynl együtt adattak 
el, vagy szabadságot kaptak a hadvezértől megtartani azokat, kiket a háboruban 
elfogtak, vagy ollyanaktól vették, kik e fónebbi módon jutot.tak azokhoz. Egyedül 
a fólszabaditáaok végett panaszkodik, mellyek olly gyakran fordultak elő a 
köztársaság utolsó éveiben. 

2) Ulpianus (Fr·agm. 19. 1.) a manci pi dolgok közé számítja öket; Theophi· 
l us azt mondja, nincs személyök, nincs fejök: áneóa~>1lor, o í oJJEp.íav ná J. a• El xo v 
xtcpaJ.~ ,, ; és Florus secundum genus hominum (Hist. III. 20.). llpus Senecánál 
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sérelem rajta nem történhetett, és egyedül ura érezhette magát meg
sértettnek j végrendeletet nem tehetett, és természetes örököse ura 
volt, ki a más által neki hagyott vagyont is öröklé. A rabszolgák üzték 
a müvészeteket és mesterségeket; ők, vagy a szabadosok tarthattak 
boltokat: s ha vita támadt, a pör a tulajdonos ellen intéztetett. Vala
meily rabszolgának birása és használata megosztalbaték j s az ura 
kénye szerint üthette, megfeszithette, kiéheztetheté, és testével sza
badon bánhatott. Törvényes házasság köztök nem létezett: a gyermek 
nem volt az övék. A törvény könyörtelen pontossággal számitja ki a 
rabszolga érték ét, és a kárpótlást az ő elvesztése-, vagy elllasználása
ért. Ga jus i n st i t u t i o i b a n ez áll: "Az aquilia törvény első fejezete 
szerint, ki igazságtalanul megöli az embert, vagy négylábu állatot, 
másnak tulajdonát, az urának megfizeti egy év mulva ezen tárgy leg
főbb értékét. Nem csak a testi értéket kell tekintetbe venni, hanem 
azt is, ha a rabszolga elvesztése, a rabszolga saját értékénél nagyobb 
kárt okozott az urának. Ha rabszolgám örökösnek neveztetett, és mi
előtt engedelmemből elfogadta volna az örökséget, megöletett: árán 
kivül, az el vesztett örökség értékét is meg kell az illetőnek fizetnie. 
Szintugy ha két ikrek, bohóczok, vagy zenészek közül, egyik megöle
tett: telántetbe kell venni a megholtnak értékét, és a kárt, mellyet az 
ő megöletése, az életben maradottnak értékében okozott ; épen ugy, 
mint ha egy pár öszvér-, vagy négyes fogatból az egyik megöletett. A 
Idnek rabszolgája megöletett, szabad választása szerint bünvádi pört 
kezdhet, vagy azaquilia törvény értelmében kárpótlást követelhet" 1

). 

RBbszolga-vásar. 

A rabszolgákat tengeri rablók, vagy kereskedők hozták vásárra, 
kik épen olly gyalázatos módon jutottak hozzájok, mint az ujabbkori rab
szolga-kereskedők 2). Delos volt a fő vásártér, hol az istenség oltalma 

(Control!. X. 4.) mondja: /n serDum nihil non domino licere. Juvenalis (Sat. V, 210.) 
illy gyalázatosságokat ir : 

Pone crucem servo. Meruit quo crimine servus 
Suppliciuru? quis testis adest? quis detuli t? audi: 
Nulla satis de vita hominis cunctatio longa est. 
O clemens! ita servus homo est? Nil fecerit: esto. 
Sic volo, sic j u beo: stet pro ra ti one voluntas. 

1) Gajus, III. 210. 212. 213. 
2

) )Jeyne: ,E quibus terris mancipia in Graecarum et Romanorum fora ad
ducta fuerint'. Az érzelmek egyformaságamiatt fölhozzuk eme szavakat: Desina
mus aliquando laudibus ex:tollere virtutem romanam, omnis terrarum orbis vasta
tricem, et in generis humani calamitatem adultam et auctam! Q.uid enim? Unius 
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alatt ezerek adattak el naponkint; kik leginkább Phrygia-, s Cappa
dociából hozattak oda. A független néptől került rabszolgák többre 
becsültettek j minthogy a szabad'!ág élvezete több erőt adott nekik. 
A spanyolországi rabszolgák ára csekély volt: mert halál által szaba
dultak a szolgaságtól. Siciliában a pohárnok kevesebb értékü volt, 
mint a serleg; legdrágábban keltek a fajtalan phrygiaiak j a kecses 
miletusi nők ára 2,800 lirára is fölrugott: holott Galliában, Afrikában, 
Thraeiában, egy fiatal leányt néhány marok sóért, és kevés borért is 
lehetett vásárolni. 

A vásártéren több osztályu nagy bódékban (c a t as t a) tartattak 
a rabszolgák, mint valamelly kalitkában: mezteleniil, összelánczolt ke
zekkel, és homlokukon egy irattal, mclly az acdilisek parancsából, jó és 
rossz tulajdonaikat foglalta magában 1

). Az Ásiából jött rabszolgák 
]ába, megkülönböztetés végett, krétával volt bekenve. A kitünőbbek 
bensöbb teremekben helyeztettek cl j az idegenek, kiknek jó tulajdo
nairól jót állani nem lehetett, megbilincselt kezek-, és lábakkal, és 
süveggel fejökön állittattak ki. 

A vevő a piaezra menvén, előadta a kereskedőnek, hogy szük
sége van iróra, nőre, kutyára, vagy nevelőre j s megvizsgálta az ille
tők erejét és tehetségét: az eladó köteles volt fölfedezni az egyén 
betegségeit és hiányait, nem szokott-e nyugtalankodni, mcgszökni, és 
csavarogni. Késöbb árszabás állapittatott meg, az életkor és foglalko
zás szerint: hatvan arany pénz egy orvosért, 50 egy iróért j a tiz év
nél fiatalabb heréltnek ára 30, az idősebbnek 50 arany volt~). 

Teendőik. 

Tekintélyes polgárok rabszolgák nevelésével üzérkedtek : Cato 
megvásárolván a tunya, tudatlan rabszolgákat, miután öket kiképeztc, 

populi victoris tantae ut essent opes, alia post aliarn provincia viribus opibusc1ue 
fuit exhausta ! 

Pignorius és Popma a romai rabszolgákról; Jugler n. rabszolga-kereskedésről 

a régieknél ; Laon Vilmos a felszabadulri,sról, csupa tanukat szednek össze. Reith
meie•· (Gesch. u. Zrultt.nd der Skl,tve•·ei u. Leibeigenschaft in Griechenl. Berlin, 1780.), 
és Blair (An inquiry into the strrJc of slave•·y anrongst the Romans. Edinburgh, 
1833.), csak két nemzetre azoritkaznak ; de magasabb szempontból tekintik a dol
got. Saint-Paul atya beszéde, Sur la corutitution de l' esclal)(/ge en Occiclent pendant 
les cle,·ni .. ,·s sieclcs de l' ére pa·iennc. (1\Iontpcllic•·, 1837.) méltó a mai korra; s 
ohajtandó, tartaná meg szavát, és kissé hosszabban tárgyaln~ a rabszolgaság 
eredetét, és megszüntetését. 

1
) lmpediti pedes, vinctae manus, inscripti vultus. Seneca. 

1) Justinianus, 530. 
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ismét eladta őket j Pomponius Attiens pedig tudósokat képezett belő

lük. Mig némelly amerikai Egyesült-államok, az annyira kihiresztelt 
szabadság mellett nem engedik meg a négereknek, hogy olvasni 
tanuljanak, minthogy ezt maguk is természet elleni képtelenségnek 
tekintik: a régiek tudósokat képeztek belőlük j annyira meg volt gyö
kerezve náluk a szolgaság. A szolgák, és szabadosok végeztek Romá
ban mindent. Itt az ismerösök csupán a forumon , vagy lakomáknál 
találkoztak j a nők tiszteletben álltak, de nem szerettettek : a rab
szolga tanult, h ü, okos lény volt, valamivel többet érő a kutyánál j 
urát mindenüvé követte, ezer meg ezer szolgálatot tett neki, mellye
ket a szabad ember becstelenségnek tartott volna: tréfáival mulattatá 
őt j senatusban clmondandó beszédeket készitett számára j tanukat 
gyüjtött össze, kikkel ügyét a forumon megnyerje, s igy fölszabaditá
sára elödolgozott. Mint szabad ember, megnyervén a siiveget, togá.t 
és gyürüt, még hasznosabbá vált urára nézve j kinek nevét is viselte, 
s ki öt egészen ugy tekinté, mint érdekeinek és szeszélyeinek hii szol
gáját, és társát az ő csaláeli dolgaiban, a veszélyek- és élvekben, s a 
védenczek ügyeiben. 

A rabszolgák végeztek minden dolgot a háznál; földmi velők, 
pásztorok, szakácsok, borbélyok, fürdősök, szabók, vargák, szóval 
minden valának: némellyek a kapukhoz lánczoltattak, hogy az idege
nek érkeztét ugatással jelentsék ; mások, mint élő órák, az órát kiál
ták j mások ismét gabonát őröl tek, s nehogy néhány maroknyi liszttel 
csillapitsák éhségök et, nyak uk körül széles tábla köttetett j egyik gaz
dája lábainál törölgeté a keleti szőnyegekröl az ő mértékletlenségének 
nyomait j a másik zenélt, kéjelgésre szolgált 1), vagy bohóczot ját
szott : melly czélra sokan törpékké képeztettek az által , hogy tagjaik 
gyermekségök óta kötelékekbe szorittatván, növé'lökben akadályoz
tattak. Augustus Juliája birt egy törpét, ki nem volt magasabb két 
lábnál, és egy hasonló nagyságu rabszolganöt. Igen nagy becsben 
tartattak még a bimnők is i kik néha szinte mesterséges módon állit
tattak elő 2). 

Egy jó erőben levő rabszolga, naponlánt 25 fillért hozott be 
urának : és kapott havonkint 20 litre gabonát, és 25 litre bort i melly 

1) lmpudicitin in scrvo necessitas, inlibcrto officium, in ingenuo Jlngitium est. 
2) Seu. ep. 47. Gori (Dcscriplio rolumhnrii), Pignorius (De servis), Popma 

(De se1·vorum operihus. S"ppl. ad Graevü thesau,·. Vol. Ill.) saját elnevezésekkel leg· 
alább 23 n emét említik a rabszolganöknek, és több mint 300 nemét a rabszol
gáknak, 
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Cato utasitása nyomán eczetböl, édes vízből, és romlott tengeri vizből 
készült. 

RabszolgákkRII bánásmód. 

Borzasztó még rá is gondolni, milly bánásmódban részes~ltek 

a rabszolgák. Pallas, czimboraságról vádoltatván némelly nabadosok
kal, bebizonyitá, miszerint csupán jegyek által, vagy irásban közleke
dett velök. Antonius és Cleopatra, a méregszerek hatását próbálták 
meg rajtuk. Pollio az angolnatóba vettetett egy rabszolgát, ki vala
meily edényt tört el; miért öt megfeddette Augustus : de ö maga is 
árboczfára köttetett föl egy rabszolgát, mivcl egy fiirjet megevett. 
Az egész éjen át tartott lakomáknál éhezve, s áll va szolgáltak a rab
szolgák ; és jaj volt annak, a ki köhintett, trüszkölt, sohajtott, vagy 
csak megrnozditá is ajkait. Nérnellyek vére9 küzdelrnekkel mulattaták 
a vendégeket; és uraik tapsoltak, fütyültek, azt mondván: "Távol 
innen csőcselék; nehogy véred bemocskolja tunicámat." 

Seneca gyermekeket cmlit, kik a lakoma végével külön szobák
ban várták a gyalázatos tettet. Egész serege érkezett az illy szeren
csétleneknek, főleg Ásiából és Alexandriából, kiképezve a legnagyobb 
utálatosságokra: tartomány és bőrük szine szerint rendeztettek el olly 
ügyesen, hogy valamennyinek buja testalkata volt, és arczukon a sza
kálnak első pel y he is alig mutatkozott; a sima hajuak soha sem ke
vertettek össze kondor hajunkkaL Némellyek képe olajjal mázoltatott 
be: nehogy utközben a nap heve, és a hideg megártson a gyenge 
börnek. Plinius, és Qintilianus 1) beszélik, minö gyalázatos módokkal 
rejték el azok hiányait, ki!. becstelen élvezetekre voltak szánva, s 
minö füvekkel késleltették az érettség fejlését. Dion állítja, hogy a 
hölgyek mezitelen rabszolgákat tartottak maguk körül, vagy szemte
len ifjak által kisértették magukat; és még Latiumnak szigoru szüz 
nyelve sem képes eitakarni az ocsmányságokat, mellyekről Juvenalis 
vádolja öket <1). 

1) PUolus, XVI. 18. ; XXI. 26. O.ulntiliaous, II. 16; V. 12. 
1) Sunt quas eunuclti imbelles, ac mallia semper 

Oscula delectent, et desperatio barbae, 
Et quod abort.ivo non est opus. Illa voluptas 
Summa. tamen, quodjam calida matura juventa 
lnguina traduntur medicis, jampectine nigro. 
Ergo spectatos ac jussos eresecre primum 
Testiculos, postquam coeperunt esse bilibres, 
Tonsoris damno tantum rapi t Heliodorus. 
Conspicuus longe, cunctisque notabilis intrat 
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Éjjelre rekeszek-, és lyukakba zárattak: hol szalmán, vagy a 
földön feküdtek halomra férfiak, és nők. A megöregedtek, vagy orvo
solhatlan betegek, Aesculap szigetére vitettek a Tiberis folyam közt: 
és ott a halál martalékaivá lettek. Claudius császár az által akará 
megszüntetni e kegyetlenséget, hogy az ekképen látett szalgát sza
badnak nyilatkoztatá: ekkor uraik megölék őket j a császár azonban 
mint gyilkosokkal bánt velök. 

A senatus consuitum Silanianum, Augustus korában azt hatá
rozta, hogy ha valameily polgár rabszolga által meggyilkoltatik, min
den társai halállal bünhödjcnek j és (61. Kr. u.) Pcdonius Secundus, 
Roma kormányzója, aljas szerelemféltésből egy rabszolga által meg
gyilkoltatván, némellyek rosszalták, hogy egynek vétke miatt négy
száz ártatlan rabszolga gyilkoltassék meg: azonban Cassius, hires jog
tudós, fölállván a senatusban, lehordta az ujitókat. "Tehát mi még 
mentegessük őket, midőn őseink, kik nálunknál bölcsebbek voltak, már 
kimondották véleményöl<et? Lehetséges-e, hogy négyszáz rabszolga 
közül egy sem tudott volna a gyilkosról? Pedig egy sem fedezte föl, 
vagy tartóztatta öt le. Azt mondjátok, hogy ártatlanok fognak szen
vecini: hát midőn egy gyáva sereg megtizedeltetik, a hősök szintugy, 
mint a gyávák nincsenck-e kitéve a sorsnak? Minden nagy példában 
van valami igazságtalanság; de a néhány ember ellen elkövetett igaz
ságtalanságot eléggé pótolja a haszon, melly az egészre háramlik" 1). 

Ez okoskodásra megmentve lőn a törvény méltósága: s a nyomorultak 
két sor katonaság, és a törvényt átkozó nép orditásai közt halálra 
hurczolt attak. 

Egyéb borzalmakat tár föl még Constantin rendelete, ki ujabb 
nézetek által vezéreltetve, elég bátor volt harczot izenni a multnak, és 
elősegiteni a jövő kor vallását : miért is megtiltá, fölakasztani a rab
szolgákat, letaszitaní öket a magasról, mérget csepegtetui ereikbe, 
lassu tüznél pirítani, vagy kiéheztetni őket, vagy pedig rothadásnak 
adm át eidarabolt testöket ~). 

A kegyetlenség eme folytonos lánczolata egy ízben szakittatott 
meg évenkint, midön a Saturnaliák tobzódásai közepetie vis9zanyerték 

Balnea, nec dubie, custodem vitis et horti 
Provocat, a domina factus !pado. Dormiat ille 
Cum domina: sed tu jam durum, Postume, jamque 
Tondendum cunucho Bromium committere noli. 

1
) Tacitus, Ann. XIV. és 42. köv. 

1) Cod, Theorl. IX. 12. 

Satyra VI. 366. 
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egy perezre szabadságukat j minek következtében annál sulyosabbnak 
tetszett nekik a megszakott szigoru fegyelem. 

A nők még ezenkivül kénytelenek voltak oda engedni magukat 
baromi természetü uraiknak, vagy rabszolgatársaiknak, vagy a kéjen
czeknek a lupanariákbanj mellyeket az urak nyereségvágyból nyitottak. 
A szigoru Cato taksát szabott az ölelkezésért saját rabszolgálói
val. Fiatal korukban az ittas vendégek kéjeire szalgáltak j öregségök
ben gunynak voltak kitéve: s elaszott kebleikre fajtalan versek bélye
geztettek. 

A kemény munka, s a lealacsonyitás mellett, még a hölgyek sze
szélyeit is türték j ezek öltözése közben nagy számmal állták körül 
öket, egészen az ágyékig meztelen testtel, és mindegyiknek volt tenni 
valója a pipere körül. A hölgynek hegyes vas eszköz volt kezénél, 
mellyel minden legcsekélyebb hibára, a szerencsétlennek karjait, és 
mellét szurkáltaj ugy szinte, ha nem birtak elegendő ügyességgel, hely
rehozni a természet hibáit, vagy föle leveniteni a kor, vagy kicsapongás 
által hanyatlásnak indult szépséget. 

A régi társadalom ismeretére, s méltánylására nem elegendő, a 
rab~zolgákat saját személyökben, vagy az uraik iránti egyéni viszo
nyukban tekinteni j hanem még olly szempontból is kell őket néznünk, 
mint a tartományok népességének tevékeny tagjait, kik a törvények, 
elöitéletek, és szokás által, a polgári, s emberi törvényen kiviil helyez
vék : mindazáltal az állam főnállására kerülhetlenül szükségesek. Irók 
és államférfiak, minden miveltebb nemzetnél egyértelműleg nemtelen, 
és becstclenitő dolognak tekintik a munkát, és szorgalmat. Xenophon 
ugy nyilatkozik, hogy a munkára kárhoztatott embernek nem marad 
ideje magáért, vagy a köztársaságért valamit tenni j s rossz polgár, és 
rossz honvéd válik belőle. Cicero szabad emberhez illetlennek, és mél
tatlannak tart minden munkás foglalkozást j és alig hogy kivételt tesz 
némell y magasabb rendüekre nézve, minők a gyógyászat, és épitészet: 
a kereskedést is csak azon föltét alatt engedi meg, ha nevezetes nye
reséget ád. Még a földmi ve lés, a régi consulok, és dictutorok foglalko
zása sem oltulmazá meg a gyalázat ellen a masoktól függö munkásokat. 

A dolgozó osztály tehát, lehet mondani, kizárólag rabszolgákból 
állott. Var ro a földmivelési eszközöket három osztál y ba sorozza j s 
ezek : a beszélő eszközök, ugymint a ro.bszolgák; a félig beszélők, a 
barmok j és a némák, vagyis a lelketlen tárgyak Aristoteles mondja: 
,az ökör a szegénynek rabszolgája' 1) j Cato pedig, miszerint "240 hold 

1 ) l'oliticn, l. 
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olajfás kert miveléséhez tizenhárom rabszolga, három ökör, és négy 
szamár kívántatik" 1). A rabszolgák müvelik a bányákat, dolgoznak a 
mühelyekben, használtatnak az építéseknél j a templomok-, városok-, és 
testületeknek rabszolgáik vannak j ők teljesítik a tisztviselők paran
csait, gondoskodnak a vizvezető csatornák-, utak-, épiiletekről j evez
nek a hajókon, szolgálnak a hadseregcknél; és annál nagyobb szükség 
van rájok, minél kevésbbé ismertetnek az erőmutan szabályai : s mint 
nem valameily ritka, nem is becses birgyak hányatnak-vettetnek Midőn 
tehát Hadrian roppant emlékét. vagy a Colosseumot, avagy Appius 
utját bámuljuk, e bámulat kcltse föl bennünk egyszersmind a könyö
rület érzelmeit is annak meggondolására, mennyi családatya hurozol
tatott el házi körébő!, hogy a romai gőgnek emez emlékeit föl
állítsák. 

Csak is e tekintetből érdemelnek a rabszolgák az ős történelemben, 
és a régiek államgazdászati könyveiben emlitést : még pedig olly rit
kán, azon oknál fogva, mivel a munka mindcnkor gyalázatnak tarta
tott j egyébiránt semmi szerep sem jutott nekik a társadalomban, sem 
részök nem \·olt a magasztalásokban, vagy szánalmakban, mellyck 
a többi halandók dicsőségére, vagy nyomorára pazaroltattale 

Az ö felszabadításukat nem az erkölcsi egyenlőség, vagy emberi 
testvériesség érzelmeinek, mint inkább a szeszély-, gőg- és romlott
ságnak köszönhették. A rabszolganők azon módon vásárolták meg 
szabadságukat, melly jelenleg a szabadokat megbecsteleníti. A szaba
dosok lázadások támasztására, gonosztettek-, és csalásokra használtat
tak a gazdagok által j séta közben követték öket j a gyászkiséretet 
sza.poriták : és igy az ő számuk a romlottság mértékéhez képest nö
vekedett. 

Számuk. 

Milly nagy volt legyen számuk e szcrencsétleneknek, kitetszik 
onnan, hogy a nagyobb házaknál egy nomenelator tartatott, ki nevci
ket cmlékezetében megtartsa. Crassus birtokában 500 kömives volt, 
kiket munkára kikölesönözött; az ügyvéd nem is ment a törvény· 
székre a. rabszolgák számos kiséretc nélkül. Caepio táborában 80, OOO 
harczos közt 40,000 rabszolga volt. Caesar lcgioi Galliában olly nagy 
tömeget hurczoltak magukkal, hogy egy napon valóságos veszélyben 
forgott miattuk. Cajusnak volt ötezer j s habár kétkedni akarnánk is 
Athenew~ állitásán 2), hogy számos (:rap:roHot) romaiak 10-20 

1) De re rustica, X. XI. 
2) dH:rvoaor:r tTWt, VI. 
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ezerrel is birtak, fenmarad még Claudius lsidorus végrendelete, me ll y
ben panaszkodik, hogy a temérdek veszteségek miatt a polgárhábo
rukban, csupán 4156 rabszolgát, 5600 pár ökröt, 2.1,000 darab apróbb 
barmot, és 600 millio sestertiust hagyhatott hátra 1). Egy ízben in
dítványoztatott, hogy a rabszolgák külöhös öltözetet viseljenek j de 
valaki figyelmezteté társait a veszélyre, melly abból eredne, ha a 
rabszolgák észrevennék, milly kevesen vannak a szabad emberek 2) 

Egy afrikai, egyszerű özvegy asszony, egy mezei lakkal együtt 400 
rabszolgát adott át fiának : pedig az örökség nagyobb részét maga 
számára tartotta 3). 

Föltéve, hogy ipar nélkül nem állhat fön a társadalom, s hogy 
azt csupán rabszolgák gyakorolhatják, föltaláltuk az okát is, miért 
hitték a régiek a szolga~ágot természetjogon alapulni. Ez állapotot a 
birtokosok, és bölcsészek politikai axioma gyanánt tekinték j és nem 
képzelhettek maguknak polgári társadalmat e nyomor nélkül Sőt a 
mi több, maguk a rabszolgák is, midőn föllázadtak, nem támadták meg 
állásuk jogszerűségét; egyedül csak uraik kegyetlensége !;llen pa
naszolkodtak. Emlékezzünk csak arra, hogy a régi nemzetek féltékeny, 
kizárólagos szelleme minden ellenségben zsákmányt látott : és csak
hamar belátjuk, mikép fenésedhetett mindig tovább a seb, mellynek 
orvoslására emberi kéz elégtelen volt. Időről-időre mégis elégtételt 
nyert az emberiség; az igazságtalanság ellenmondásra talált: és a 
Gondviselés igazolva lőn. 

Rabszolga-háboru. 

Főleg Siciliában gyült meg a rabszolgák száma j kik izzó-vassal 
bélyegeztettek meg : a gazdag, dölyfös birtokosok egész csapatot vet
tek meg; és nem igen adva nelák élelmet, kiküldék őket rablás végett 
az utakra, és a falvakba. Harcziasan fölfegyverkezve buzogány-, 
]ándsa-, és furkós botokkal, farkasbőrbe öltözve, s nagy kutyáktól 
kisérve, szabad ég alatt, rablás-, és zsarolásból éltek. A praetorok, 
uraik iránti kíméletből, nem mertek szigorun föllépni irányukban: kik, 
mint romai lovagok kezökben tarták a törvénykezést j és hivataluk 
betöltése miatt számot kérvén tőlök, kegyetlen bosszut állhattak volna 
rajtok. 

A birtokosok közt vagyon-, és gőgre nézve különösen kitűnt 

1) Svetonius, in Aug. 16. Plinius, XXXllL 10. 
~) Q.uantum periculi immineret, si servi nostri nos numera.re coepissent. 

Seneca, De clementio. I. 24. 
3) Apnlejus, .A.polog. 
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bizonyos Damophilus Hennából; ki nagy terjedelrnü földeket, számos 
bannol1at, és igen sok szolgát birt, s ,fényüzés-, és kegyetlenségben 
ntekedett a Siciliában lakó olaszokkal.' Temérdek rabszolgák-, ké
jencz ifjak-, és hízelgöktől környezve, bejárta a tartományt : a szal
gákkal gyalázatos módon bánt; á1ubátor ezek nemes születésü férfiak, 
és hadi foglyok voltak : hegyes vassal szurkálta arczaikat, némellyeket 
meglánczolva ketreezekbe zárt, másokat nyájainak őrzésére küldött, 
annyi élelmet adván nekik, a mennyi nyomorult életök tengetésére 
épen elegendő volt; és nem mult el nap, hogy büntetés, vagy példa
adás végett, néhányat meg ne korbácsoltatott volna : mialatt más 
részről neje, 1\legalis, ezek, és a rabszolganők kinjaiban gyönyör
ködött. 

Daczara annak, hogy a szenvedés eltompitá ez embereket, Da
mophilus dühe kétségbeesésig vitte ő!1et; és összeszólalkozván, föllá
zadtak, azon elhatározással, hogy iszonyu kegyetlenséggel sulyashitott 
lánczaikat széttörendik 1). 

Még midőn Roma első ízben szándékozott partra szállani Afri
kában (257.), a samni::liak közül négyezeret hajószolgálatra, s evezés re 
kényszerített. Megbosszankodván ők e fölött, háromezer rabszolgával 
szövctkeztek a lázadásra, s fenyegették zsamokaik nyugalmát; azon
ban Herius Potiti us, a segéd-csapatok vezére, kit főnökül választot
tak, elárulta őket. lVIost pedig, az uj siciliai lázadás hírére, valamennyi 
rabszolgában föltámadt a rokonszenv, kiben caak egy szikra bátorsá
got hagyott még meg a szolgaság; és Ásiában bizonyos Aristonicus, ki 
Eumenes fiának adta ki magát, elfoglalta Leneae v.:i.rost : de az ephe
susiaktól megvcretvén, Ásia beljébe vonta magát; hol a szolgáknak 
szabadságot ígérvén, nagy sm·eget gyiijtött össze. Atticában huszezer 
bányász lázadott föl; mások ismét Delosbau, és Campaniában. Romá
ban Í!'! 150,000 támadt föl; nem azért, hogy a szabadságot, és a jogok 
egyenlöségét ~sikarják ki (139.): ez eszme csak másfél század mulva 
mondatott ki egy kalyibából, és a keresztről, högy soha többé feledé
kenységbe ne menjen; hanem egyedül csak R z elviselhetetlen szalga
sri g könnyitése végett. 

Eu nu•. 

A sieiliai rabszolgák közt volt bizonyos Euuus Apameából, Syda 
városából, jártas a biiv6szet-, és jósolásbau: ö azt állitá, hogy először 
megálmodja a jövőt, azután ébren is látja; s minthogy némelly jósla
tai teljesültek, társai előtt nagy tekintélyben állott. Egyszer az izzó 

1) E iáz.adásr61 sz.ól Diodor töredékeiben. 
5 
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var:at markolta meg; majd ismét lángot bocsátott szájából : és a tu
datlan nép által bámultatott. Azt hiresztelé, hogy megjelent ne.ki a 
nagy istennő Syra; tudtára adván, hogy király leend : és ezt nem 
csak társainak mondá el, hanem urának, Antigencsnek is ; ki jó ,izüt 
nevetett ábrándozásain, és őt királynak nevezgeté. Sőt e minőségben 
barátjainak is bemutatá; kérdezvén tőle, miképen bánna ezzel is, az
zal is, ha trónra jutna. Eunus majd bolondokat, majd ismét okosan 
beszélt; a társaság pedig mulatott rajta :sa kövér lakomának maradé
kaiból neki is juttatott valamit. 

Kitörvén a lázadás, a fölkelök megemlé],eztek a jósról, és ki
rályról : s Eunushoz mentek tanácsot kérni; ki elragadtatásában azt 
felelé, hogy az istenek helyeslik a dolgot, sőt felbátoritják őket a lá
zadásra. Azohajtott tanács tetszett: és 4 GO rabszolga összegyülckezvén, 
Eurrust vezérnek választák; és betöt·vén Hcnnába, gyilkoltak, és pa
ráználkodtak: nem kimélve a. hajadonokat, és a hölgyeket. Más rab
szolgák is gyiilekezének hozzájok; s a pusztitás, és gyilkolás gyorsan 
terjedt. Damophilus, é!l neje egy szomszéd mezei lakból a városba hur
czoltatván, a szinházban rendesen elitéltettek; és amaz gyalázatosan 
meggyilkoltatván, Megalis a rn.hszolganőknek adaték át, kik a legna
gyobb kegyetlenséget kövelték el rajta. Egyedül kis leánya. kiméltetett 
meg; ki a rabszolgákkal embc1·i módon bánt, és irántuk mindig kö
ny örü l etet tanusitott. 

Eunus, ki előbb tréfából neveztetett királynak, valóban illyenül 
kiáltah·án ki, bibort, és koronát vett föl j feleségét királynénak nyilvá
nitá, s magát Antiochusnak, a lázadókat pedig syrmoknak nevezé : az 
ügyesbek et, és okosabbakat tanácsosainak választván; kik közt volt b.i
zonyos Achaeus is. F~s kegyetlenséggel gyakorolván a hatalmat, a hen
naiak meggyilkoltathsát kivánta : azok kivételével, kik a fegyver-ko
vácsolásra alkalmasok voltak. HasonJón a st.-domingoi császár Kristóf
hoz, három nap alatt 1700 jól fegyverzett embert gyi.\j tött össze, s 
rabol va, és pusztítva járta be. velök a tartományt: hasonJón a vadálla
tokhoz, egyediil a hosszuállás vad ösztönétől vezéreltetve. Csal;hamar 
10,000- re növekedvén harczosainak száma, nyilt csatában támadta 
meg L. Ipseust, és a többi t·omai hadvezéreket : s több izben diadalt 
nyert rajtok. 

1\Iás részről cilieia i C leon lázi tá föl a rabszolgákat j s mig a ro
maiak azt reménylették, hogy a !{ét felekezet, a vetélkedés, és félté
kenység szellemétől ösztönöztetve, egymást fogja felkonczolni, az 
eléggé iigyes Eunus meg tudá nyrrni magának Cleont, a maga 5000 
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emberével együtt. És igy egy hónap mulva a lázadás kitörése után, 
mintegy 200,000 harczos állittatván talpra, ezekkel megtámadta Mes
sanát : honnan azonban L. Calpurnius Piso consuJ öt elüzte 1), 

Ha bár az illy gyülevész nép könnyen diadalra vergődik is vak 
dühében, csakhamar legyőzi azt a ravasz politika, vagy a szigorun 
kezelt fegyelem. Más helyeken a lázadások hamar elnyomattak, gyors 
segélyhozás, és a kegyetlen kivégeztetések által. De Siciliában város, 
város után vétetett be: mig végre Rupilius consui Tauromeniumba 
szoritván őket, itt olly nagy volt inségök, hogy egymást falták föl j 

végre a syriai Berapion átadá a várat: és az oda menekültek, borzasztó 
kínzások után, a falakról vettettek a mélységbe. Henna is körülvétet
vén, Cleon egy kitörés alkalmá\7 al életét veszté ; s árulás által e város 
is bevétetvén, 20,000 rabszolga kinok közt végezte életét. 

Eunus, kiben hiányzott a pártfőnöknek annyira szi.ikséges erély, 
600 emberével menekült j kik miután az üldözést ki nem kerülhették, 
egymást gyilkolták meg. Ő maga pedig szakácsa, kenyérsütöje, für
dőse, és bohócza társaságában, egy barlangban találtatván föl, a mor
gantinai börtönbe vettetett, hol a férgek emésztették föl. Rupilius 
helyreállítá a remlet Siciliában : képzelhető, minő eszközök által. 

A vihar leesendesülte után, uem áll be azonnal a nyugalom 
Több rendbeli apró lázadások törtéutek még Olaszországban j és pe
dig annál veszélyesebb alakot öltöttek, minthogy a eimberek átlépvén 
a Havasokat, Brennus borzalmas cmlékét kelték föl ujra. Nuceriában 
harmincz szolga támadt föl j és büntetésöket elvették. Capuában két
száz: és mindnyájan elvesztek. Titus Minucius Vettius, gazdag szülők · 
től származott romai lovag, másnak rabszolgálójába szeretett j s nem 
tudván nélküle ellenni, hét atticai talentumért kialkudta öt maga 
számára. Elkövetkezvén a fizetés határnapja, harmincz napi időha
lasztást kért j ezek elteltével szinte nem tudván fizetni, minthogy a 
nőtől válni nem birt, clhatát·ozta magában, erőszakhoz folyamodni. 
Ötszáz darab fegyvcrzctct hozatván mezei lakába, 400 rabszolgának 
élére állott : föltette fejérc a koronát, kegyetlenül bánt hitelezőivel, a 
mezei lakokat megtámadta, és feldulta, a hozzá nem csatlakozókat 
meggyilkoltatta, s a megszökött rabszolgáknak menedéket adott. A 
senatus gyorsan cselekedett: és Lucius Lucullus, nem csekély ellent-

') Ó ,volt szerzője a törvénynek de repetundis, a tisztviselők zsarolásainak 
megg[ítlá.sára. 1\lig praetor volt Sicilí<i.ban, a senatus pénzt küldött neki gabona· 
vásárlásra; s ö olly lelkiismeretesen járt el a dologban, hogy .az összeg nagyobb 
részét visszaküldötte : n7.ért knptn a F r u g i mellékncvct. Vic. in Jler·rcm. HI. 

5* 
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állás után legyiSzve Minuciust, ez önmagát megölte j hivei, az egy 
áruló Apollonius kivételével, mind JcUonczoltattak. 

Midőn Cajus Marius a eimberek ellen küldetn~k, engedeimet 
nyert a senatustól, a tengeren tuli tartományokból kérni segitséget. 
Nicomedes, Bithynia királya azoll ban nzt felelte, hogy mivel alattva
lóinak nagy részét az adószedök rabszolgák gyanánt eladták, segitsé
get nem küldhet. Ekkor a senatus azon határozatot hozta, hogy sza
bad ember a romai néppel szövetségcs nemzetből, a tartományokban 
rabszolgává ne tétethessélc j azokat pedig, kik onnan már elvitettek, a 
proconsulok, és praetorok szabadságba helyezzék. 

E rendelet következtében Licinius Nerva, praetor Sicili:iban, 
néhány nap alatt 800-at szabaditott föl. Ekkor a többiben is föléledt a 
szabadság reménye : mitöl megrémülvén a b c cs ü l e t e s b i r t o k o
s ok, pénzzel rávették Nervát, hagyna föl a dologgal j ki is ezutin 
a folyamodókat durva szavakkal utasitá vissza. Ezek a durva gőg ál
tal fölingerclve, összeesküvést terveztek. Két vagyonos testvérnek 30 
rabszolgája, főnöküknek választván Oariust, uraikat meggyilkolják j 
s ezután a közel falvakat föllázitják : hajnal előtt már 120-an állottak 
együtt j egy et·ős helyet elfoglalván, azt nyolczvan emberrel megerő
sítik, és a fegyvereseket minden olJalról összegyüjtik. Licinius Nerva 
erőszakkal nem győzvén, cselhez folyamodik. Kegyelmet igér a ha· 
lálra itélt Cajus Ticiniusnak j ki egy biztos csapattal a lázadók várá
hoz közeledik, kijelentvén abbeli szándékát, hogy a közös elnyomók 
ellen ő is küzdeni akar; de főnökké választatván, kinyitja a kapukat. 
A nagyobb rész kezében fegyverrel vész el; a többiek a magasból 
taszittatnak alá : s igy a lázadás vérben fojtatott el. 

Kis idő mulva egy má~ ponton 80 rabszolga lázadt föl, és P. Clo
n i us lovagot meggyilkol ván, számu]( naponkint szaporodott. A praetor 
a capriani hegy felé veszi utját, hol összegyülekeztek ; azonban nem 
találván tanácsosnak a támadást, Heraclea felé vonul: midön azok 
neki bátorodvlin, hogy nem merészli őket megtámadni, a vidéket pusz
títják, és 800-ra sznporodván, leverik a hitszegő Ticiniust, kinek fegy
vereit, és podgyászát elszedik. Most már 6000-re menvén számuk, 
Salviust, ügyes jóst, fuvolást, és pompavezetőt királynak válasz~ják j 
ki a városokat, mint az elpuhulás székhelyeit, és szolgaság emlékcit 
elhagyván, hát·om részre osztja csapatját, és meghagyja nekik, hogy 
a, vidék pusztítása után egy bizonyos helyen jöjjenek össze. 

Kétezer harcz-edzett lovag, és 20,000 gyalogság élén, megtá
madja Morgantinát, A praetor rájok ütvén, kifosztja a tábort : éík 
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azonban azt visszavéve, megujitják a C.'latát, és a rarnaiakat megfuta
mitják. Salvius azon rendeletet bocsátván ki, hogy azok, kik fegyve
reiket leteszik, l< írnéltessenek: a nagyobb rész megadta magát; csupán 
600 öletett meg, 4000 pedig fogolylyá lett. 

E győzelem annyira nevelte tekintélyét, hogy serege mégany
nyival szaporod\·án, szabadon pusztíthatta a vidéket: és a rabszolgák
nak Morgantinában szabadságot igért. De részben megelőzték őt a 
birtokosok ; minek következtében a rabszolgák olly makacsul védték 
a várost, hogy Salviusnak hátrálnia kellett. Alig mult el a veszély, u 
praetor megsemmisíté az urak igéretét; miért is a rászedett rahszol
gák tömegestől hagyták el a várost, hogy Salviushoz csatlakoz
zanak. 

Mások is föllázadtak Segesta-, Lilybaeum-, és más városokban, 
ciliciai Athenio vezérlete alatt; ki erős férfi, és csillagjós lévén, öt 
nap alatt ezeret gyüjtött maga körül össze : de igen bölcsen, nern fo
gadott cl minden menekvőt, egyedül a hátrabbakat ; a többieket rá
birta, hogy visszatérvén uraikhoz, számára élelmi szereket gyüjtse
nek, és mindenről hírt adjanak. Embereinek meghagyta, kirnéljék a 
mezőket, és barmokat: mivel a csillagokból olvasá, hogy e tartományt 
rövid időn, mint király fogja birni. 1\Iintegy 10,000 emberrel Lilybne
um ostromához fogot t; de csakhamar belátván a vállalat sikertelen· 
ségét, azt álli tá, a csillagok tanácsolják neki, hogy onnan elvonuljon. S 
épen e perczben érkeznek hajók a kikötőbe, mór csapatokkal, az 
ostromlottak részére: kik éjjel a városból kiütvén, a lázadókat meg
támadják, és felkonczolják. Ez esemény profétai hirnevet szerzett 
Athenionak. 

Kik az ujabbkori néger lázadást ismerik, melly az Antillák leg
szebb szigetén történt, könnyen elképzelhetik, minö volt a tartomány 
állapota. A törvényszékek elnémulván, mindenki saját tetszése sze
rint cselel~edett; még a vagyonuktól megfosztott szabadok is minden 
kicsapongá~ra vetemedtek: senki sem merészelt kimenni a városból. 
Salvius előrehalad va, Leontiniban 30,000-nyi sereget gyüjtött, és 
megülte a pali hősök ünnepét, melly félistenek főleg Siciliában tisz
teltetteiL Tryphon mcllélmevet vévén föl, székhelyeül Trioca.la. erős

séget választá ; s e körül 8 stadiumnyi körülethen várost épitett, 
árok-, forum-, és palotával j tanácsot is nevezett, lictorokat tartott, 
és királyi jelvényeket vett föl. Innen a rabszolga király, a hősök ve
télytársa, parancsot küldött Athenionak, csatlakozzék hozzá j ki is 
saját dicsvágyának a közjót eléje tevén, három ezerrel csatlakozott 
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hozzá, mig a többiek a vidéket bejárván, a lázadást mindenütt ter
jeszték 1). 

A dolog hosszura nyult, és eldöntő csapásra vala szükség. L. 
Licinius Lentul us megérkezett tehát 14,000 rarnai harczossal j hoz
ván még magával 800 bithyniait, thcssaliait, és ac:unanit, 600 luca
nit, és ugyanannyi ujonczot, Sicilia megnyugtatására. Athenio, elég 
balul, nyilt csatát fogadott cl: és 40,000 rabszolga kezdé meg azt 
Scirtaea mellctt. A fegyelem győzött j 20,000 rabszolga a csatatéren 
maradt, a többi szétszóratott j A thenia mcgscbesittetvén, éjjel nagy 
bajjal menekült: és Triocala ostt"Ommal vétetett körül. 

A kétségbeesés erőt vett rajtok, és uraik könyörületére akarák 
bizni magukat j de a bátrabbak mégis rábeszélték öket, hogy inkább 
drága áron adják el éltöket, miní lassu kinok közt haljanak meg: mi
nek következtében kirontván a roma!akra, ezeket visszavonulásra 
kén yszeriték. 

Cnejus Servilius, ki öt a vezérletben fölváltá, semmire sem tu
dott menni : holott Athenio, Salvius halála után több sikert aratott. 
Azonban C. Marius consul, ki mint a eimberek legyőzője, a rémüle
tet küldé maga előtt, más fordulatot adott a dolognak. Tiszttársa, 
Aquilimi több iz ben visszave1·te a lázadókat j legyőzte, s párviadalban 
ölte meg Atheniot : tizezeren erősségekbe menekültek; de onnan is 
teljes el~zántsággal kiüzte őket. Ugy mondják, egy millio rabszolgá
nak életébe került e lázadás. V égre csak ezeren maradtak még, Sa
tyrus vezérlete alatt: l{iket, miután meghódoltak, a romai nagylelkü
ség, a fenevadakkali viadalra kárhoztatott. Legalább nemes halállal 
akartak kimul ni j s midön már az arenába vezettcttck, az illy harcznt 
megkivántató fegyverekkel ellátva, az oltárok mellé vonulva, bátran 
megölték egymást. Satyrus volt az utolsó, ],i saját kardjába dőlt, a 
rarnai senatus-, és népnek rendkivüli mulatságára. 

1) Sajátságos a hasonlatosság e lázadás, és a. st.-domingói lázadás számos 
körülményei köz t. Itt is Toussaint, Kristófl'al egyesüH,s az erdőkLen leltek oltalmat; 
Leclerc, vagy Bauelet kicsalták öket a nyilt térre: hasonló pusztítások, hitsz•~g-ések, 
egyetértés a szomszéd ültetvények Len, hasonló kiizrlelem, és kiengesztelődés Pe
thion, a mulattok, és Kristóf, a négerek főnökei közt. 
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ÖTÖDIK FEJEZET. 
Külhábornk. lVfarius. A eimberek 

Déli Gallia. Prcn-eJJt•e. 

A belzavarok nem szaliiták félbe Homa külháborúit. Ez időszak
ban uralma alá tartoztak a sajátképeni Olaszországon kivül Sicilia, a 
Havasokon inneni Gallia, Lignria, S:mlinia, Corsica, két Spanyolor
szág, Cartlwgo területe, 1\iaccdonia, Acllaja, Pergamum: mcllyek mind
annyi tartományoLat képeztek. Némcll y meghódított városok erőszak
kal akarák kicsikarni a megtagadutt jogokat; de a senatus elnyomta 
az első kisérlctet, és Fregcllac nyilt lázadágba Wrvén ki, tövig lerou
tatott. Fuh'ins FlacClls, a Gmcclmsok buzgó barátja, először vezetett 
(125.) romai legiokat a Havasokon tul, a massiliaták segitségére a 
saliusok ellen; utódja Sextius Calvinus több sikert aratott (123.), és 
A q u a e Se x t i a c (Aix, a Provenceban) várost alapitotta : melly 
csakhamar érezteté Massilia lakóival, milly oktalanul cselekedtek, 
midőn illy szomszi~dot voutak nyakukm. E hirtok megszilárditása 
végett L. Licinius C rassus (l I Ö.) roma i gyarmatot alapitott Narboná
ban; hol cgyszcrsmi11d kil;i.itö <'·pit.tetctt a ]wdi hajók állomási he
lyéül : s Olaszország, Afrika, é·s Spanyolország kereskedése, Massilia 
romlására, ide vette utjút. 

A szokott ürügy alatt, lwgy az aeduokat az allobwgok, és ar
vernek ellen védje, Roma a Havasokon tul kiildé seregeit. Ekkor az 
arvernek királya Betuitus vala: kinek atyja olly temérdek kincscsel 
birt, hogy néha kocsin utazta be tartományát, minJenfelé szórva a 
pénzt ; kétezer meternyi köriilctben a legjelesebb italokat, és ételeket 
hordatta össze, s több napokon át mindcnkit mcg,·cml~~gelt. Egy más 
lakomára egy költő későn érkezvén, és c fölötti s:Ljnálkozását fejezvén 
ki, az arverni 1) aranynyal telt crszónyt dohott neki: mirc a bardénekelni 
kezdett, hogy a király nyomai alólminden jó fakad. Betultust könnyen 
legyőzte Domitius consui; ki öt értckczésrc mcghiván, lánczokkal ter
llelve Romába küldötte: hol diadalmenetét ékcsité. Q. Fabius, ki a 
harcz befejezése által (132.) az Allobrogus czimet érdcmlé ki magá
nak, déli Galliát consularis tartománynyá alakitá át; hol tudnillik 
minden évben meg kellett jelenni egy consuinak a sereggel: jeléül 
annak, ~illy kevéssé biztak még az őszinte alávetésben. 

1) Az A theneusnál olvasható AovEqt't o; hihetőleg appellativum, mellye 
A~vEevuis-ra jav itok. 
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Balearl u Igetek. 
A tarraconi Spanyolországgal szomszéd két nagy szigeten, 

vadon állapotban, barlangokban éltek a balearok, nyájaikat őrizve; ':l 

igen ügyesek voltak a parittyázásban : mihez már anyáik szoldat~ák 
gyermekeiket az által, hogy a kenyeret e fegyver forgatásával kellett 
a maga<1ról lehajitaniok. Tengeri rablást is üztek; néha a szárazföldet 
is érinték, olaj, és bor megszrrzése végett. Hogy megfékezze, s a 
cartl1agoiak gyámolítása miatt megbüntesse öket Roma, nagyszerü 
hajóhadat küldött ellenök (123.): és legyőzetvén, mindnyájan kiirtattak, 
számra mintegy 30 ezeren. Q. l\letellus, Palma, és Pollcntia két ''árost 
alapítá ott: mellyekbe gyarmatosokat szállitott; minek következtében 
diadalmenetet tartott. 

Quintus llletellua. 

Metellus Caecilius szintilly megtiszteltetésre vágyván, minden 
ok nélkül megtámadta Dalmatiát; és azt ellentállás nélkül meg i::~ hó
ditá. E Metellusok, fiai voltak Q. Macedonicusnak; kit a történetirók 
rendkivül szerenesés embernek neveznek. ,Jeles nemzetségből, di~sö 
városban sziiletve, a legfárasztóbb munkához rendkivüli testi erővel 
felruházva, lelke szép tulajdonokkal ékesítve, okos, és termékeny n•'í
vel birt : négy fini közül három volt consul, az egyik Balearicus, a 
másik Dalmatim1s czimmel; leányai jól mentek férjhez, és még uno
káit is láthatta. Ö maga Macedonicus mellélmevet nyert; és átalában 
annyi tisztelet-, méltóság-, és kegygycl árasztatott cl, minél többet 
ember nem kivánhat. A tiszteletlenség, mellyet Atinius tribun köve
tett el rajta, s ellenségeskedése az ifjabb Africanus~al, voltak az egye
düli kellemetlenségek, mellyek öt érték : az eWbbi azonban diadalát 
eszközlé, s midőn Scipio megha.lálozott, igy szálott liaihoz : ,Adjátok 
meg neki a végtiszteletet; mert nagyobb polgár koporsóját nem fog
játok látni: Mint a senatus főnöke, nyugodtan halt meg késő öregsé
gében, és testét négy jeles fia vitte máglyára. 

L lelniils l: rassli s. 

A Gracchusok emléke nem hogy kihalt volna, söt gyakran szal
gáltatott ürügyet a gazdagok nyugalmának megzavarására. Opimius 
kérdőre vonatván a sok polgárvér kiontásaért, a vád alól fölmentetett. 
Licinius Crassus, Gracchus rokona, s veje az augur Mucius Scaevo
lának, ki a törvények oraculumának, ugy sz inte nagy tudós-, és leg
becsületesebb férfiunak tartatott, bevádolta Papirius Carbot; ki, mi
után a Gracchusok legbensőbb barátja volt, az ö gyilkasuk védel
mére kelt. 
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~'ádot. gyai<orJolbóJ. 

Különös szokás volt a romaialmál, hogy valaki halálos ellensé
get llzerezzen magának. Az iljak, midőn a szászékről a nyilvános életbe 
léptek, rendesen valamelly nevezetes egyént kezdtek vádolni: s éke
senszálúsuk által oda vitték a dolgot, hogy pénzhirságra, vngy szám
üzetésre itéltessék. Cicero 1) a dicsöségszerzés eszközei közé számitja 
az ifjaknak eme föllépését : ámbátor ő azt tanác.qoJja, hogy inkább a 
védelem ösvényére lépjenek; mert, ugymond, keményszivüséget árul 
el, halálos veszélybe juttatni valakit: főleg, ,ha ártatlan.' "1\li 
pedig illeti a biinösnek védelmét (folytatja az ei·kölc'>tanár), ezt nem 
szükség lelkismeretcsen venni; minthogy a védelem a valószinüre 
szoritlwzik, mf.g akkor is, mikor a dolog nem látszik i,c;aznak." 1:~s igy 
a rágalomtál, ez utálatos gonoszságtól, merö ildomosságból óvja az i~ja
kat; a szánoidatot pedig puszta ügyességi gyakorlatnak tekinti : hol 
mindenki csak saját diadalára, s vetélytársa leverésére gondoljon; 
ki azután, pártfeleivel együtt, kérlelhetlen ellensége marad a szó
noknak. 

Licinius Crassus, jeles romai szónok , szintilly módon akarván 
megalapitani hirnevét, hogy szónoklati tehetségét, és törvényekbeni 
jártasságát kitüntesse, megtámn.dta Carhot ; ki mint polgár, é~ szó
nok rendkivüli tekintélyben állott. Crassus eleinte olly zavarba jött, 
hogy besz~dét félbeszakítani kényszerült; de ujra összeszedve magát, 
hevesen támadta meg ellenfelét : felhozta kihágásait, mid•:ín még a 
lázadókkal tartott, és aljas magaviseletét; mit elpártolása által tanu
sitott: ki, hogy az itélet elől mencküljön, magát megmé1·gezte. Egyéb
iránt az ifju szónok nem akará becstelen fegyverekkel nyerni meg 
ügyét: és Carbonakegy rabszolgáját, ki urának iratszehényévcl fu
tott hozzá, a nélkül, hogy ezt kinyitná, ellenfeléhez visszaküldötte. 

(;, Mnrlus (t56.). 

Azonban egy más férfiu lépett föl; megbosszulandó a nemessé
gen a Gracchusok vérét. Cajus Marius alacsony sorsban született 
Arpinumban, s csak későbbi éveiben ismervén meg Roma romlottságát, 
és mivcltségét, magaviseletében mindig volt valami nyerseség, és vad
ság. Numantia ostrománál annyira kitUnl.ette magát, hogy Scipio kér
dezdetvén, ki fogja őt valamikor pótolhatni, Mariusra mutatott. E 
szó fölébreszté az arpinumi polgár dics,·ágyát; ki minden családi kö
telék nélkül lévén, maga egyengette magának az utat, és nagy türe-

1) ·De officiis, ll. 10. 
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lemmel várakozott; mig végre a quaesturát, és utána a tribunságot 
elnyerte. Ekkor uj módját indítványozta a szavazásnak, mclly a zavarok
nak elejét vegye; minthogy pedig Cotta consul ellene szegezte magát, 
fenyegetve inté őt a senatusban, állana el ebbeli szándékától j 6s a 
senatus főnökét, 1\ietellust, ki szinte a consui pártján volt, bebörtö
nöztette. 

E bátor föllépése meggyőzte az atyákat, és a népet arról, hogy 
benne emberre találnak: ki nem ismer félelmet, ós minden kimélet 
nélkül fogja elömozditani a nép érdekeit. Praetorrá ncveztetvén, 
megtisztitá Spanyolországot a rabló csapatoktól j azután visszatérve 
Romába, részt vett a közügyekben : s jóllehet vagyonnal, ékesen
szólással, és politikai ügycsséggel nem birt, rnindazáltal szilárd lel
külete, fáradhatlan munkássága, s igé·nytelen életmódja nagy befolyás-, 
és tekinté l yre emelték öt. 

Az uralom eldwr a patríciusok, és nép közt oszlott meg : a se
natorok kezeiLen voltak a tisztségek, és a politikai hatalom j a lova
goknal a pénz, a földbirtok, és az igazságszolgáltatás : egymás go
noszságait behunyt szemmel nézvén, a plebejusok elnyomáo;;ára szö
vetkeztek . .l\1arius uj ember, és még nem lévén szokva a forum za
jongásaihoz, nem birt elég iigyessé·ggel, hogy a két párt ki.izdelmei
,·el szembeszállhasson: és a milly rettenthetlen volt a :harezban,szintolly 
kislelküségct tanusitott az államügyek vezetésében. l;~rezte tehát a 
háborunak szükségét; hogy ez által fentarthassa hatalmát: és a kitö
rendő háboru borzasztóhu tcrmészetü volt minden elöbLicknél. 

~umidia. 

l\iidön a romaiak meghóditák Carthagot, tartományukká tették 
Zengitanát, és a kevés, délkeletre fekvő tengeri városokat, mellyek 
vetélytársához hivek maradtak (146). Fiiggctleni'd tarták fön magn
kat Afrikában : Cyrenais, mellyet l{ésöbb kir·álya Apion, a romaiak
nak hagyományozott t 96.) j l\1auritania, me ll y a Közép-tengertől Ge
tuliáig, és az atlanti tenget·töl l\iolocath (Mah'a) folyamig terjedt, s 
királya Bocehus volt; Numidia, melly ugyanazon folyamtól a eartha
gai terüleiig nyult, és az Ampsaga által két részre osztatott : keleti 
részét a massilek, a nyugotit a massesilek lakták j az előbbi .Masinis
sának, az utóbbi pedig Syphax-, pásztor-királynak hódolt. Syphax, 
mert earthagóhoz hi.i maradt, a romaiak által leveretvén, birtoka 
l\iasinissának engedtetett át; és igy e két törzs egy népet képezett, 
a Muluca partjaitól Cyrene határaiig. 

Daczára Masinissa igyekezeteinek, hogy e népet polgárisodott 
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életmódhoz szoktassa, kóbor életmódját levetkezni nem tudta : miért 
is a romaiak, először találkozván illyforma emberekkel, azokat n o
m a d ok nak nevezték: melly szó numida kifejezésre változott i és ez 
elnevezés, melly egyik törzsnek sem Yala tulajdona, megmaradt mind
addig, valamig az arabok az afrikai miveltséget mrgscmmisítették . 

.Jugurtha. 

Masinissát követte fia l\licipsa; ki mindig hive, vagyis inkább 
vasaBusa volt a romaiaknak. Két ki;;kortt fia maradt, Hiempsal, és Ather
bal i s nehogy ezek gyengeség ét hasznára foruit,·án dicsvágyó,s bátor 
unokaöcscse, Jugurtha, megfoszsza őket, ezt is örökösévé nevezte; sem
lékeztetvén őt a vett jótéteményekre, s fiait oltalmába ajánlván, meg· 
halálozott. Azonban mit gondol a dicsvágyó, rokonság-, és hálával? .Ju
gurtha, rettenhetlen a csatatéren, ravasz a tanácsadás ban, természe
ténél fogva büszke, első ott, hol az oroszlánt vadászaton, vagy az el
lenséget csatatéren fölkeresni kellett: megnyerte magának a nép sze
retetét, melly mindig az erősebbnek hódol; ugy szinte a romaiakét is : 
kik közt megfordulván, azon tapasztalást szerzé, hogy pénzen min
dent megnyerhetui tőlöle Egyeduralomra vágyva,Romában barátokat 
vásárlot t magának; ezután megölte Hiempsalt; A therbalt pedig cse
lekkel vette körül, és nyilt haddal támadta meg : ki is országútól 
megfosztatván, nomában keresett menedéket. 

Nyomorn menhely az ollyanra nézve, ki csak védvekkel tudott 
előállni! Megjelenvén a senatus előtt, emlékezteié azt l\Iasinissa 
szövetségére, s érdemeirc : felhozta Jugurtha igazságtalanságát, és 
gonosztetteit; s mint szövets~ges, oltalmáért esedezett. De Jugurtha 
követcket küldött utána : nem azért, hogy öt igazolják, mint inkább, 
hogy tele marokkal szórják a pénzt, megtart:"ák számára a Numantiá
nál szerzett jóakarók barátságát, t'~s uj ab b barátokat igyekezzenek 
számára szerczni. Az incselkedés gyiízött; s jóllehet némelly becsü
letes lelkü férfiak védelmezték Atherbal ügyét, a többség nem itélte 
neki a kivánt örökséget; és biztosokk iilcleitek, fölosztani kettőjök köz t 
az országot, és meghagyni ,Jugurthának, hogy rokonát ne háborgassa. 

Numldla relosztása. 

Arnbátor az osztályban Jugurtha hpta a jobb részt, Gracchus
nak gyilkosa Opimius által, ki az aranynyali kisértésnek ellen nem 
állhatott : mindamellett nem szenvedhetvén maga mellett mást is az 
uralkodásban, vetélytársát folytonos támadásokkal ingerlé, s ennek 
fővárosát is, Cirtát (Constantine), ostrom alá vette. Afrikának ezen 
kereskedő-városában számos olasz kalmárok laktak ; kik némelly ben-
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szülött harczosok segedelmével, az ostromlókat vissz:werték. Ather
bal gyors követeket l{üldött a roma.i senatushoz j és ez először elegen
dőnek tartotta biztosokat küldeni, kik Jugurtha. igazolását helyeselték. 
De ujabb ostrom után, miután az olaszok veszéiyben forogtak, győ· 

zött a jobbak tanácsa: s egy hadsereg küldetése határoztatott el; ezt 
pedig kiildöttség előzte meg, mellynek élén Scaurus , a senatu.-; 
elnöke állott : egy olly férfiu, ki Cato szigorával birt, ki törvény 
által fékezte a lakomák tulságos fényét, és mindeddig a legbecsülete
sebb jellemű egyénnek tartatott. Oda érkezvén, Uticába rendelik Jn
gurthát; ki, mielőtt megjelennék, még egy hasztalan kisérletet tőn 
Cirta ellen (112.); ezután engedve a felhívásnak, miután Scaurus 
szemrehányásait, és fenyegetésrit meghallgatta, hiábarr való mentség
gel felelt. A therbalt vádolta, hogy élete után törekedett; és olly nagy 
volt az arany hatása, hogy Scaurus,igazolását elfogadván, Romába visz
sza tért. J ugurtha ujra fölvette az ostromot j és Atherbal, rábeszélvén öt 
az olaszok, mentené meg minden áron életét, minthogy őt Roma bizo
nyára visszahclyczendi trónjára, föladta a várost, ollyformán, hogy sen
kinek baja ne történjék. Jugurtha ezt megigérte ugyan : de azért At
herbalt, valamennyi olasz kereskedökkel egyiitt kardra hányatta. 

E borzasztó tett hallatára Romr-i.ban rémület fogta el a polgáro
kat; és Jugurtha bat·átjai, s megvásáriott jóakarói örömest eltakar
ták volna a dolgot, ha Cajus Memmius tribun nem flgyclmezteti a 
népet a méltatlanságra, s a patriciusok gyalázatos megvcsztegcthető
ségérc: olly hathatós1 világos elöadással, hogy a nép magáévá tette az 
ügyet j s a megfélemlett senatu~ elhatározván a háborut, annak ve
zérletét Calpurnius Bestia consulra bizta. Ez a háborut akkép tekint
vén, mint nyerészkedési módot, Aemilius Scanrust azon szándékkal vit
te magával, hogy magukat eladják. Egy-két cré:yesebb föllépés után 
összejövetelt engedtek J ugurthának; és terhes föltételek alatt meg
adták neki a békét : mellybc a !'!enatus is, vagy Scaurus iránti tekin· 
tetböl, vagy maga is mcgvesztegetve lévén, beleegyezett (110). 

Hátra volt még a népitéld j és Memmius tribun, a szemtelen 
megvesztegctések ellen kikel ve, kicszközlé, hogy Jugurtha, maga iga
zolása végett Romába idéztcssélc Ez jól tudván, minö fegyverekkel 
kelljen küzdenie, meg is jelent. Memmins fölhiv ja öt a birák előtt, 

nevezné meg azokat, a kiket pénzével megvesztegetett: de a másik 
tribun, C. Rebius, szinte mcgvásárolva, hallgatást parancsol neki. Sőt 
A therbal iigyét, ennek rokona, Massiva l1athatósan támogatván, a 
numida király a város közepén gyilkaitatá meg öt j azután pedig Ro-
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mából távozván, e szavakat hallatva, pillantott rá vissza : ,Megvá
sárolható város! neked is csak vevöre van szükséged.' 

Az ellenségeskedések ujra megkczdődtel( : dc a harcz lassan 
haladott Albin consul, és testvére Aulus alatt. Az előbbit, Calpurnius 
Bestia-, Lucius Opimius-, és többekkel együtt, a megvesztegettetés 
miatt számüzték; a másik Jugurtha hatalmába került, és a sereggel a 
bitófa alatt kellett elmcnnic. E gyalázat megbosszulására Q. Caecilius 
Metcllus küldeték cl; ki scm az aranynyal, sem a könyörülettel nem 
gondoh'án, irtó háborut folytatott: és Jugurtha fegyvereit használva 
föl, ennek környezetét megvesztegeté, s ellenfelét egészen a nagy 
pusztaság szélcig üldözte. A király békeért könyörgött : és azt azon 
föltétel alatt nyerte meg, hogy azonnal fizessen 20,000 font ezüstöt, 
adja ki núnden elefántjait, bizonyos számu lovakat, és fegyvereket, 
s valamennyi szökevényeket; kik közül háromezer részint megöletett, 
részint elevenen mcgégcitetctt, vagy mcgcsonkittatott 1). S midön 
magához is eljött a parancs, hogy jelennék meg a proconsui előtt, 

ekkor Jugurtha fölkiáltott : "A kormánybot nem olly terhes, mint a 
lánczok"; és ujra megkezdte a harczot : fegyelemhez szoktatta a ge
tulokat; és vejét, Bocchust, Mauritania királyát, a romaiak ellen tá
mogatta. 

Metellusnnk igen nagy szolgálatot tett e hadjáratban alvezére 
1\larius; ki fölebbvalóját azzal vádolta Romában, hogy hosszura 
uyujtja a háborut, mellyct egy csapással is el lehetett volna végezni. 
1\!etellus lassusága miatt bosszonkodtak :. lovagok, kiknek kereske
delmi összeköttetéscit megszakítá a háboru; s azért Marius pártjára 
állottak: kit a köznép is ohajtott; mcrt ö vette fel őket először a had
seregbe, miután a tulajdonosok száma csökkent, s mivcl a saját tettei 
által mcgbecstelcnitett nemesség ellen szórt élczeivel hizclgett neki. 

A consuisógot tehát megnyerte Mariug, és a numidiai sereg 
~lére állittatván (109.), bevette Capsát; és daczára igéretének, lakóit 
mcggyilkoltatá; s rettegést szórva maga köriil, folytatá győzelmeit. 
Ez által megrémülve Bocchus, Jugurthától elpártolt, és a romaiak 
barái ságát kereste; kik azon föltétel alatt hiztositák azt számára, ha 
bánatát érdemek által fogná bebizonyítani. A szolgálat pedig abban 
idlott, hogy miután sol<áig tusakodott volna magá~al 2), ipát és ven-

1 )Ore si us, V. 3. 
~j Sa.llust:us mondja., hogy: Bacchus remotis ca.dcri3, dicitur secum ipse 

multa. agita.visse, vultu, colon!, ne motu corporis paritcr atque animo varius: quae 
sci licet, tacente ipso, occulta pectoris, oris immutatione patefeci t. 
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dégét elárulván (107.), őt Syllának l(iadta; ki őt azonnal Romába 
küldte. 

Jugurtha ,·ége • 

.Mohón ragadták meg a polgárok az alkalmat, láthatni azt, kinek 
életében nem reménylhettek békét : annyir:t föl tudott haszn~lni 
minden eszközt, és a bátorsággal ravaszságot egyesíteni .. Jugurtha 
1\larius diadalkocsiját követé; s olly diillüscn hadonázott maga körül, 
midőn lánczokban a gunyolódó tömeg látványaul látta magát kitéve, 
hogy a romaiak őt őrültnek tekinték. Visszavitetvén a börtönbe, a 
lictorok, hogy miclőbb függőinek birtokába jussanak, fülcit is le~za

kiták; azután pedig mcztdenül nedves lyukba vetették, hol csupán 
annyit mondott: ,E fiird<ítök ugyan csak l1idcg'! Its hat nap mulva éh
ség miatt mltlt ki. Numidia a nyomorult Bocchus, és Masinissa két 
unokája, Hicmpsal, és Jarbas közt osztatott fül; megtartván egy részt 
Roma, az ő birtokának kiterjesztésére. 

l\Jarius 3 700 font aranyat rudakbau, 577 5 font ezüstöt, és 28,700 
drachma vert pénzt hozott magá\·al. E diadal irigyeket szcrzett neki; 
s a nemesség nem szcnvcrlhette az uj embert, ki durván bánt velük, 
a szegény népet a hadseregbe fölvette, s a dicső tetteket iübbrc be
csülte a magas sziilctés érdeménéL Dc annál nagyobb örömük volt a 
nép embereinek : kik a tribunok azon inditsányát is kcrcsztülvitték, 
hogy a főpapok választása jövőre a néptől függjön ; s ha valameily 
senator a nép által letétetnék, a senatus áltn.l többé vissza ne helyez
tethessék; ha valarnclly latin !'lzövctséges, senatort vádolna, s annak 
bünét behizonyitj a, teljes romai polgárjogot nyerjen; és még a telck
törvény is szóba jött .• Jugurtha lcgyőzÖJ<~nek Contos.:;ágát tovább egy 
uj veszély, az éjszaki n<'~pck betörése nevelte 

Cimberek. 

A Rajnán tul maradt cimbcrcknck, miní már másnit mondtuk 1), 
leghatalmasabb csapatja az éjszaki tenger partján tanyázott, a eimher 
félszigeten, a balti tenger melléki tcutonok szomszt~dságába.n. A ten
ger irtózatos betörése által fülriasztva, mintegy 300,0ú0-cn a harczo
sok egészen a Dunáig vonultak, és azt átlépve, Koricumba ütöttek 
(113.); Norcját, Olaszország Imicsát a tridenti Havasok felől, ostrom 
alá véve. Papirius Carbo consui lcgyőzetl;sc után, a barbarok minden 
tarto;nányt clpusztitottok a Duna, és adriai tenger közt, ugy szinte a 
Havasoktól kezdve a tl1raciai, s macedoniai hegyei• ig; és zsákmány-
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nyal terhelve, l1árom év mulva, a helvetini Havasok völgyeibe nyo
multak 1). 

A dus zsákmány láttára, az itt lakó gallusok hat W•·zse is (109-107.) 
neki bátoro(h·án, amazokkal együtt Közép-Galliára, sennek pusztitása 
után a roma i Ga Iliára rohantak; hol a genfi tó me ll ett, Cassius consui ele
sett,a legi ok p ed ig csak becstelen föltételek mellett bocsáttattak szaba
don. Q. Servilius Caepio consul, :t veszély elháritása végett megérkezvén, 
visszavette Tolosát., és megtalálta itt ama kincseket, mcllyeket a tecta
sagak még 1·égi zsákmányaikból, kiilönösen Delphi kirablásából itt 
fölhalmoztanak 2). E kincseket Romába kiildte ugyan: de utközben 
embereket állitott föl, kik az ő számára a kincseket hatalmukba 
keritettélc 

E közben ujabb gallus csordák gyülekeztek, és nem csak Caepio, 
hanem a segitségérc jött l\Ianlius is olly gonosz vercséget szenvedtek, 
hogy alig volt képes megszabadulni a két hadvezér, tiz lovag kiséreté
ben. A barbarok fogadalmat tőne!(, hogy megsemmisítendik a zsák
mányt: miért is az aranyat, ezüstöt, lovakatmind a Rhodanus folyam ba 
vetették; a foglyobt pedig megölték (105). Ekkor ismét eszökbe ju
tott a rarnaiaknak az Allia melletti kudarcz, és a eimber-gallok által 
ostromlott Capitolium: babonás félénkséggel fordultak bizonyos Bata
hateshez, ki jósnak adta ki magát j és a jó istennőnek templomot emel
tek: minclen polgár fegyverbe szólittatott j és a hadvezérben, ki épen 
akkor diadallal tért vissza .r-;umidiából, miudnyájan egy uj Camillust 
szemléltelc 

l\larius tehát a tön·ények ellenére, megerösittetett a consulság
ban, mellyet JH·~gy évig viselt; és fris csapatokkal indult cl déli Gal
liába. A kcriilméuyek nem annyira vitézséget, mint ügyességet kiván
tak: és 1\(a•·ius a maga jellem(~hez illő durva módhoz nyult. Neje által 
tudnillik, egy Sy rá ban sziiletctt, alacsonyso•·su, Martha nevü nőt külde
tett a táborba; ki mint jósnő, előre mondá minclazt, a mit Marius csak 
ohajtott. Egyébiránt ujonczait szigoru fegyelem-, és fáradalmakhoz 
szaidatta; terhes munkát végeztetett velök: minő volt a Fossa 1\f a
r i a 11 a csatoma, mellyen a hajók a Rhodanus beiszapolt torkolatának 
kikeriilésével, a folyamiJa hemehcttek. 

A eimberek egy osztálya a Pyrenek felé vonult j de a celtibc-

1
) t. Amed. Thierry, /list. tles Gtwlois. J. Müller, Beltum cimbricum (Züriclt, 

1772 \; fiatalkori kisédctc fL rendkivül munkás szerzőuck. 
Z) Lásd lll. !{öt. 45. lap. 
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rek, és Marcus Fulvius praetor részéről hathatós ellens7.egülésre 
találván, Helvetián, és Noricurnon át ujra Olaszországnak fordultak : 
mialatt a gallusok, és teutonok a tengeri liavasokon átvonultak. E 
barbarokat óriási nagyságuk 1 büszke tekintetök, és furcsa fegyver
zetök rendkivül félelmesekké tette: királyuk Tentobochus, ki négy, sőt 
hat egymás mellé állitott lovat is átugrott, bi.is?.kén hívta ki párvia
dalra l\1ariust; ki awn feleletet kiildé neki vi.c,.~za : "Ha meguntad az 
életet, akaszd föl magadat." 

.\.ix melletti t•satn (10!!.), 

A romai ifjuság alig c3illapithatá dühét : főleg, midőn a teuto
nok, sánczaik mellett elhaladván, igy szóltak hozzájok : "Fel logjuk 
keresni feleségeiteket; mit izeutek nekik'? Marius csiliapi tá a türel
metleneket ; és midön már fölesigázva láita harczvágyukat, a barba
rok ellen vezetvén öket, Aquae Sextiae melleit azokat tökéletcsen 
leverte. A teutonok feles~gei, kik öket csatákba kisérni, s bátorságu
],at feltüzeini szokták, látván e vereséget, fegynrt ragadtak, és nem 
engedték a romaiakat a táborbabehatni : mignern egy ujabb gyözede
lem következtében, szinte háromszázezerre ment az elesett, ntgy elfo
gott teutonok száma. Holttesteik trágyául szalgáltak a völgynek ; és a 
P o u r r i é r es nevü helyiség még most is emlékezteti ott az embert 
a rothadás mezejt·re (c am p i p u t r i d i). Mariusnak pyramis emelte
tett: melly egészen a 15-dik századig fönmaradt; Victoriának pedig 
templom : melly későbben sz. Victoria templomává változván, éven
kint körmenetben jártak ahho7. a hivek, mindaddig, valamig a forra
dalom a dicső emlékeket el nem törölte 1 ). 

E közben a eimberek átkeltek a Havasolwn: majdnem mezite
lcniil bocsátkozván le paizsaikon a jéghegyekről j és Tyroion keresz· 
tül az Etsch völgyébe C.n·én, annyira megrémiték Catulus consui se
regeit, hogy katonái közül számosan Romáig futottak. Köztük volt 
Aemilius Scaurus fia is; kinek miután atyja. megizente volna, hogy 
szeme elé ne jöjjön, magát megölte. 

Ha a győztes eimberek egyenesen Romának tartanak, reudkiviili 
veszély fenyegette volna a várost j azonban megigérvén a tcutonok
nak, hogy a Po partján fcgják öket bevárni, itt megtelepelltek. Az 
olasz éghajlat szelídsége, a kenyét·, bor, főtt bus, elgyengit(•k durva 
erejeket; és a teutonok helyett l\1ariu~ érkezett oda győzelem-ittas 
seregével. A eimberek azt. izenvén l\1ariusnak, hogy ha a maguk, és 

1) Mai napig is mutu.fjá.k Lou cleloubre de la J'ittori. 



81 

szövetségeseik számára földek nem jelöltetnének ki, Romát meg fognák 
támadni, azt felelé neki : "Szövetségeseiteknek adtunk már földet, hol 
egymás mellett feküdhetnek, mig megrothadnak." Királyuk Bojorix 
maga ment a romai táborba, meggyőződni a felől, hogy a teutonok 
csakugyan foglyok j s hogy Marius helyet, és időt rendeljen a bor
zasztó párviadalra. 

Vercellnel t•sata. 

Julius hó vége határoztatott (lül.jul 30.), és egy sikság Vercellae 
mellett j hol a eimberek nem fejthették ki minden erej eket, s hol a 
fegyelem és ügyesség, mcllyell\1arius a napot és szelet hasznára for
ditani tudta, neki diadalt szerzett. A nők gyászba öltözve, s elsán
ezolva magukat, miután becsületök kiméléseért, és hogy a Vesta
szüzeknek adassanak át rabszolganők gyanánt, hiában könyörögtek 
volna, először is gyermekeikét ölték meg, azután magukat akaszták 
föl: és kutyák által őriztették holttesteiket, me Ilyeket a romaiaknak 
nyillövések által kellett mcgölniök. 

Ugy mondják, a eimberek közüll20,000-en, a romaiak közül pe
dig csak 300-an estek el e csatában : és ámbátor e részben Catulus 
consult illeti a fő érdem, a nép kegye mégis Mariusnak tulajdonitá a 
győzedelmet j kinek több, mint emberi tisztelet adatott : harmadik Ro
mulusnak kiáltatott ki, s Bacchussal hasonlíttatott egybe; s ö maga 
is gőgjében csak azon serlegből ivott, mellyet a hagyomány szerint, 
maga az istenség használt India meghódítása után. A foglyok, mint 
államrabszolgák osztattak ki a városok közt, vagy pedig gladiatorok 
gyanánt játékokra használtattak. lV1 arius, hatod iz ben is consuiságo t 
nyervén, most már tetszése szerint tehetett mindcnt. 

HATODIK FEJEZET. 
Társak háboruja. Sylla. 

(;ornellus s;,·lla. 

Az aristocraták pártja, mellyet nem csak elnyomott, de meg is 
gyalázott, dühös, vérszomjas embernek kiáltotta ki l\1ariust. Bármilly 
kevéssé vagyunk is lwjlandók, mint az olvasó észrevehette, tömjé
nczni a hősöknek: ugy látszik mégis, hogy l\1arius magaviseletében 
föllelhetni a részvét érzetét a nép alsóbb osztályai, az elnyomottak, 
és átalában az olaszok iránt j mit csak az tekinthet mindig ravaszság
nak, ki Romát az aristocrata történetirók, és szónokok szemüvegén 
tekinteni megszokta. Nevelés általnem mérsékelt kemény természet-

6 
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tel, és a harczban nagy bátorsággal birván, még sem tünik föl harcz
vágyának, sőt néha-néha a békét ohajtja. Romának szerencsétlcnségc 
volt, hogy senki a kormányra nem juthatott, mig csak számos idege
neket ki nem irtott, és a csatatéren szigoru parancsolás-, zsarnoki 
önkény-, és kegyetlenséghez nem szokott. Ugyanezen rossz tulajdon
ságokat öltötte magám Marius is: de mégis az ő kortársainál olly 
annyira közös aljasság-, és hütlenséggel nem szennyezte magát be. 
Jugurtha aranya nem fogott rajta; ellensége Sylla, házában találván 
menedéket, azt megmenté; de egyszersmind fölkiáltott : ,A fegyverek 
zörgése miatt nem hallám a törvénynek szavát.' 

E Sylla, kiről már szólottunk, és még ezutin is szálani fogunk, 
a Comelia jeles nemzetségből származott, és szokás szerin t ifjuságát 
kicsapongásokban töltötte; s midőn a kéjhölgy Nicopolis, ki őt szivé
böl szerette, minden vagyonát ráhagyta volna, az élvezetvágy he
lyébe nála a dicsőség szomja lépett. Mari us, ki mellé a numídiai hábo
ruban quaestar gyanánt adatott, kéjencznek tartván öt, Olaszországban 
hagyta ; de a tartaléksereggel Afrikába jövén Sylla, rettenthetetlen 
volt a csatában, szigoru kötelmeinek teljesítésében, és még Marius
nál is ügyesebb a kedélyek megnyerésében. De alig hogy asztalhoz 
ült, letette komoly magatartását; és mint vidám mulattató, mit sem 
akarva többé az ügyekről hallani, kizárólag a tánczosnők-, énekesnők-, 
és szerelemnek adta magát által. Hogy sikeres föllépéseitől elhárítsa 
az irigységet, mindazokat a szerenesének tulajdonitá: saját életrajzá
ban különösen igyekezett azt bizonyitgatni, hogy a hevenyészeit 
vállalatok sokkal jobban sikerültek neki, mint az előre átgondoltak; 
és Lucullusnak, kihez ez emlékiratokat intézte, szivére liöté, hogy az 
a legbiztosabb dolog, mit az istenek az embernek álmában paran
csolnak. 

Mindazáltal Marius féltékenységgel viseltetett iránta : főleg, 

miután Bocchus, Mauritania királya, a Capitoliumban egy szaborcso
portot emeltetett: melly öt magát ábrázolta, a mint Jugurthát Syllá
nak kiadja. l\farius ezt ugy vette, mintha a háboru befejezésének 
érdeme, a quaestarnak tulajdoníttatuélc Ebből gyülölség eredt; melly
nek következtében patakokban folyt a vér. 

Marius összehasonlitása Syllá•·al. 

Marius heves tcrmészetü volt; Sy !la számító a kegyetlenség
ben. Marius plebejusok, és parasztok közt növekedve föl, olly annyira 
miveletlen volt, hogy a cimbet·ek fölött nyert gyezedelem emlékére 
templomot .emeltetvén, romai müvészt, és faragatlan köveket hasz-
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nál t ehhez; Sy lia pedig görö!:{ miveltségben oktattatva, szeretetreméltó 
külsö alá takará gonoszsággit: hadjárataiban könyvel.ct, képeket, edé
nyeket rabolt el alattomban, saját palotáinak, és a városnak diszité
sére. l\1ariust clrr.gadá lJCvessége, maga sem tudta, miként; Sylla ki
számítva haladott a kitiizött czél felé, mit sem gondolva az eszk{1zök
kel : mindegyik bátor a harczban, és dicsvágyó volt. l\farius csclszö
vények, és pénz által hat consulságot nyet·t majdnem szab,cbtlanul; 
Sylla olly látványok igéretével nyerte meg a practurát, núnökről a 
romainépnek mindeddig fogalma scm volt: és valóban, Bocclms ki
rály által száz oroszlánt küldetett magának, mellyekkei embereknt~k 
kellett küzdeniek: mintha csak kárpótlást akart volna H.omának, a se
natus által eltiltott ember-áldozatokért adui (97). 

l\farius a csatatérről az államügyek vezetéséhez fordulv:ín, a 
haladás pártjána.k kedvezett. Láttuk már, mikép l{oma, törvényes 
fictio által , saját köriilctén kivül egymá~ várost alapitott; polgárokat 
nevezve, nem ugyan vérsi~g, és egyiittlal;ás, hanem eszmék és érzel
mek szerint. A latin szövctségbcli társak nagyobb jogokkal hirtak; ké
sőbb hasonló fictio által, ezeknek jogaik a többi olaszokra is kiterjcsz
tettck. A patriciusok kezdetben nem akan·án elfogadni a városban 
latin, vagy hetrusk csapatokat, rnost hatalmasan védték a jogegyen
lőség szellemi városának l1atárait: t~s nem akarák engedni, hogy a la
tinok polgárok, az olaszok pedig latinok lehessenek. Dc ezek, luk 
Roma nagyságaért véröket ontották, ujabb jogok megadása, vagy az 
előbbiek kiterjesztése által követeltek maguknak kárpótlást. 

Mondottuk azt is, hogy a népszcrü emberek mindig azonositani 
tudták ügyöket a szegények ügyével : :t senatus azonban ugy véleke
dett, hogy ez által a romai államszerkczct szenvedni fog; hogy az 
utakat ellcpi a sok nép, mclly Romába jövend szavazni: számra nézve 
jóval meghaladván a kevés polgárt; ugy hogy a várost, és a köztársaság 
i'1gyeit ők fognák intézni, s Roma, ha nem is fensőbbségét, dc bel
s :abadságát bizonyítra elvesztené. .Miképen lehetne tehát l~oma 

egyéniségét a nagy olasz társadalom alakulásával megcgy'czt.etni? 
E kérdés megoldása foglrtlkodtatá egy század óta a senatust. 

:\larius ujra felfogva, s még inkább felesigázva a Gracchusok eszméit, 
azon indit,·ánynyallépctt föl, hogy a cimbel'ck által éj~zaki OJaqzor
szágban elfoglalt földek osztassanak föl, és igy gát emeltessék a jö
\'endő bctörések ellen; más részről a lucanokat, samni~iakat, rnarzo
kat, pelign!cket akará lekötelczni magának, kik oda tclcpedtek. Sa
turninus tribun-, és Glaucias praetorral zsal'noki triumviratust ala-

6'' 
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Romút, mintán hatalomra VNgődött, illy közeli ellenség még 
nem fenyegette j mcrt ha a szerenesc kedvez a lázadúknak, minden 
alávetett népek fiilkcltek, és azt eredeti hat:.iraira szoritottá.k volna : 
Roma tehát megfeszíté erejét. L .• Julius Caesar consui Samniumba 
hildetett; a másik, Publiu:> RutiliHs pedig a marzokhoz. Aman
nak ~cg(~Jei valának Cncjus Pompcj11s, a Nagy-Pornpcjus atyja, 
C. Quintus Cacpio, C. l'crpenna, Valerius Mcssal a j emennek pedig : 
l'. Lentulus, CornPlins Sylla, T. Tidius, P. Licinius Crnssus, és l\1. 
Marcellus, mindannyi hősöle l\limlcgyik p1·oconsuli czirnmcl külön 
hadosztúlyt vezetett, függetlenül miiködhetvén, tetszése szerint :csak 
hogy sziikség esetében egymást gyámolitaní tartoztak. A hetruskok 
azonban, feledvén egykori kiizdclmeiket a függetlens(:g után, elpár
toltak OJa"zország iigyétiíl : szintugy az umberek is. Ezek, és kelet 
fejedelmei, segitséget küldött.ek ltomába: Sertorius qm,estor egy csa
pat gallust vezérlett. A háboru, még egy romai író véleménye szerint 
is, igazságos volt; mert a lázadók egyebet sem kértek polgárjog nál, 
egy ollly birodalom fővárosában, mellynck ök voltak oltalmazói. 

Praesentcjus, samniumi Vettius Cato, és a marz Pompaedius 
Silo, crcdméuynycl vitték a harczot. Asculumtól visszaüzék Pompe
just; megve1·ték Samniumban J uli us Caesart; megszalasztották Per
pennát; a consularis seregbőlmegöltek 8,000 cmbert,Rutiliussal együtt. 
E hirck hallatára Roma gyászt öltött; a tisztviselök lerakták méltósá
guk jeleit: az őrök megkettőztet vén, az utak védelmi állapotba tétet
tek. Rutilius serege Caepio és Marius közt felosztatván, az előbbi rá 
hagyta szedetni magát Pompaedi us által j ki fiaival, és ajándékokkal 
jövén eleje, mintha megadná magát, becsalta öt egy szorosba., hol éle
tét veszté i l\1arius pedig olly lassuságot tanusított, ruellyet gyáva· 
ságnak, vagy élemedett korának tulajdonitani alig lehetne. Hihetőleg 
nem volt kedve, harczolni az olaszok ellenj],ik erőszakkal aLarák most 
kinyerni, mit ö kegyelemből akart megadni : miért is csupán a véde
lemre szoritkozott i s midőn Pompaedius azt izente neki : ,Ha te olly 
hires hadvezér vagy, minönek az emberek tartanak, tehát ereszkedjél 
csatábn.' i ő azt válaszolá: "Ha te olly nagy hadvezérnek tartod ma
gadat, kényszeríts engem a csatára"; s betegség ürügye alatt letevén 
a parancsnokságot, visszatért Romába. 

E közben a győzedelem nevelte a szövetségesek számát. Az um
berek, és hetruskok hozzájok csatlakoztak, s Aponius megszabadítván 
Acerrát, hol Oxyntes, Jugurtha fia, fogságban tartatott, királyi 
tiszteletet tanusitott iránta j minek következtében a mumidák törne-
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gestől hagyták oda o. romai sereget : kik kénytelenek valának Afri
kába visszaküldeni a lovasságot. Roma a szabadosokat is fölfegyverzé; 
kiket tizenkét csapatban küldött el a tengerparti városok védelmére: 
s igy minden legioit az umberek, és hetruskok ellen indíthatta, kiket 
ugyan legyőzött, de a győzedelmet nagy áron vásároita meg. 

Ezen belháboru nagy elkeseredéssei folyt. Egy, a roma.iak által 
Picenumban legyőzött hadvezér, összegyüjté barátjait, és magát 
megölte j az A penninekben körülfogott négyezer harczos, hogysem 
megadja magát, inkább a hidegben veszett el. Judacilius Asculumból, 
megigérte az ostromlott városnak, hogy egy kitüztitt napon oltalmára 
jövend: és ámbátor az ostromlottak nem rontottak ki a városból az ő 
támogatására, nyolcz csapat élén utat tört magának, a romai pártot 
felkonczoltatá, s magát makacsul védelmezte j s midön látta, hogy 
nem tarthatja magát, a templom csarnokában lakomát adott, kiürité a 
méreg-poharat, és ledőlt ágyára : a harczosok meggyujtván alatta a; 
máglyát, hogy a legvitézebb asculumi polgárt, és a haza isteneit 
megégessék rajta. Egy, vezérével elégedetlen romai csapat, meg
gyilkolá azt; és tettének kiengesztelése végett az ellenséget megro
hanván, abból 18,000-et ejtett el. 

.Julia t8nény. 

Azt mondják, e háboru 300,000 ember életébe került. V égre 
belátta Roma, hogy puszta erŐvel nem képes levagdalO:i a hydrának 
megujuló fejeit. Julius Caesar tehát törvényt fogadtatott el, mellynek 
erejénél fogva minden hüségben maradt latinok, és uruberek polgári 
joggal ruháztattak föl j minek következtében sokan elpártoltak a szö
vetségesektől, főleg miután a győzedelem is elfordult tőlök, és Sylla, s 
Poropejus nagy vérontást vittek végbe. Miután a szövetségesek hiá
ban folyamodtak segélyért Mithridateshez, és Corfiniumban sem lát
tak i.öbbé biztosságot, fővárosnak Aeserniát szemelték ki, a samnisiak 
tartományában. Servius Sulpicius, és Poropejus máris meghóditák a 
marrucinola t, vestineket, és pelignieket j kik vezéröket, Vettiust el
árulták. Ez fogoly gyanánt vitetett a consulhozj midőn egyik rabszol
gája, kardot fogván kezébe, e szavakkal : ,Uramat megszabaditá.m, 
s most rajtam a sor', őt i.'l, magát is megölte. 

Le• Plotla (88.). 

A marzok meghódoltak; és Pompaedius 20,000 fölszabadított rab
szolga élén védte még magát, mig nem életét veszté. V égre a romai 
polgárjog minden szövetségesekre kiterjesztetett, nagyon kevés olaszok 
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kivételével. S igy a méltányosság diadalmaskodott a szigoru jog fö
lött; és a vérengző romok halmain hirdettetett ki egész Olaszország 
egyenlősége. 

A senatus tovább is igyekezett annak hatását megszoritanij s a:z uj 
polgárok nyolcz törzsbe gyüjtettek össze: mellyekre utoljára került 
volna a szavazás ; és igy mit sem nyomtak a latban. A marzok, umbe
rek, hetruskok, gyakorolni ohajtván a szerzett jogokat, eljöttek Ro
mába, megtölteni a forumot, és a Mars-mezőt j de midőn látták, hogy 
velök senki sem gondol, nyugtalankodtak, és jogaik gyakorlatát han· 
gosan követelték. Marius, akár nemesebb érzetböl, akár pedig dics
vágyból, pártjokra kelt; és barátja, Sulpicius tribun által eHíterjesz
teté, hogy a polgárjoggal felruházott olaszok, a 35 törzsbe felosztat
ván, a többi polgárokkal egyenlő lábra állíttassanak. 

Sylla meghiusítani igyekezett a törvényt, az által, hogy a népet 
nagyszerü ünnepélyekkel foglalta el; Sulpicius azonban embereit 
fölfegyverezve, Castor templomába, hol a senatus összegyült! beron
tott, és azt szétüzte. Poropejus fia elesett j Sylla pedig halálos ellene, 
Marius házába menekült : ki ennek irányában legkisebb sérelmet sem 
követett el; azon igéret mellett, hogy az ünnepélyeket felfi.iggcsztendi. 
Most már Sulpiciusnak könnyü volt elfogadtatni a törvényt j Marius 
tekintélye pedig annyira növekedett általa, hogy kivánságához ké
pest az ásiai sereg föparancsnoksága Mithridates, Pontus királya el
len ráruháztatott. 

S)'lla megtámadja Romát. 

Nem türhette ezt Sylla, kire a parancsnokság szinte bizva volt; 
és Roma ellen vezeté a sereget, melly a samnisiakat ostromolta No
Lában : elkészítvén a fáklyákat is a város felgyujtására, s gunynyal il
letvén a megengesztelésére küldött praetorokat. A fegyvertelen nép 
kövekkel, és téglákkal védelmezte magát: Sylla azonban beront a 
lánggal égő városba; Sulpiciust meggyilkoltatja; s Marius fejére átkot 
mond, daczára Scaevola. jogtudós abbeli nyilatkozatának : ,Soha sem 
fogom a haza ellenségének nevezni azt, ki a eimbereket legyőzte.' 

Összegyülvén a comitiumok, mintha egy csepp vér sem ontatott 
volna, Sylla beszélni kezd : inditványba hozza, hogy törvényjavaslat 
a nép elé ne terjesztethessék, mig a senatus azt el nem fogadja j a 
comitiurnak ne törzsek, hanem centuriák szcrint tartassanak; ki egy
szer tribun volt, más hivatalokat ne viselhessen; és Sulpiciusnak min
den törvényei eltöröltessenek. A megrémült senatus hallgatott ; a nép 
pedig Syllának nem tetsz8 tisztvisel8k választása által tanusitotta elé-
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gületlenségét: mig ez ugy tettette magát, mintha az általa visszaadott 
választási szabadság bizonyitványát szemlélné benne. V alóban C. Octa
vius, Sylla barátja mellé, a consuiságban L. Cinna, az ö ellensége 
adatott; ki a Capitolium ba fölmenvén, és onnan egy követ hajítván le, 
azt nyilvánitá : ugy hajtassék ki ő is a városból, mint e követ elhaji
totta, ha Sylla ellen valamit cselekedni fogna. 

Marl11s menekiilése. 

Ekkor Sylla a menekülő l\Iariust üldözőbe véteté. A eimberek 
legyőzője, csupán fia és veje által kisétTe, házról-házra bujdosott: mig 
végre Orthaeában tengerre szállott; Circeji mellett azonban partra 
vettetvén, koldulva bolyongott ide s tova: éjjel az erdőkben tanyázva, 
s a Liris nádasában rejtve el nyomait üldözői elől. V égre fölfedezék 
őt, egészen nyakig iszapba merülve; s kötelet burkolva nyakára, Min
turnumba hurczolták. Az olaszok azonban megemlékezve győzedelmei
ről, s irántok tanusitott részvétéről, nem akarák őt megölni; s hihetö
leg ők találták ki a mesét, hogy a meggyilkolására küldött eimber 
rabszolgának, a börtönben harsogó hangon kiáltá : ,Nyomorult! vol
na-e bátorságod, megölni Cajus Mariust ?' és a rabszolga megrémülve 
futott el. 

A minturnumiak, ekkép szólva: ,Menjen, a hova akar, sorsa elé; 
mi kérjük az isteneket, ne büntes~en azért, hogy őt illy inségben, s mez
telenül tovaüzzük', sorsára hagyák őt a tengerparton; hol nem so
kára hajóra talált, melly őt Aenaria szigetre vitte, s innen Afrikába: 
hol az ő fia is, 1\'Iarius, megszabadulván az őt fenyegető veszélyektől, 
a numida Hiempsalnál oltalmat keresett. A menekvőt egy részről ne· 
vének dicsősége oltalmnta, más részről annak tudása, hogy pártja 
csak el van nyomva, dc nincs leverve, s hogy egy napon bosszut áll
hat ellenségein. A rornai tisztviselök nem merték őt háborgatni, mi
dön; Carthago romjain ülve látták: a nagy üldözöttet, egy nagy, sze· 
rencsétlen város romjain 1). 

E közben az ifju Mariust, egész udvariassággal, fogva tartá a 
numida király; de egyik neje, kinek hajlamát megnyerte, előkészité 
futását: és atyjával találkozván, ezzel Olaszországba visszaevezett. Itt 
Cornelius Cinnában találtak védőre, kit egészen az oktalanságig ra· 
gadott heve, s daczára tett fogadásának, Virginius tribun által Syllát 
számadásra vonatta. Ez tanácsosnak tartá, elhagyni Olaszországot j 

1) Egyike a kevés költői helyeknek Plutarchnál, regényes leirása e rnenei[Ü· 
lésnek. A babonaságnak itt felhordott !Jalmazából kitetszik, valljon czélszerü-e az 
ifjuságot Plutarcb Jeles férfiai· után K.!tl;,z>~.i. 
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és Ásiába vitorlázott: hol Mithridates le\·eretése által~ a legiokat ma
ga számára igyekezett megnyerni. Ezzel rossz példát adott. Sylla a 
katonaságra támaszkodván, hozzá szoktatta őket, hogy e, vagy ama 
hadvezér, nem pedig a köztársaság harczosainak tekintsék magukat. 
Hadsereg inCI.ult a haza ellen :kijelölve az utat Caesar, Antonius; és 
Augustus számára j megkezdl5dtek a polgárháboruk, nem többé a sza
badság biztosítása, hanem egyik, vagy másik dicsvágyó ember uralmá
nak megalapitá9a végett. 

HETEDIK FEJEZET. 

Bithynia, Armenia, Georgia, Pontus. Polgárháboru. 

Most több másodrangu államokról fogunk szólni, mellyel~ Elő-Ásiá
ban alakultak meg. Eredetileg mindannyian Persia uralma alatt álltak: 
késöbb, ennek hanyatlásával, a helytartó]{ független i ték magukat; és 
ugy maradtak, még a birodalom bukásával is : minthogy Sándor kez
detben másfelé irányzá hóditásait j vagy pedig utódainak czivódásai 
közt fölszabadíták magukat. Ekképen alakultak Bithynia, Paphlagonia, 
Pergamum, Cappadocia, Armenia, Pontus királyságok; továbbá Hera
clea, Sinope, Byzant, apró bh görög köztársaságok, mellyek szokás sze
rint a hatalmasabbak befolyása alatt álltak. 

Heraclea. 

Pergamumról már száltunk 1). Heraclea, a boeotiaiak gyarmata2), 

igen hatalmas lévén a tengeren, megtagadá az adót, mellyet az athenei
ek, a köz-hajóraj fentartásának ürügye alatt Kis-Ásia nlinden városaira 
róttak. Lamachus küldetvén megfenyitésére, annak területét pusztítá; 
de utolérv~n öt a vihar, kénytelen volt a heracleoták kegyelmére bizni 
magát: kik, a helyett, l::.ogy megbosszulnák magukat, barátságosan 
befogadák a vihar által szétszórtakat, és a béke zálogául vi~szaküldék 
öket. Heracleát kezdetben aristocratia, késöbb a nép, végre zsarno-

')Lásd fónebb, 7. lap. 
2) A. dögvész pusztitván Boeotiát, a megkérdezett oraculum feleletül adá, 

épitenének egy várost az Euxin partjain, Hercules tiszteletére. A durva nép nem 
akart engedelmeshdni; de csakhamar megadták az árát: minthogy a phocaeaiak 
területökre beütvén, azt tu zzel-vassal pusL.titották. Ujm megkérdezve az oraculu
mot, azt felelé, hogy ugyanazon oknál fogva meg fog szü:mi a betegség, és a há
boru is. Gyarmatot értvén ez alatt, kiküldöttek egyetHera.clea. alapitá.sára.. Pausanias, 
V. Scholiastes Apollonii; Justinus, XVI. 
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kok kormányozták ; visszanyerve szabadságát, a romaiak szövetségese 
lett; minthogy azonban a Mithridates elleni háboruban ellenök fogott 
fegyvert, földig rontatván, uj gyarmattal népesíttetett be. 

Bithynia. 

Bithynia a thraciai Bosporus, az Olymp hegy, és Euxin tenger 
közt feküdvén, Nicomediát nevezte fővárosának; hol késöbb Constan· 
tin, mielött Byzantot fölemelné, székhelyét tartotta. Bithynia királyai 
Ninus-, Assyria királyával kapcsolták össze származásukat; történetét 
azonban homály fedi, egészen Bassusig; ki Nagy-Sándor vezérét, Ca
lanthust legyőzte. Utódja, Zypoetes, visszaverte Antiochus Sotert, ki 
ellen fia, Nicomedes, Ásiába hivta a gallusokat; és ezek segélyével 
ellenségeit leverte. Fiát, Zielast Prusias követé (237.), ki a rhodusi
akkal Byzantot pusztítá, s Hannibal unszolásaira Eumenesthaddal tá
madta meg : mig végre, hogy a romaiak barátságát megnyerje, el
árulta őt; és egyik aljasságból a másikba siilyedvén, mint fölszaba
dult rabszolga jelent meg Romában, s a curia küszöbén állva, a se
natorok rabszolg:íjának vallotta magát, kiket ö ruentö isteneinek ne
vezett. Kárpótlásul eztist edényeket, és Gentius-, Illyria királyától el
vett 250 hajót nyert; homlokám sütvén a gyalázat bélyegét, melly 
az üldözöttek átulóit, és a hatalom aljas hizelgöit méltán megilleti. ll. 
Nicomcdes szintilly becstelenül viselte magát; III. Nicomcdes pedig 
Mithridatessel folytatott harczot . 

.t.rmenia. 

Armenia Kis-, és Nagy-Armeniára osztatott. Az utóbbi Georgia 
hegyeitől az Euphratesig terjedt; az előbbi pedig Euphrates, és Cap
padoeia közt keletre : mindkettöt a Tigris, és Araxes régi, hirneves fo
lyamok öntöztélL Ha igaz, hogy Noe bárkája, az ő hegyein állapodott 
meg : ugy ott már jókor polgári társadalmak keletkeztek. Strabo 
állitása szerint ugyanazon istenek tiszteltettek ott, mint Persiában, 
és Mediában : különösen Anaitis, vagy Tanais tiszteltetett ott pom
pás templomokban, megbecstelenítés-, sőt talán ember-áldozatok
kal is. 

Az örmények számos hagyományokat őriztek meg, mellyek mégis a 
zsidók könyveinek behozása által megmásittattak. Már régóta saját 
irásmódjok volt; görög, chaldaeai, persa könyveket forditottak, és ol
vastak: s cborenei Mózses történetében az ásiai népekre vonatkozó 
számos eelöadások foglaltatnalc, mellyeket egyébiránt a kritikának 
meg kell tudni választani a mcséktőL A többi közt elmondatik 
ott, miszerint Taglat, ki ugyanaz Thogorma patriarchával, Japhet 



92 -

unokája, nemzé Heg-et: ki hazáját, Babylont elha~yván, hogy Bel-, 
Assyria királyának zsarnoksága elöl meneküljön , nemzetségével 
Armenia hegyeire költözött ; és Bel öt odáig üldözvén, itt halálát 
lelte 1). 

Hegnek hatodik ivadéka Aram volt; ki tettei által olly ~agy 
dicsőséget szerzett magának, hogy Armcnia tőle kapta nevét: legyőzte 
a medeket, éjszaki Assyriát elfoglalta, s Cappadociáig nyomult előre; 
hol Mozacát (Caesarea) alapítá, s az assyr Ninustól első rangra emel
tetett Ásiában. Aram fia Ara, megsértve Semiramist az által, hogy 
szerelmét megveté, ez öt haddal támadta meg, országát elfoglalta, s a 
királyt megöleté. Ennek következtében Armenia, saját fejedelmei alatt 
Assyriától függött egészen Bai"Oirig, Heg 26-ik utódjáig; ki Arbaces-, 
és Belesissel egyesi.ilvén Sardanapal ellen (700.), magát függetlenné 
tette. Baroir fia alatt telepedett meg Armeniában a Pagratidák hatal
mas családja, melly egy Nabuchodonosor által rabszolgaságra hurczolt 
zsidótól ered, és tagjai mindig a főbb satrapák közé tartoztak; mig 
végre a IX. században Armenia, s Georgia trónjára jutottak. 

1. Tigranes. 

Armeniát régi fényére emelte (565.) Dicran, Cyrus szövetségese; 
kinek fiát Vahakn-t rendkivüli ereje miatt megéneklék a költők, s ki 
az istenek sorába állíttatott. E nemzetségből utolsó fejedelem volt 
Vahe; ki Sándor ellen harczolva (328.) esett el. Ez Armenia kormá
nyára a persa Mithrinest nevezte : de a bekövetkezett zavarokban a 
benszülöttek lerázták az igát, és fejökül Ardoatest választák. Halála 
után Syria királyainak hódolt az ország : azonban Artaxias Nagy-An
tiochus ellen fellázadt (189.), és uralmát hódítások által szilárditván, 
c,-aládjának a koronát megtartá. 

Nem sok időbe telt, és I. Mithridatcs, a parthusok királya, az 
Arsacesek családjából, Legyőzve (149.) Syria királyait, és meghóditva 
Ás iá t, Armenia, s Atropatene (A ds e r b i ds a n) királyává teRtvérét, 
Valarsacest 11evezte : ki székhelyül Nisibist választva, Kis-Ásia, s a 
Kaukazus nagy részét mcghóditá, és bölcs törvényeket hozott. Másod 
unokája, Il. Tigranes (89.) egész Ásia meghóditását tervezte; s el
foglalván Syriát, és Kis-Ásia számos tartományait, a Persiában ural
kodó Arsacidáka t megtámadta; elvette tőlök Mesopotamiát, Adiabenét, 
Atropatenét; a királyok királyának czimétől a partbusokat megfosz
totta, s a rarnaiakkal hathatósan szembe szállott. 

1 ) J. Klaprotb, Tablea11x historiques de l' Asie. 
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Változó szerencsével harczolt; és alább látandjuk, mikép fia 
Artasvad (34.), halálával dicsőíté Cleopatra, és Marcus Antonius dia
dalmenetét. Sándor, e kettőnek fia, Armeniát kapta : de csakhamar 
kiüzettek az idegenek. Mi11thogy azonban a parthusok fegyverei, s a 
romai politika közt ingadozott-, minden erejéből kifogyott; és számos 
fő urak, hegyi váraikban függetleniték magukat a gyenge fejede
lemtől. 

Abgar halála után (32. Kr. u.), fia Anan Edessából, kormányozta 
az ország egy részét : a másikat pedig unokája Sanadrug; ki végre 
Abgar maradékait kiirtá, s Nisibisben egyedül uralkodott. Két nyugta
lan század után, Armeniát Ardeshir, Persiának első Sassanida királya 
hóditá meg (232.), kinek 28 évig engedelmeskedett. 

Georgia. 

Arme11ia sorsát nagy részben osztá Georgia is : egyike Ásia leg
régibb országának, mellynek története igen régi könyvekben maraJt 
fön: mcllyekböl, főleg pedig a Mtsketha, és Gelathi zárdákban megőr
zött iratokból, V. Vahktang király krónikát állittatott össze a mult 
század l1ezdetén. E szerint e nép Thogormától származik, hasonlón az 
örményekhez, és más, a Fekete-, és Kaspi-tenger közt lakó népekhez. 
Fia, Cart1os, Georgiába jött: azon hegyen telepedvén meg, melly ké
sőbb az ott tisztelt bálványtól, Armasdinak neveztetett. Ettől éj
szakra, fl.a Mtskethos, a róla nevezett várost épité; melly igen sokáig 
Georgia fővárosa volt. Halála után hosszantartó családi. viszályok ke
letkeztek; és núnden tartomány saját főnököt nyert : Mtsketha tarto
mánya azonban núndig elsőnek tartatott; jóllehet ő nem neveztetett 
királynak (me p' h c), sem népfőnöknek (e r is t h a w i), hanem egye
dül családatyának (mam as ak l i), 

Ekkor feledkeztek meg a teremtő Istenről, s a napot, holdat, és 
öt planetát kezdték imádni. A chazarok (scythák) Daghestanon keresz
tül Georgiáig nyomultak, és azt pu~:~ztitván, adófizetővé tették; ké
sőbb, Feridun korában, a persák igázták le, s kastélyokkal erősíték 

meg. Ennek halála után Georgia. kormányzói (e r is t h a w i) kivou
ták magukat Persia hatalma alól : midőn Kai-chaus, a lesghck ellen 
indulva, Gcorgiát ujra Persia igájába verte, azon időtájban, mikor a 
zsidók Egyptomból kimentek (?). Késöbb fellázad ván, Kai-chosru azt 
ujolag megfékezte, városaikat elpusztítá, és satrapákat küldött oda; 
mig azonban másutt is harczolna, Georgia visszanyerte független
sc;gét. 

Nabuchodonosor zsidó rabszolgiti közül számosan menekültek 
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Georgiába, s ezek, ugy szinte Turan lakói 1), uj kifejezéseket, hit
czikkeket, és szerta.rtásokat vittek be oda (606). A tartomány olly 
durvaságba sülyedt, hogy többé a rokonság kötelékei sem vétettek 
tekintetbe a házasságnál j s mindennemü hust, és holttesteket meg
emésztettek. A következő időkort a persák irányábani hódolás, "és lá
zadások töltik be j mig végre Sándor, ugy mondják 8k, személyesen 
hatolván a Kaukazusba, az idegeneket mind meggyilkoltatta j kivéve 
a nőket, és 15 éven aluli gyermekeket: kiket rabszolgák gyanánt vitt 
magával. Kormányzóul a georgiaiaknak a macedon Azont adta, azon 
parancscsal, hogy a napot, holdat, és öt planetát imádhatják, de egye
dül a láthatatlan Teremtőnek szalgáljanak j melly vallást ő talált (?) 
volna föl. 

Sándor, az 8 halálakor, négy vezére: Antiochus, Romus, Byzin
tius, és Platon közt osztá meg az országot. Az elsönek jutott Assyria, 
A.rmenia, s a keleti tartományok, hol Antiochiát épité j a másodiknak 
a nyugati tartományok, hol Roma emelkedett; Platonak Alexandt·ia. 
Byzintius kapta Görögországot, Georgiát, és az éjszalti tartományokat, 
s épité Byzantot. 

Azon, ez utóbbinak alattvalója, megmásitá vallását : Atsi, és Ait, 
ezüst bálványokat imádta, s a tartomány lakóit, kiknek vitézségétől 
rendkivül felt, kiirtá. Farnawaz, a régi királyok sarjadéka, a zsar
nokság elől menekülvén, kincset talált, és Imerethia, s Mingrelia kirá
lyaival szövetkezvén, a lesghek, és ossok közül sereget gyüjtött: ugy 
szinte Antiochus által segíttetvén, elfoglalta a trónt; az őt pártoló 
görögöknek hivatalokat, és Aznaur czímet adott: mi annyit tesz, mint 
Azonhoz tartozó; melly czimet mai nap is viseli a georgiai nemes
ség, és magát tőlök származtatja. Saját képmását is fölállította, Ar
mazi, persa nevezettel 2); és a néphez üdvözletet intézett. 

Utódjai be akarván hozni a magusok vallását, a nép fellázadt : 
és belháboruic keletkeztek ; mig végre Arsaces, Farnawaz utolsó sar
jadéka, az örmények által elüzetvén, helyébe Aderki emeltetett a 
trónra. Uralkodása alatt sziiletett Krisztus, kinek apostolai András, és 
Simon ide jöttek az evangeliuroot hirdetni. Az Aderki nemzetségnek 
két külön ága, külön uralkodott : mignem a II. században ismét egye
sültele Atpargur Chosrowval, Armenia királyával egyesült a persa Sas-

l) V. ö. e hagyományokat azokkrl.l, mellyeket a Skah·namelt-böl közöltünk, Il. 
Köt. 8. lap. 

1) Hihetőleg a persa Onnuzd. 



95 

sanidák ellen, és legyőzte öket; azonban fimagzat nélkül meghaláloz
ván, a georgiai nagyok Mirian-, persa király fiának ajánlották az or
szágot : ki a Chosrow dynastia fejévé vált, melly a VIII. század vé
geig uralkodott. 

Pontu1. 

Pontus ldrályság neve a ,Pontus euxinus'-tól veszi eredetét, me ll y 
annak éjszaki ho.tárát képezi j mig délre Kis-Armenia ker .i té ; a többi 
oldalról pedig Colchis, és Halys folyam. Első királya, kiről a. történet 
emlékezik (520.), Artawaz, kit Darius Hystaspis ültetett a trónra, s 
egyik ama hét köziil, kik az ál Smerdis megöletése után, a persa ko
ronára vágytak 1). Őt követé Rhodobates, rá I. Mithridates, és Ariobar
zanesj ki Artaxerxes ellen fordítá fegyverét, hogy Pontust, és a szom
széd tartományokat uralma alá hajtsa. Meghalt Sándor idejében (337.), 
ki az országot elfoglalta : de csakhamar visszaszerezte azt II. Mithri
dates. 

IV. Mithridates a gallusokkal harczolt; az V., Sinapet támadta 
meg : mellyet utódja, I. Pharnaces bevett. E foglalkozás miatt szót 
emeltek a romaiak; ő azonban mit sem hallgatva rájok, szövetségesö
ket, Pergarnuru királyát megtámadta : s vitézül tartotta magát j mig 
végre kénytelen lévén békét kérni, azon föltétel szabatott eléje : sza
kitana meg minden szövetséget Galatiával, vonuljon ki Paphlagoniá
ból, visszaküldve az elrablott polgárokat, ndja vissza Ariarathesnek, 
Cappadoeia királyának, a tőle elfoglalt tartományt, Eumencsnek pedig 
300 talentumot fizessen. 

Mithrltlates, a ,nagy'. 

VI. Mithridates szövetséget kötött a rarnaiakkal j a harmadik 
pun háboruban segitségökre volt, és hü maradt, midőn Aristonicus
nak Crassus fölött nyert győzedelme Ásiának majdnem valamennyi 
államaiban lázadást támasztott. Orozva meggyilkoltatván, VII. Mith
ridates, Eupator, jutott a trónra (123-64.); ki szintolly joggalne
veztetett ,nagy'-nal{, mint Péter Oroszországban; jóllehet a honi tör
téndirók hiánya, s az idegenek gőgös hanyagsága miatt, csak némi
leg gyanithatjuk nagyszerü terveit, és a reformokat, mellyeket orszá
gában létesiteni szándékozott. Tizenkét éves korában lépvén a trónra, 
a keletiek szakása szerint (?) megöleté anyját, és l{özelebbi rokonait; 

'))1ihetöleg Pontusban is fenmaradt a tüzimádás; és egy győzelem alkalma· 
vall\lithridates, persa módm nagy tü;;:et gyujtatott a hegyeken, l'rlaga e nagy ki
rály neve is a 1\Iithm gyökremutat; miböl a romaiak könnyebb kiejtés kedveért 
!\liihridatest csináltak. 
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testét, és lelkét munkássághoz szoktatta j nővérét Laodicet nőül vette, 
s későb b mint árulót megöleté j végre bejárv:í.n Ás i át, mindeniltt a szo
kásokat, embereket, és törvényeket tanulmányozta, azon szándékkal, 
hogy azt majd rneghóditandja. 

Már a Pontuson kivül, öröklé Phrygiát, s vele az igényeket a 
szomszéd tartományokra. Paphlagoniának külön királyai voltak II. 
Philemenesig (121.) j ennek halálával,a romaiak akaratja ellen azt elfog
lalta. Cappadociában azelőtt papi monarchia kormányzott : miután a 
persák legyőzték, látva, milly bajos volna annak kormányzása, a persa 
királyi háznak egy nagy vasaHusát tevék fejedelemmé. Ennek tizedik 
utódja volt Ariarathes, kit Sándor vezére, Perdiceas győzött le. Ha
sonnevii fia Armeniába futott j honnan a bekövetkezett zavarok alatt 
ismét visszatért, és az ősi birtok egy részét visszaszerezte. S igy Cap· 
padoeia független maradt j azonban Pontus királyai több iz ben meg· 
támadták : mig végre Mithridates, Bithynia királya, Nicomcdes ellen 
bosszut forralván sógora Ariarathes, Cappadoeia fejedelme végett, kit 
pedig ő maga gyilkoltatott meg, ez utóbbi tartományt meghódítá, s 
unokaöcscsét, az ö vetélytársát saját kezével vágta le. Olly kevéssé 
gondolt az eszközökkel a dicsvágyó ! 

Nicomcdes nem jó szemmel tekintve szomszédjának növekedő 
hatalmát, egy valakit Ariaratl1es fia gyanánt Romába küldött ; ki elő
terjesztvén ott atyjának érdemeit, rávette a senatust, hogy öt pár
tolja. Mithridates azonban követei által fölfedezte a csalást, s hihetŐ· 
leg olly védveket használt, minökkel J ugurtha küzdött Masini~sa uno
kái ellen. Annyi tény, hogy a senatus egyik félnek sem adván hitelt, 
Paphlagoniát, és Cappadociát szabadokul nyilvánitá j ezután Syllát 
követségben küldé Mithridateshez : valójában csak azért, hogy ter
veit meghiusitsa. Ez azonban nem vala képes megakadályoztatni, 
hogy Pontus királya, saját fiát Cappadoeia trónjára ne ültesse j Ni
comedes halálával ennek országát is elfoglalván. Azonban ennek egy 
természetes fia segitséget kérvén Romából, hadsereg küldetettj melly 
visszahelyeztt! öt Cappadoeia birtokába : szintugy Ariabarzanest is 
Paphlagoniába, núntegy előörsökül a fáradhatlan Mithridates elle
nében. 

E fejedelem, },j olly régóta leste már az alkalmat, hogy megha
sonlásba jöjjön a romaiakkal, nagy sereget gyüjtött; és előbb a bithy
niaiakat, azután pedig Cassius és Aquilius legioit legyőzte, s a leg
nagyobb gyorsasággal a romaiakat Phrygia, Mysia, sajátképeni Ásia, 
Caria, Lycia, Pamphilia, Paphlagonia, Bithynia, s rnindazon tarto-
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mányok elhagyására kényszerítette, mcllyek egész Joniáig nekik hó
doltak, vagy szövetségcscik voltak. E tartományokban, mellyek any
nyira irtóztak a romai igától, főleg miután váltság nélkül kiadta a 
f?glyokat, égig magasztalta mindcnki a szabadítót, az atyát, az ,istent', 
Asia egyetlen fejedelmét. Laodicea lakói, hogy kegycit megnyerjék, 
átadták neki Q. Appiust, Pamphilia kormányzóját i ki lánczokban vi
tetett eléje, gunyképcn megelőzve a lictoroktól, és méltóságának 
egyéb jelvényeitőL A lcsbosiak Aquiliust szolgáltatták kezébe i kit, 
mint Cappadoeia nyugalmának fölzavaróját, egy gonosztevővel lán
czoltatott össze, és szamárháton vitetett maga után Pcrgamumba : 
itt pedig, hogy pénzvágyát kielégítse, olvasztott aranyat öntetett 
szájába. 

Romalak pénzszomja. 

A kapzsiság valóbau gyülöletessé tevé a romaiak uralkodását. 
Romában minden hivatal, és méltóslig árultatott i a lovagok kárpótlá
sul kiadásaikért, a mcghóditott, és szövetséges tartományokat zsarol
ták. Sylla megsértetvén Strabo Caesar által, azt mondá neki : "Hasz
nálni fogom cllened a mélióságomhoz kötölt hatalmai" i mire Strabo 
felelé : ,,Helyesen nevezed azt magadénak, miután vásároltad." Az 
i Ou embernek, ld mint acdilis lépett a tisztviselök sorába, temérdek 
kiadások által kellett a nép kegyét megérdemelnie : kénytelen volt 
adósságokat csinálni, s azok törlesztéséről gondoskodni. Mint városi 
praetor, apró dolgokat intézvén cl a senatus, censorok, és trihunok 
szeme láttára, nem sokat segithetett magán : de jól tudta, hogy ké
sőbb tartományba fog küldetnii s ennek jövedelmeire utalta hitelezőit. 
Állomására érkezvén, rabolt, pazarolt, egyet értett az aJószcdökkcl 
és uzsorásokkal i drágaságokat, képeket, szobrokat szedett össze i s 
visszatérve, pompás palotát épithetett mücsarnokokkal: mi által a 
müvészctck pártfogójává vált i elefánt-csont széken ült a senatusban, 
ezer rabszolga fölött uralkodott, mint szónok nagy szerepet játszott, 
és a consuisághoz is reménye lehetett. 

Ru ti Ilus. 

Szabad volt ugyan panaszolkodni: de minő sikerrel? midön ma
guk a bünösök kezelték az igazságszolgáltatást! Aulus Sempronius 
Asellus praetor, einyornni akarván az uzsoráskodást, a köztéren gyil
koltatott meg: és a hiinös ellen semmi vizsgálat scm rendeltetett. Mu
cius Scaevola, Ásiában consul, számadásra vonván a publicanusokat 
kegyetlenkedéseik és zsarolásaik végett, néhányat bebörtönöztetett, 
czinkostársukat, egy rabszolgát, keresztre feszitteté : s a hálás ásiai 

7 
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népek évenkinti ünnepélyt rendeztek tiszteletére. A lovagok azonban 
halálos gyülöletet esküdtek ellene; s minthogy vele nem boldogulhat
tak, Publius Rutilius Rufus ellen irányzák dühüket, ki neki e részben 
tanácsadója volt (92.); s épen azon bünről vádolván öt, mellyel ök ma
guk terheltettek, kieszközölték elitéltetését ugyanazon Apieius vád
jára, kinek kapzsisága közmondássá vált. R'-!-tilius a bölcsészetben 
keresvén vigaszt a. szomoru sors ellenében, Asiában talált m~nedé
ket, hol sz:;tbaditó gyanánt fogadtatott: Smyrna lakói polgárjoggal 
ajándékozák öt meg; s ámbár késobben visszahívatott, nem volt ked
ve többé visszatérni hazájába, mellynek történetét magányában gö
rög nyelven megirta. V égre mégis M. Plautius Silanus törvényt ho
zott, mellynek ereje szerint minden törzs évenkint 15 polgárt választ
hasson birákul, minden különbség nélkül a senatorok, lovagok, és 
plebejusok köziil. E törvény azonban, melly a lovagokat a törvény· 
!'Zolgáltatás szabadalmától megfosztá, polgárháborut idézett elö. 

Romalak legylllwltatása. 

Elképzelhető tehát, minö volt az öröm azon ásiai városokban, 
mellyeket Mithridates a romai zsarnokság alól felszabadított! Ásiának 
minden szabad városai megnyiták kapuikat : Mitylene, Ephesus, Ma· 
gn~sia örömrivalgásokkal fogadák öt; és a romaiak által emelt emlé
keket lerombolták. S minthogy romai polgárok nagy számmal teleped
tek meg e tartományokban, Pontus királya clhatá.-ozta, egys?.erre me
nekülni tőlök : s titkon kiadott parancsban kijelölé a napot, mellyen 
azok nejeik-, gyermehik-, és szolgáikkal meggyilkoltassanalc Javaik 
a kincstár és orgyilkosolt közt osztattak föl: a rab5zolgák, kik uraikat 
meggyilkol ták, szabadságba helyeztettek; fele-adóssága elengedtetett 
annak, ki hitelezőjét ntegölte; ki valameily olaszt elrejtett, arra halál 
várt. Az emberiség elborzad e jelenetekre. Némellyek az ephesusi ol
tár mellöl, vagy Aesculap templomából Pergamusban hurczoltattak el; 
mások utközben érettek utól, midön gyermekeikkel hátukon Lesbosba 
menekültel•; a caunusiak az anyák szeme láttára kínozták az apró gyer
mekeket : mig amazok a fájdalom miatt lerogytak, vagy megörültek; 
a trallesiak nem akarván végrehajtani a vérparancsot, egy paphlago
niaira bizták a dolgot, ki a romaial1at a Concordia templomában kon
czotta föl. Némcllyek az e napon elesett áldozatok számát 150,000-re te
szik 1). 

1
) Plutarch, Sylla életében ; Applanus, in Mithridalico; Oicero, pro lege Manili«, 

és pro Flacco; Dio n és lllemnon,"Ercerpta. Továbbá Lioius, V eltejus Pa!erculus,Florus, 
Eutropius, Orosius, l'alerius 6ftrrimus. Némellyek szerint R,ltilius Rufus tanácsolta. 
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A belbékét biztositván Mithridates, a szomszéd államok meghó
ditását tüzte ki czélul. Coosban temérdek kincseket talált, ~ellycket 
Ptolemaem Alexander vitt oda Egyptomból: Rhodust azonban, hova 
számos romaiak menekültel•, bevenni nem sikeriilt. Had\rezére Arche
laus, elfoglalván Athenet, Roma pártolóit megölette, vagy lánczokba 
verette ; azután Delost támadta meg: hol azonban se1·ege fölkonczol
tatott. C:oakhamar Euboea, Macedonia, Thracia, Görögország, és a 
szigetek, egészen a Cycladokig, meghódoltak Mithridatesnek : s ek
képen körül-belül 22 nemzetnek parancsolt már, ezek közt a roxanok-, 
vagyis a mai oroszoknak is; és valamennyinek nyelvén érthetően 

beszélt. 
Terve volt, épen ugy bánni a Feketc-tenger mel\éki barbarok

kal, mint Hannibal cselekedett Afrika, Spanyolország, és Gallia né
peivel, tudnillik, egyesiteni öket Roma ellen. Már uralkodása kezde
tén segítségül hivatván a görögöktől a betörő scythák ellen, ezeket 
megszalasztá, számos apró fejedelmeket meghódított, és a sarmata, s 
german törzsekkel egészen a Dunáig szövets~get kötvén, a Cycladok
tól egészen Oroszországig uralkodott. Ezenkivül még fiának birtoka 
által, a Maeotis tava körüLi _pusztaságok ig terjedt ki hatalma; s Tigra
nes-, Armcnia királyával rokonságba lépett. Az Istcr mellékéről, a 
Kaukazus-, és Chersonesus cimmerius-, vagyis Krimeából folyton csa
patokat szerzctt a romaiak ellen. Pénzt a Feketc-tengeren üzött ha
lászatból meggazdagul t városok szalg-áltattak számára; ugy szinte a ter
mékeny Tauris, a scythákkal üzött csere, s főleg az indiai kereskedés, 
mclly utját az Oxuson, kaspi tengeren, és Kaukazuson át vette. Négy
száz hajóval őrizte a Fekete-tengert, és éjszaki oldalról utat akart 
törni magának Olaszországba. 

s;,·IJa Görögorszngban. 

Roma belátta a veszélyt : és Cornelius Syllára bizta a sereget ; 
ki legbuzgóbb volt a fellázadt olaszok lcverésében. Ekkor borzasztó 
csudadolgok rémiték el Mithridatcst. Egy, a pergamnsiak által folálli
tott Diadal-istennő, mcllynek átvonultában koronát kellett volna 
tenni fejére, összerogyott, és a korona darabokra tört. Egy a Furiáknak 
szentelt berket felgyujtatván , hangos hezagás hallatszott abból : 
mellynek okozój;ít kitudni nem lehetett; sa papoknak azon válaszára, 
hogy a rémistennőknek szüzet kell feláldozni, ez szintc kuczajra fa-

' 

e barbariest 1\litlll"itlatesnck; de Cicero igazolja öt (pro Raúir·iu Pustkwno ), s meg· 
jegyzi, hogy bölcsés:.: rulLáb~>n menekült. 
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kadt : ugy hogy az áldozatot nem mcrésze1ték végrehajtani 1). Azon
ban még nagyobb tépellídést okoztak Mithridates lelkében Marius sza
vai; ki öt dicsősége tetőpontján fölkeresvén, s tőle a béke és háboru 
iránt megkérdeztetvén, e választ adá neki :"Király! vagy légy hatal
masabb a romaiaknál, vagy minden szcszélyöket teljesítsed." 

S valóban e gyülevész barbar csoport mikép állhatott volna el
lent a romaink hadi fegyelmének? Chaeroneánál olly nagy veszteséget 
szenvedett Mithridates, hogy Sylla az ö commentárjaiban azok vesz
tcségét 110,000-re teszi : mig neki csupán 12 embere esett el. Más 
két, nem kevesbbé véres csata Boeotiában, véget vetett a hadjárat
nak. El nem hallgathatom, hogy az Archelaus által vezérlett első 
seregben, a romaiaktól megszökött 15,000 rabszolga kétségbeesetten 
harczolt 2). 

Polgárháboru. Mnrlns vlsszahlvotáaa. 

Mig nzonban Sylla Görögországban győzött, Olaszországban 
pártja megbukott (87). Cornelius Cinna, Iri mint láttnl\ 1 cllene nyilat
kozott, hogy a nép kegyét megnyerje, ujra sürgetni kezdé, miszcrint 
az olasz szövetségesek a harminczöt törzs közt felosztassanak. Octa
vius, a senatus rendithetlen gyámola 3) cllene szegiilt : fegyverre ke
rült a dolog; és Roma utczáit az olaszok vére öntözte. Tizezeren vesz
tek el ez alkalommal; a többiek Cinnával, és )Jat tribunnal élökön, 
megszöktck a városból. A senatus Cinnát hivatalvesztettnek nyilvá
nitá : ki ekkor az olaszok élére állván, a ,szövetségcsek ügyének ol
talma' végett, harmincz legiot vezethetett a csatába; s legelső teen
dőjének tartá, Mariussal együtt a számUzötteket visszahívni. A senatus 
megrémülve az uj veszélytől, megerősítteté a várost. g közben Marius 
Telamon ba érkezett; hol az olaszok őt nagy tisztelettel fogadák : a 
rabszolgákat felszabaditá, s az erőteljes parasztokat a seregbe föl
vette. Sertorius, egyik legjelesebb hadvezér, részére nyilatkozott; 
és köz-akarattal Romát megtámadni mindhárman elhatározták. -
Mari us minden ez im-, és megkülönböztetést·ö l lemondott : s mint 
kimondhatlan szenvedések áldozata, nyomorult öltönyben jelent meg ; 

1) Plutarcbus s:wkás szerint. 
2) Ugyanaz, in Sylla. 
3 ) Annak bizonyságaul, milly Sligoru volt a törvények megtartásü.l.mn, Piu

tarcit beszéli, hogy a veszély alkalmával sürgettetvén, adna szabadságot a rabszaL 
gáknak, kijelenté, mikép ö soha sem fogná részeltetui a hazá.l>an a szolgá.kat, mig a 
törvények fentartása végett abból Mariust kizárja. 
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szemeiben mindaz.iltal olvasható volt az irtózatos hosszu, mellyet el
lenségein veendő, szivében rejtegetett. 

Roma falai alatt polgár polgárral csatázott : két testvér talál
kozván egymással, az egyik a másiknak halálos csapást adott; ekkor 
azonban megismerve testvérét, megölelé öt, és fölkiáltott : ,Ha már a 
pártviszály elválasztott bennünket, csatoljon minket egybe a máglya'; 
s a testvérgyilkos, karddal magn t is átdöfte 1). Borzaszt() jelképe a je
lenkori olaszok sorsának. 

A consulok nem voltak készen a védelemre. Pompejus Strabo, 
ki az adriai partokon küzdött a lázadókkal, visszahivatván, annyira 
habozott, hogy gyanut ébresztett maga ellen, mintha a két párt köl
csönös megsemmisittctése után, ő maga kivúnna uralomra jutni. Me
tellus Numidicusnak küldetett tehát parancs, hogy azonnal véget vet
vén a samnisiakkal viselt háborunak, Roma védelmérc siessen. De mi
dön már alkudoznék velök, Marius szabadabb föltételeket igért; mire 
azok ujolag fegyverhez fogván, Metellus sereg nélkül, egészen egye
dül kényszeriilt visszajönni. 

Roma bevétele. 

Ezalatt a romaiaktól is mindig többen pártoltak el : s Marius a 
tengerparti városok, és Ostia bevétele után, ostrom alá vette Romát ; 
melly az éhség, dögvész, és rabszolgák lázadása miatt magát föladni 
kényszerült. Cinna, még bevonulása előtt consuinak ohajtott elismer
tetni. Marius a kapunál állapodott meg, azon megjegyzéssel, hogy a 
szegény számüzöttnek _nem illik bemenni a városba : de alig hogy a 
törzsek visszahivatása Í(ilött szavazni kezdtek, bement a városba, s 
rabszolgákból álló kíséretének meghagyá, hogy mindazokat gyilkolják 
meg, kiknek köszöntését viszonozni nem fogja. 

Ekkor borzasztó mészárlás következett. Octavius consul, és a te
kintélyesebb senatorok meggyilkoltattak, s a rabszolgák kegyetlen
bosszut állottak uraikor1. Kivétel gyanánt emlittetnek Cornutus rab 
szolgái; kik elrejtvén őt egy falusi lakban, valakinek holt-testét felfüg
geszték, és azon kegyetlenkedvén, illy ámitás által urokat rnt!gmen
ték. Catulus, kinek mindcn büne abban állott, hogy a eimberek fölötti 
diadalt előmozditá, nehogy Mariusnak öröme teljék meggyilkoltatá
sában, előre megmérgezte magát. Merula consui és főpap, a templom
ba menvén, letevé a szent szalagokat, beleült a főpapi székbe, meg
nyittaná ereit, és vérét az oltárl'a fccskendezvén, borzasztó átkok közt 

') Orosius, v. 9. 
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halt meg. Marcus Antonius szónok, kit Cicero kora csuda-tehetségé
nek nevez, egy hü barátjának mczei la.kába menekült j ki megörii.lve 
vendégének, szolgáját egy közel csaplároshoz bor után küldé. Az okta
lan szolga nem tudá elhallgatni a dolgot, és a csapláros őt följeleqté. 
Erre 1\larius poroszlói, noha egy ideig ékesenszólása, és fölséges ma
gaviselete által elbüvölve, fejét levágták. lVIarius megölelé a hóhért, 
ld Antonius fejével jött hozzá, s kitétette szemlére a szószéken, hol 
annyi ideig védelmezte az igazságot, s hol kevés idő mulva egy más 
hatalmas szónok feje is ki lőn függesztve. 

~larius lmhila. 

1\linthogy a Cinna által igért zsold hosszabb kimaradása miatt 
a rabszolgák zajongtak, l\fm·ius őket a fonimon összegyiijtvén, eze
renkint gyilkoltatit meg. ~:s igy vérben fürödve, heted ízben nyerte 
már el a consulságot. De bármennyire igyekezett is ivásba fojtani lel
kismerete fUI·dalásait, e borzasztó ellenségtől nem szabadulhatott j és 
egy rövid betegség sir ba vitte a het\·en éves aggastyánt (86. é. jan. 15.). 
Fia Marius, ki hatalmát öröklP, valamennyi seuatort meggyilkoltatott 
Romában j és teremtményét, Valerius Flaccust consuinak nevezteté :ki 
nz által nyerte meg magának a népet, hogy a. hitelezöknek az adósság 
egy negyed részével leendő kielégittetését törvénynyé emelte. Azon
ban Sylla visszajövetelét mindcnkép meg kellett akadályozni. 

S)·IJa .•theneben. 

E l1advczér Athenet ostromolta : hol Ariston bitoraita a hatal
mat (87). Kifogyván pénzéből, valamennyi templomok kincseit kiürit
teté, s az Amphictyonokat azzal vigasztalta, hogy azok elegendő biz
tosságban vannak ő nála: mig övéinek tt·éfálva mondogatá, hogy mar
kában a győzedelem, Iliinthogy maguk az istenek fizetik seregeit. A 
görögök dühbe jöttek : megemlékezvén arról, hogy egy Flamini
nus, Acilius, Aemilius Paulus nem nyujták ki kezöket a szent dolgok 
után. Ugy, de ezek törvényes módon választattak, jól fegyelmezett 
hadseregvezérei voltak,s nemeslelküségük és egyszerü életmódjok mel
lett szintugy aljasságnak tartották volna, leereszkedni a katonákhoz, 
mint megijedni az ellenségtől. Ellenben ez ujabb hadvezérek erőszak, 
vagy megvesztegetés által jutottak a polezra j miért is kénytelenek 
voltak pártfogóik szeszélyeihez alkalmazkodni, s minden áron meg
nyerni maguknak a népet, vagy hadsereget : és épen Sylla volt első, 
ki az illy megvesztegetéseknek nagy mértékben adta példáját. 

Az atheneiek éhség által kényszerit ve, követeket küldöttek Sy l
Jához, bk beszéltek neki Theseus-, Codrus-, Marathon-, Salamisról; 
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de kiknek ö illy feleletet adott : ,Tartsátok meg e szép beszédeket az 
iskola számára; én lázadókat büntetni, nem pedig hazátok történetét 
tanulni jöttem.' Árulók segélyével, kik soha sem hiányoztak a görög 
háborukban, rohammal bevette a várost (mart. 1.), és nagy vérontást 
vitt végbe ; sőt földig akará azt rontatui : de mégis megkönyörülvén, 
a holtak kedveért az élőknek megbocsátott. 

Mig ö itt diadalról diadalra me nt, addig hazájában szárniizetett: 
és most már l<énytelen VCllt magát védeni az ellenpárt seregei ellen, 
mellyek az c lever(~sére, sőt meggyilkolására l<üldettek. Flaccus con
sui, kit·e Á~ia helytartósága bizatott, a Bzövetségesektöl nyert sere
gekkel Mithridates hadvezéreit leverte. Helytartója Fimbria volt: va
lódi szörnyeteg a kegyetlensúgben. Ez, Mari us temetése alkalmával, Q. 
Scaevola augurt orozva akará meggyilkoitatni : mi azonban nem si
keriilvén, öt törvény elé id(·zte; s midőn mindenki bámulva kérdené, 
mi végett akarja ez erényes férfit vádolni, válaszu! adta, mikép büne 
abban áll, hogy az egl!sz gyiluk testé·be nem mchPtctt 1

). Ez okosko
dás még utánzókra is talált. 

Most mint Flaccus helytartója, föllázitván ellene a sereg egy 
részét, öt leverte, és megölte; s az cgt!sz ásiai hadsereg parancsnokságát 
:itvc,·e, hogy fentarthassa mag:ít, katonáinak mindennemü kicsapongá
sokat megengedett. Egy napon akasztófákat állittatván föl, minthogy 
azok száma a gonoszte\·őkét meghaladta, a nézok közül fogatott el 
néhányat, az iiresen maradt helyek betöltésére. Nem hiányozván nála 
a vitézség, Mithridates hadvezéreit leverte: s alig et1gedett neki időt, 
hogy Pitanába visszavonuljon, hol őt ostrom alá vette. Ez erősség 
bevétele végett hajóhadra volt szüksége : de ennek parancsnoka Ln
cullus, Marius és Fimbria elleneihez tartozván, megtagadta tőle a 
segélyt; és igy a királynak sikerült visszavonulni Mytilenebe. Ekkor 
Fimbria bevette Pitanát, és utána Troját kezdte ostromolni : s da
czára annak, hogy Sylla öt e város kimdetére intette, azt rohammal 
bevette, a lakosságat kiirtá, s az épületeket lerontá; azzal dicseked
vén, hogy tiz nap alatt több pusztítást vitt v<!gbe, mint Agamemnon til. 
hosszu év alatt. 

Mithridates két tüz közé szorulván, békeajánlatokat tett Syl
lának; ki egy részről Olaszországba visszatérni, más részről pedig 
Fimbria dicsőségét csökkenteni szándékozván, hajlandónak mutat
kozott,·rá : s értekezletet tartott vele Tl"oasnak Dardanus városában. 

1) Oicero, pro Roscio Amcrino. 
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Pontus királya 20,000 emberrel, 600 lovassal, temérdek kaszás·szeke· 
rekkel, és 60 hajóval érkezett oda; Sy lia pedig két legioval, és két
száz lovassaL Ez azonban föltételeket szabott, rnig a másiknak nem 
volt más tennivalója, mint azokat elfogadni. A föltételek abból álltak, 
hogy a király hivja vissza csapatait mindazon városokból, mellyek a 
háboru kintése előtt uralma alá nem tartoztak; adja vissza Nicome· 
des természetes fiának Bithyniát, Arioharzanesnek Cappadociát, és a 
foglyokat minden váltság nélkül;. fizessen kétezer talentumot, Sylla 
rendelkezésére 80 hajót bocsásson, 500 íjászszal együtt; senuni gyü· 
lölséget ne tápláljon a városok, vagy polgárok irányában, kik a romaiak 
mellett nyilatkoztak volt. ,Tehát mi marad nekem'? kérdé Mithrida
tes. "Meghagyom Jobbodat, volt a válasz, mellyel százezer romainak 
halálát aláirtad". Es igy Sylla nem is egészen három év alatt, véget 
vetett a vészteljes háborunak : mellyben visszaszerzé Görügországot, 
Joniát, Macedoniát, .Ásiát; szabad szövetségeseknek nyilvánitá a rho
dusiakat, magnesio.iakat, trojaiakat, és Chios lakóit; Mithridatesnek 
160,000 emberét leölte: <;~Őt ezt magát is elfoghatta, s ez által 30 éves 
háborutól megkimélbette volna hazáját. Fimbriát, mivel nem akart 
neki meghódolni, megtámadván, ugy mcgszoritotta, hogy ez önkényt 
véget vetett életének. 

Sylla, Olaszország után vágyva~ kifosztotta Ásiát : 20,000 ta
lentum (100 millio) adót vetett rá; a katonákat azok nyakára küldötte, 
kik Romának ellenségei voltalc, s hogy hajlamukat megnyerje, min
denféle kicsapongásokat, és gonoszságol{at megengedett nekik. Mi
után a templomokat Delphosban, Olympiában, és Epidaurusban kira
bolták: elfoglalták a palotákat, megízlelték Ás iának puha !tényelmeit, a 
fürdőket, szinházakat, rabszolgákat, és haremeket; s mialatt a Mithri
dates által elbocsátott hajóhad, apróbb csoportokba oszolván, a sok 
nyomoruságot tengeri rablással tetézte: Sylla katonái minden kegyet
lenségekre, rablás-, és kéjelgésre vetemedvén, Olaszországra vetették 
szemeiket, hogy ott is hasonlókép garázdálkodhassanak. 

NYOLCZADIK FEJEZET. 
Sylla dictatorsága. 

Cinna Romában zsarnoki hatalmat gyakorolt. A nélkül, hogy 
szavazásra boc'iátaná a dolgot, harmad ízben választatta meg magát 
consullá Papiri us Carboval, s a hivatalokat tetszéseszerint osztogatta; 
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azonban fölötte is a Wmeg uralkcdott1 rr.clly Marius által vérengzés
hez szoktatva, végre őt magát is meggyilkolá (84). 

Sy liát borzasztó hirneve előzte meg; és bosszut lihegő zsoldosai
val nyomult előre. Mig tul volt a tengeren, azon szándékát nyilvánitá, 
hogy helyreállítja a rendet, s visszaadja a senatorok kiváltságait: dc 
alig hogy 120 hajóval, 40,000 régi zsoldossal, és 6,000 lovassal Brun
dnsiumban kikötött, ide nem számítva némelly macedoniai, s pelo
ponnesusi csapatokat: levelet irt a senatusnak, fölsorolva a numidák, 
cimberek, latin szövetségcsck, és Mithridates elleni harczaiban szerzett 
érdemeit. ,S mi volt mindezekért a jutalmam? Fejemre dij tétetett, 
barátim meggyilkoltattak, nöm, és gyermekeim hazájokon kivi.i.l bo
lyongni kénytelenittetnek, házam leromboltatott, javaim elkoboztattak 1 

a consuiságom alatt hozot.t törvények eltöröltettelL Nem sokára a győ
zedelmes sereggel Roma kapuinál fogok megállapodni, s megbosszulan
dom a megaláztatást, és megbüntetendern a zsarnokokat poroszlóikkal 
együtt.' 

Poropejus lm11erator. 

Illy fenyegetések ellenében nem volt egyéb hátra, mint fegy
vert fogni. Roma 10,000 embert gyiijtött egybe Norbanus, és. Scipio 
constdok vezérlete alatt; de az előbbinek serege legyözetett, a másiké 
pedig Syllához pártolt: kivel az ifju Cnejus Poropejus is egye11ült, 
számos védenczeivel Picenumból, miután három ellenséges csapatot 
uiközben szétugrasztott. A szerenesés ifjut imperator czimmel tisztelé 
meg Sylla, s ujabb diadalokra küldöttc őt Gallia Cisalpina-, Sicilia-, 
és Afrikába. 

Marius emberei fejöket veszték, látva, mint pártolnak át napon
kint a legjobb csapatok, és legtekintélyesebb polgárok Syllához. Attól 
tartva, hogy Sertorius, legjobb hadvezérök is követhetné e példát, 
Spanyolországba küldék őt; és most már Car bo, Norbanus, és Marius 
minden erejeket az állam sülyedező hajójának megmentésére fordítot
ták. Pontius Telesinus jeles hadvezért rávették, hogy 40,000 samni
sival segitségökre jöjjön; azonhan szaporadván azoknak száma, kik 
mindig az erősebbhez szaktak pártolni, a néppárt megbukott (83). 
Marius Praenestebe menekült ; Norbanus, alig kerülhetvén el egy 
tisztjének cselszövényeit, Rhodusba futott, és tartván a kiadatástól, 
megölte magát; a megrémült Carbo pedig Afrikába ment. 

Sylla elfoglalja Bomlit. Proscrlptlo. 

Sylla és Pompej us minden oldalról győztele Romába bevonul ván, 
összegyüjté a népet, panaszt emelt a rajta elkövetett méltatlanságok 



miatt, Marius emberei helyett barátjait tevé a hivatalokba, s puszta 
fenyegetésekkel elhagyván a várost, a harczot folytatá: eme borzasztó 
harczot, mellyben minden oldalról olasz vér folyt; s minél több ellen
séget irtottak ki Sylla emberei, annál több telket, és a1·anyat reményl
hettek badvezéröktől kárpótlás fejében. Telesinus Praeneste védel
mére sietett: s midíín Sylla utját állotta, a védetlen Homa felé vevén 
menetét, kijelenté, mikép ö nem Marius, nem Sylla, hanem az olasz 
ügy mellett fogott fegyvert; hogy megbosszulja az előbbi harczokban 
elesett társait, és Olnszországnnk glígös zsarnokát, Romát megsemmi
sitse. Romának valamennyi lakói fegyvet·re kelvén, legyőzettek; Sylla 
megjelenvén a harcztéren, serege megszalasztatott: s maga is nagy 
veszélyben forgott j de megujitván a harczot, győzött, és Telcsinus, az 
olasz ügynek utolsó bajnoka, elesett. 

Ennek holta után nem volt, ki ellentálljon Sy liának: miért is ez 
minden fék nél!{ ül üzte kegyetlenségeit. A samnisiak se1·egéböl három 
ezeren adták meg magukat: de csak azon föltétel alatt fogadá el az 
ajánlatot, ha velök ellenkező társaikat legyilkolandják j mit ők meg is 
tettek: s midön megszaporodva tértek hozzá vissza, Romába vivé 
ől{et magávnl, és ott a circusba záratván, utolsó emberig felkonczol
tatta. A senatust a közel Bellona·t<'mplomban gyiijtv6n össze, midőn a 
haldoklók jajgatásai miatt nyuglalankodnának : ,Nem nagy dolog az 
egész, ugy mond; nél1ány lázadót rendeltem megbüntetni' j s tovább 
folytatta beszédét. 

Ez még csak kezdde volt a borzasztó kegyetlenségeknek. Alig 
hogy Praeneste megadta magát, hol Marius önkeze á! tal halt meg, Sy lia 
törvényszéket állitott föl, Praeneste lakóinak elitéltetése végett, vagyis 
inkább, hogy a gyilko~ságnak némileg a jogosság szinét kölcsönözze. 
Mivel pedig a dolog kimenetele hosszura nyult, több ezeret együvc 
záratott, és fölkonczoltatott: mialatt ő maga nyugodt vérrel szemlélte 
a borzasztó látványt. Egy valakinek, hol vendégkép fordult meg, ke
gyelmet ajánlván, ez illy szavakkal felelt neki : ,Nem akarom élete
met hazámfiai hóhérának köszönni'. Norba lakói Campaniában, ne
hogy a Praeneste-beliek sorsára jussanak, fölgyujtván házaikat, a vá
rossal együtt elvesztek. 

Ekképen lett vf.ge a szi:lvetségesek harczának, s egyszersmind a 
polgárháborunak j és Sylla visszatérve Romába, összegyűjtvén a comi
tiumokat, mondá : ,Győztem. Azok, kik engem kényszeritettek fegy
vert fogni a város ellen, egytől-egyig lakolnak az általam folyatott 
vérért.' Ő tehát ujabb kegyetlenséggel aJ,arta jóvá tenni a_multakat! 
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Következő nap táblák függesztettek ki negyven elökelö senator, és 
1600 lovag neveivel, kiket mindenkineJ, szabad volt leszurni. Minden 
gyilkos, habár a rabszolga urát, a fiu atyját gyilkolta volna is meg, 
jutalmul két talentumot kapott: javaik elkoboztattak, a gyermekek, 
egészen a második nemzedékig becstelenekül nyilvánittattak j halál 
mondatott annak fejét·e, ki üldözött testvérét, fiát, vagy atyját meg
menté. Harmadnap ismét 220 tétetett a jegyzékbe, s ugyanannyi az 
utána következő napon; mindenki ha!'ználta az alkalmat, hogy magán
ellenségeitől szabadulhasson, vagy kapzsiságátk ielégithesse. A temp
lomok nem nyujtának meneJéket az ot·gyilkosok ellen; a kinek palo
tája, fürdl)je, kertje, képei, gazdag öt·öksége, vagy szép felesége volt, 
bünösn.ek kellett lennie. Egy valaki saját nevét olvasván a jegyzék
ben : ,En szereucsétlcn! fölkiált, albai bit·tokom életembe kerül' j s 
néhány lépésre meggyilkoltatile Lucius Catilina senator, kiről még 
szálani fogunk, megölte testvérét, hogy örökségét elnyerhesse; hogy 
a bünt elpalástolja, annak nevét a jegyzékbe ir.atta, s hálából mások 
fejcit hozta el Syllának. Mariusnak egy rokonát is kézbe szolgáltatta; 
ki a városon végig korbácsoltatván, miután kezei, fülei levágattak, 
nyelve kiszakittatott, és csontjai összetörcttek, teste a Tiberisbe vet
tetett. Marcus Plctorius irtózást tanusitván e tett iránt, azonnal halál 
fia lett. Catilina ennek fejét Syllához vivén, jutalmat kapott érte: az
után pedig az Aesculap temploma ajtajánál álló szentelt-viztartóban 
mosta meg kezeit. 

Ezen aristocraticus Robespiel'rc, ki vérengzés által ahrá meg
ifjitani a köztársaságat és az erkölcsöket, miut:ín 9,000 senatort, lo
vagot, vagy polgárt legyilkoltntott, kijelenté, mikép csak ollyanakat 
büntetett meg, kiknek nevei eszébe jutottak; a többiekre is majd rá
ket·ülend a sor. Mire Ca jus Metellus nzt mondá a. senatusban: ,Mi nem 
akarunk ltönyörCgni azokért, kiket a halálra kijelöl tél, csak arra kérünk, 
mentsd meg azokat a bizonytalans:í.gtól, a kiket megmenteni szándéko· 
zol'. S midőn Sylla hidegen felelé, miként még nem határozta el, 
kinek fcg megkegyelntf!Zlli, Metellus hozzátevé : ,Nevezd meg leg
alább azokat, a kiht nincs szándékodban bántani;' és Sylla mondá : 
,Azt megteszem.' 

Oktalan bossz11jának egy része a városokat érte, mellyek ellene 
voltak. Némellyek földig rontattak, má~oha temérdek adó vettetett, 
némellyck lakói kiirtattuic Főleg Hctruria, melly eddig nem látott 
gyarmatokat, engedtetett át zsáhmáuyul a katona~ágnak. Spoletium, 
I nteramnium, és Faesulac városok ban mit,denkinek javai elkoboztattak, 
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és az Arno völgyében uj város emeltetett, melly Roma titkos nevétől 
Florentia nevet nyervén, Faesulae vetélytársa leendett. 

Ezalatt Poropejus Siciliában hadakozott, melly tartomány Per
penna által elhagyatva, megadta magát. Carbo Afrikából Cossyrp. szi
getbe jött át ; hol elfogatván, Pompej us elé vitetett: ki megfeled
kezvén, vagyis inkább nagyon jól emlékezvén a régi jótéteményekre, 
gunyosan bánt vele, s végre megölette; noha Marins többi párthivei
vel kegyesen bánt. Hirnera lakóit, kik Marius, és Carbo mellett ra
jongtak, kiirtással fenyegetvén, a város főtiRztviselője, Steno, előadá 
neki, minő igazságtalanság, egy ember véth miatt olly sokat büntetni 
,S ki ezen egy ember'? kérdé Pompejus. ~,Én magam, ki öket Sylla ellen 
föllázitám." E nemcslelküRégtöl megilletődve Pompejus, megbocsá
tott neki. 

S)'lladlctntor. 

1\1iután Romát vérhen füröszté, a vidékre vonta magát Sylla j a 
senatusra bízván, választana kedve szerint interrex-et. A választás 
teremtményére, Valerius Flaccusra esett: ki vele egyetértésben indit
ványozá, hogy Sy lia dictatornak választassék (82.), mirc már százhusz 
év óta nem vala szükség. A senatus egész készséggel kikiáltá öt, s lo
vag-szobrot emeltetett számára a forumon, melly még párolgott any
nyi jeles polgárok vérétől. Ö mintegy gunyolva a büntető Gondvise
lést, ,sz e r e n cs és' mellékczimet vett föl magának j s neje ikreket 
szülvén, azokat Fa us t us és Fa us i a. néven nevezte. - Ennyirc 
csalódik, ki itt alant várja tetteinek jutalmát! 

Syllának győzelm e, Roma diadala volt Olaszország, s az előkelöké 
a gazdagok fölött. Nem volt többé szó a köztelkek fölosztásáról: ha
nem a magán-vagyon vétetett el a. katonák megjutalmazására. A har
czosok nem voltak többé polgárok, kik midőn a sziikség kivánta, meg
válva. telkeiktöl, csatába mentel<j s távol hadjáratokban keresni szeren
csét a dicsőség, nem pedig önvédelem végett, nem vala többé polgári 
kötelesség; még kevésbbé a harczolás más polgárok ellen. Adomá
nyokkal kellett tehát édesgetni öket ; s Carthago meghóditása után 
először történt, hogy a senatus azoknak, kik Afrikában, és Spanyol
országban harczoltak, két hold földet osztott ki minden szolgálati év
ért ; s ez volt első kisérietc a katonai gyarmatokkaL Hasonló igéretek 
által keresett Sylla is barátokat, és ekképen a régi birtokosok kiirtá
sára kötelezte magát. A temérdek kincs, mellyet a. lovagok a tartomá
nyokból kiszivattyuztak, azon szerencse-zsolJosok, vagy senatorok 
martalékává vált, kik fegyverrel , vagy cselszövényekkel az ari-
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stoeratia ügyét védelmeztélc Egész városok töröltettek el, és a vidéken 
minden szabad lakosság kiirtatott. Most már a hatidom teljes birto
kában lévén Sylla, visszaállitani szándékozott a régi köztársaságot, s 
uj életet adni a régi törvényeknek i és két évi dictatorsága alatt va
lóban reformál ta az államot: visszaállitván a kormány tulnyomó erejét, 
lerontá azt, mit a nép annyi századok óta épített, s a népszerü igé
nyek minden forrását visszaszoritotta. 

Cornellusl Ulrvények. 

Szabályozta a főbb tisztviselök választását, nyolezra tévén a 
pra~torok, huszra a quaestorok számát i hogy valaki praetor lehessen, 
előbb quaestarnak kellettlenn ie, s csak a praetorság vezetett a consul
ságra. A trihunok kezeit megköté i kizárván őket a törvényhozásból a 
comitia tributa-k eltörlése által, és nem engedvén meg nekik, hogy a 
törvényjavaslatnak akár ellene, al<ár mellette szóljanal<; egyuttal eiha
tározta, hogy a ki tribunságot viselt, más tisztségeket soha sc nyer
lJCssen. A tartományi kormányzók hatalmát megszoritá, és zsarolásai
bt fékezte; a senatusnak visszaadá 11 törvénykezési hatalmat, 11 főpa

vok választásával együtt; a latinokat, és legtöbb olasz városokat a 
polgári jogtól megfosztá. Hogy a belharczokban elesett polgárok szá
mát pótolja, vagyis inkább engedelmes párthiveldwl környezze magát, 
folszabadított 10,000 rabszolgát, kik mindnyájan a Cornelius családi 
nevet viselték.l\liután a Sibylla-félc könyvek elégtek, Erythrae, Samos, 
(~s Ilium városokba küldött azoknak töredékei után: mellyekből ujat 
férczeltetett össze, s ennek őrizetét tizenöt egyénre bizta. Az általa 
behozott ujitásoknak mindenki tartozott hódolni. Egy napon ellenke
zésre találván, a következő példabeszédet hozta föl : ,I<Jgy paraszt 
megbosszankodván az alkalmatlankodó vendégekre, leveté ruháját, s 
megölte a kezébe l<eri.i1t férgeket; de mivel azok tovább is nyugtainniták 
őt, még többet pusztított el, mint első ízben tevé: végre a férgek 
még sem szünvén meg háborgatni őt, egész öltözetét a tüzbe ,-etette. 
Vigyázzatok, hogy veletek is ez ne történjék'. 

S hogy ő a fenyegetésről tettekbe tudott átmenni, tanusitja Lu· 
eretius Ofella esete; lá fontos szalgálatokat tevén a dictatornak, cl
lent mondott neki : mire ő birói székéből parancsolá egy eenturionak, 
vágná le fejét. Nem a nép, és senatus által törvényesen választott di
ctator volt-e ő? S nem volt-e az élet-, és vagyonnak ura, ki városokat 
építhet, vagy rontathat le, királyokat nevezhet, vagy leverhet? 1\ta.
rius heves szenvedélyei által ragadtatott el; Sylla szabályszeriileg, és 
törvényesen gyilkolt. 
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Marius pártja még Afrikában tartá fön magát, hol Domitius 
Oenebarbus a numida Jarba.st részét·c megnyerte. Pornpejus ellene 
küldetvén, az előbbit megölte, a másikat fogolylyá tette. Az elaggott 
Sylla féltékeny lett az ifju hős dicsőségére, s visszahívta öt; ez tü">
tént engedvén a parancsnak, jutalmul a dictator Ma g n us czimmel 
mházta fel őt ; és ámbátor nem a legnagyobb készség~el, a diadal
menetet megengedte neki. 

8 y lia lemo:1d1Í!Ia (79.). Halála. 

Sy lb tovább is boldognak nevezve magát, végre a7. eltiprott embe
riség gunyjául, letette a dictatorságot; és mint egyszerii polgár élt az 
általa megtizedelt nép közt. Némcllyek e tettét bámulás ra méltónak ta
lálták. Ok nélkül 1). A senatusban 300 teremtménye ült; Romában 
10,000 Cornelius virágzott, kiket rabszolgákból egy Jw.talomszavá
val emelt polgárokká. Olaszországban 120,000 veterán tanyázott szét
szórva, kiket győzeddemre vezetett, s azután birtokosokká tett: és igy 
érdekökben feküdt, oltalmazni annak életét, a l< itől jó, vagy bal sorsuk 
függött j a néptömeg megrémült, va~y mcgszokta az igát. Puszta szin
játék volt tehát, midőn összegyüjt\·én a népet, igy szólott hozzájok : 
,Romaiak! visszaadom nektek a korlátlan hatalmat, mellyel engem föl
ruháztatok j igazgassátok magatokat saját törvényeitek szerint. S ha 
valaki közületek szám;tdást kiván tőlem cljárásomról, annak kész va
gyok vele szolgálni.' Ekkor elbocsátá a lictorokat; s mint egyszerü pol
gár távozott, a nélkül, hogy valaki bántani mcrészclné. Csupán egy 
gondatlan ifju ernbet· sértette meg őt; mire ő megjegyzé : ,Rz lesz az 
oka, ha valaki más nem fogja letenni a Jictatorságot.' 

Elvonultságában a tanulmány, és élvek közt osztva meg idejét, 
megirta saját emlékiratait: törvénykönyvet szerkesztett Puteoli város 
számára; gyalázatos ismeretséget kötött Rose i us, Sorex, és Mctrobiuil 
szinészekkel, kik közül az utolsó nőszerepet játszott a vigjátékokbo.n: s 
velök tölté az éjet-napot ivásban, büvészctben, a phrygiai szertartásol<, 
és még gonoszabb dolgok gyakorlatában. Néha-néha fölébredt kegyet· 
len hajlama: s ekkor mutatni szereté, hogy csak szinböl tette le a ha·· 
talmat; s mivel Granius quaestor a számadá~sal késedelmezctt, sa· 
ját ágyamellett fojtatá meg ()t, mellyhez egy bot·zasztó nyavalya kö
tötte. Testét férgek emészték föl (78). 

1
) ,Nem lel1et valami hősiebbet képzelni, lemondásám~l. A leger~nyesebb, 6s 

hona szabadságaért leginkább buzgó polgáJ- tehetett volna-e többet érte? Bizo
nyára. nem. Kérdjük, a szabadság lcglmlgóbb b:ljnoka hozhatott volna-e nagysze
rübu áldozatot?' Az angol tudósok filtal kiadott Y i l á g t ö r t é n e t. 
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Diadalmenete. 

Midön Mithridatest legyőzte, két napig tartott a diadalmenet, 
minöt régóta nem látott Roma: s me Ily alkalommal I 5,000 font arany, és 
I 1.5,000 font ezüst, mind Görögország-, és Áqiából rabol va, továbbá más 
13,000 arany, és 7 ,OOO font ezüst viteték, mellyet Mari us a Capitolium 
égése alkalmával mentett meg, Praenesteböl visszahozat va j játékokat 
pedig olly fényeseket rendezett, hogy az olympiai játékok keresetlenül 
maradtak 1). Ujabb diadalra mutatott temetése. Pompás ravatalon 
vitte az ő testét négy senator, környezve a papok, és vesta-szüzek colle
giumai tól, s utána a senatus, és tisztviselök méltóságuk jeleivel, ugy 
a lovagok, és veteránjai. Igy ment a kíséret Curnae városból Romába, 
gyászdalok, és jajgatások közepett j s a városok, legiók, és bámulók 
által küldött koronák hordoztatván mellette. Eltakaríttatott a Mars
mezön, miként a régi királyok, );iknek egyedül nevét nem viselte. Sir
jára ollyforma fölirás tétetett, hogy nem tanusitott senki annyi gyü
löletet ellenségei, sem jótéteményt barátjai irányában. 

Jeles tulajdonokkal fölruházva, hős, és államférfi, lázító, és bölcs 
tanác~adó, egyszersmind határozott czélt tüzött ki magának, ugymint 
a7. aristocratia helyreállítását. De már életében számostörvényei meg
dőltek, halála után pedig egész politikai építménye összerogyott j meg
bomolván az egység, mellyet vas karja tartott össze. A törvényhozó 
hatalom a nép kezéből a centurialis gyülésel<re, vagyis a nemességre 
ment át; de a patríciusok, kiket pártfogolt, maguk is a nép közül emel
kedtek ki, s egy a velőkig mcg•·omlott osztályt képeztek. Egyedül a pénz
aristocratia maradt fön, melly legkevésbbé áll szilárd alapon, mint
hogy ez elemnek változékonysága nem engedi megszilárdulni a véle
ményeket, és ennek védői csakhamar kénytelenek valának mások ke
zébe adni a hatalmat. Scm ő, ki mindig az aristocratia multjának hí
zelgett, sem a Gracchusok, kik az üdvet a democratiában keresék, 
nem látták be szükségét egy közép-clemnek, melly sulyját a latba vet
vén, kfpes lett volna fentartani a békét. 

A zsoldosok, kik a dictatortól tanulták a módot, meggazdagodn 
fegy\·erök által, s pártolni a hadvezért hazája ellenében, ellenségei 
valának a jó rendnek ; s csak alkalmat kerestek u;abb polgárháborukra, 
hogy a zavarban halászhassanak. Maguk a rablás által tönkre jutta
tott családok is azon törekedtek, hogy veszteségeiket minlöbb kipótol
hassák. Az Ásiából befolyt temé•·dek kirrések fölkelték a vágyat, még 

1) Plutarch, és Appianus. 



inkább kimeriteni annak forrásait. A szerenesés siker fölbátorítá a 
merész és szerenesés ifjakat, minők valának Lucullus, Crassus, Pompe
jus, Caesar: kiket a dictator példája megtanitott, hogy Romának egy 
ember is képes parancsolni. 

KILHNGZBDIK FBJBZET. 

Sertorius. Második, és harmadik pontusi háboru. 

Alig hunyta be szemeit Sylla, máris Aemilius Lepidus consui az 
általa hozott törvényeket megsemmisíteni, s az olasz pártot emelni tö
rekedett. Dc a másik consul, Luiatius Catulus hathatósan, sőt durva
sággal ellcntállt: minek követkczt1&bcn a senatus megesketé őket, hogy 
egymással küzdeni nem fognak. Az előbbi, narbonai Galliába kiildet
Yén, Het.ruriában megállapodott : hol temérdek zRoldosokat szed vén, 
megjelent Romában, kieszközölni a conRulság megerősittetését; de 
Catulus, é,; Pompejus által megszalasztatván, Sardiniába ment: hon
nan Siciliába akarta jfitszani a háborut; dc a halál (77.) megszabadi
ditá tőle a köztársaságot. M. Junius Brutus hasonló okból föllázadva 
Gallia Cisalpinában, Mnt.inánál Poropejus által elfogatott, és lefejez
tetett. Ekképen tehát Sylla párthivei bi7.tositák maguknak javaik bir
tokát, mcllynek oltalmára fegyvert fogtak. 

Sertorlus. 

Sokkal nagyobb erélylyel védte Marius, és az olaszok ügyét Spa
nyolországban Q. Sertorius: ki igen ügyesen szőtte össze saját ügyét 
a nemzeti függetlenség ügyével. Nursiában születve, mint plebejus, 
a romai ifjuság pályáját futotta meg a forumon, és a hareztércn, elő
ször mint ügyvéd: később a eimberek ellen l{üzdött, kiknek táborába 
kém gyanánt lopódzott; és bátorsága miatt Mariustól nagyra becsül
tetett. Nagy dicsérettel müködött Spanyolországban; később, mint 
quaestor a szövetségesek harczában , gyorsan sereget szedett, egy 
szemét elveszté, s a szinházban élénk tap3okkal fogadtatott. A polgári 
viszályokba kcveredvén, Marius pártjára állott; s midőn ezt }Janyat
lani látta, lberiába sietett, hogy ott barátjai számára menedéket 
készitsen. E végre szabad átmenetet vásáriott a Havasok lakóitól; s 
midőn ezt szemére hányták, azt adá válaszu l : ,A ]{i nagy tervekkel 
foglalkozik, az nem fizetheti meg eléggé drágáu az időt'. 
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Spanyolország. 

Spanyolország még eddig (\J8.) nem hódolt meg: és időnkint vé· 
res lázadás tört ki a romaiak igája ellen. Titus Didius consui a tarto
mány megnyugtatására siet vén, barbar módon bánt a henszülöttekkel, 
és bizalmatlankod ván azok iránt, kik kevéssel előbb mint gyarmatosok 
vitettek Colendába, más földeket igért nekile s midőn családjaikkal 
táborába jöttek, a férfiakat a nők-, és gyermekektől külön választat
ván, mind fölkonczoltatá. Roma helyesl é c tettet; és a celtiberek fegy
vert fogván, végre mégis hódolni kénytelenittettck. És igy Sertorius 
igen rossz hangulatban találván a népet a kegyetlen zsarnok helytar
tók irányában, szeliden bánt az iberekkel, és ragaszkodásukat meg
nyerte. 

Midőn Sylla Romában uralkodott, Cajus Anniust küldötte Ser
turius ellen j .ez azonban sokáig védte magát az e czélra alkalmas tarto
mányban, mig a nagyobb szám által elnyomatva, Afrikába ment át: 
de csapatai a berberek által leöletvén, vissza kellett térnie; s itt ujra 
szorittatván, Hercules oszlopain kivül az atlanti, vagy Szerencse-szi
getekre szándékozott menekülni :hol a kalmárok előadása szerint a 
legszelidebb éghajlat fris zephyrekkel uralkodott, és a termékeny 
föld mindcnnemü gyümölcsöket önkényt hozott létre 1). Azonban ez 
álmok elenyésztekj sőt kemény harcz várakozott rá. Először is Afriká
ban Tingist (Tanger) vette ostrom alá: s daczára Sylla pártjának, 
nagylelküteg bánt vele. Ekkor a lusitanok által Annius ellen segélyül 
hivatván, nyolczezer em berrel egymás után hat rendbeli hadvezéreket 
vert vissza, kik 120,000 gyalogot, 6,000 lovast, és 2,000 ijászt vezet
tek ellene j s a szabadság után törekvő népekkel, ugy szinte Sylla el
lenségeivel szaporodva, megverte a romaialmt; Lusitaniában köztársa
ságot alkotott, és a táborába mcnekült jelesebb olaszokból senatust álli
tott össze: azok közül választá a quaestorokat, és többi tisztviselöket; 
mindenből },izán·án a spanyolokat, jóllehet azok fegyverei ilapiták 
meg hatalmát. Egyébiránt összehasonlitva az ö szilárd, és független 
férfiakból álló senatusát a Sylla-féle, romai szolga-scnatussal, méltán 
mondhatá : ,Roma többé nem Romában van , hanem ott, a hol én 
vagyok.' 

Ment levén az aljas szenvedélyektöl, mellyek a többi népfők 
becstelenségére váltak, sem kéjelgés, sem félelem, vagy hosszu nem 

1 ) Talán a cmariai szigétek? Nem bizonyos A leírás, mellyet Plutarah Se1·to

•·ius-ában ád, megegyezik Horner leirásával, de nem valameily ed.<! ig ismert tarto
mány valódi állapotávaL 

8 
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vezérelte lépteit. Nagylelldi a jutalmazásban, mérsékelt a büntetésben, 
bátorságára valódi hős lévén, egy spanyol sem ismerte jobban nálánál 
a tartomány zugait: egy vadász sem mérkőzhetett vele a hegyek incg
mászásában; egy hadvezér sem értett jobban a taktik ához, miképen 
kelljen a tér minémüségéhez alkalmazottan folytatni a harczot, l{ike
rülni a nyilt csatát, követni az ellent, és lesbe csalni őt, egy maroknyi vi
tézzel megakasztani egész seregeket, mig olly helyre csalhatta őket, hol 
a nehézkes romai legiok szabadon nem mozoghattak,és vizre, s élelmi 
szerekre nem találhattak. Pompás fegyverzetben nyugtalanitá az ellen
séget, vágta el annak utját, és ostromolta az ostrC'mlókat; néha megje
lent a sánczoknál, párviadah·a szólitva az ellenség hadvezérét : gyak
ran mint kém járta be táborát; szóval, ő egy don Jose, egy fra Dia
volo volt. 

Meg tudta ő magának nyemi a spanyolokat is. Midön mellette 
harczoltal{, szép fegyverzetct, és sok pénzt adott nekik. Oscában ösz
szegyűjté az előkelök gyermekeit, s t·omai módra neveltette öket, és il
lően ellátta mindennel ; s mig ezek becses tuszokul szolgáltak neki, 
addig aszülők örvend•e szemlélték terjedni a miveltséget hazájokban. 
6 maga is spanyol öltözetet, szokásokat, és vallást fogadott cl; szigo
ruan fentartá a fegyelmet; és értésére esvén, hogy egy spanyol nő egy 
katonának, ki erőszakot akart rajta elkövetni, szemeit ásta ki, s a csa
pat, a mellyhez tartozott, a durva bánásmód utánzása által meg akarja 
öt bosszulni: Sertorius, hogy seregéne l> példát adjon, az egész csapa
tot halálra ítélte. 

A spanyol vezéreknél szokásban volt, hü lovagokat tartani, kik 
urukkal együtt haltak meg 1). Sertoriust ezerenkint környezték illy lo
vagok, kik a veszélyben csak az ö életérc gondoltak. Hogy gyors en
gedelmességet, és természetfölötti befolyást biztosítson számára, azt 
állítá, hogy fölfedezte a 60 könyöknyi magas libyai Antaeus csontjait; 
hogy Dianától nőstény szarvast kapott ajándékba, melly mindent föl
fedez neki: a mit tudnillik kémei hirül hoztak, és ő maga tanácsosnak 
itélt. Máskor ismét közmondásokban buzdítá katonáit, mellyek olly 
nagy hatást tesznek a közönséges lelkekre. Hogy kedvöket vegye az 
elhamarkodott csatától, erős paripát hozatott elő, s a legerősebb em
bernek megparancsolá, rántsa ki farkát; s miután ez hasztalanul küsz
ktldött vele, egy gyönge aggastyán által Egyenkint huzatá ki annak 

1) Ugyanez divatozott a gallusoknál, kiknél a.z illy lovagok, Scutarii (sol
durios) nevet viseltek. Oaesa", De bello gall. Hl 22. Ceylon szigeten, és Tonkin 
országban szinte yannak a királynak v;~sallusai, rr j..ten, és má.ik r>ilág1·a. 



115 

farkából a szőrt: ez által akarván bebizonyitani,hogy a kitartá9 többet 
ér az erőszaknál. 

1\letellus, egyike a legügyesebb hadvezéreknek, nem boldogul
hatott vele; és Syllának halálát az keserité, hogy nem vetheti szét a 
fészket, hol az elégületlenek összegyülvén, minden oldalról föltámad
tak Roma ellen. E közben Ásia ismét foljajdult a lovagok zsarolásai 
miatt; a senatorok, kezökben tartva a. törvénykezést, és a biintetlen
séget, hihetetlen zsarnokságot gyakoroltak a tartományokban : minek 
hii képét láthatni Verres pörében. Más részről a tengeri rablók kor
látlanul raboltak a tengeren, és pusztiták a partokat; a rabszolgák bor
zasztóan csörgették lánczaikat; s 1\lithridates ismét fölizgatá Ásiát a 
véres harcz megujitására. 

Pompej us. 

Mindezen fenyegetések ellenében, ott állott a szerencse fia gya
nánt Pompejus. Emlékeztünk már atyjáról, ki az ő kapzsisága miatt 
annyira gyülöletessé vált a katonák előtt, hogy élete ellen összeesküd
tek. Fiának ravaszsága kimenté őt a veszélyből: de nem volt képes 
megakadályozn i, hogy halála után, holt-tei'lte .meg ne gyaláztassék. A 
gyülölt atyának fia bálványa lett a romai népnek. Alig menekült meg 
Cinna és Carbo üldözéseitől, Syllának nyerte meg kegyeit; ki ügyes 
embert látott benne arra, hogy neki barátokat szerezzen, és e mellett 
öt el ne homályosítsa. Ó pedig a dictator kegyetlenségeit csupa után
zásból, és nem hajlamból támogatta; mert néha nagylelkünek is mu
tatkozék. Legyőzve Afrikát, Sylla elleneszegült a diadalmenetnek; de 
ő azt mondá : ,Emlékezzél meg, hogy a fölkelő napot örömestebb 
szemtéli mindenki, mint a leáldozót'. A bátorság tetszett Sy liának, és 
ez felkiáltott : "Legyen meg a diadal". 

Pom pe jus minden eszközt fel tudott használni, hogy hirnévre te
gyen szert, mi után a közönséges lelkek annyira szoktak töt·ekedni. Há
boru ban elsajátitá magának a többi hadvezérek dicsőségét : békében 
temérdek fizetett egyén hangoztatá érdemeit. Ez által egyenge té magá
nak az utat a főhatalomra; de midőn annak megragadása forgott szó
ban, gyenge jelleme kit ünt, és a kiket magával emelt, eléje hágtak. S 
mig ő a Wmjénnel beét·te, s a tiszteletben vélte rejleni a hatalmat, 
addig vetélytársai, mit sem go n do Iván a látszattal, megragadák a va
lóságot. 

E közben veszélyc:Jgé vált SerLoriu~, ki egész Spanyolországra 
kiterjesztette uralmát; s Mctellusnál ügyesebb hadve7.ér kivántatván 
ellenében, a választá~ Pompejusm esett: ki csak a multkor Lepidus le-

8* 
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verese által szerzett magának érdemet, és daczára ifju korának, a fő
parancsnoksággal megbizatott. Ezalatt Sertorius, kinek erejét a Per
penna által hozzá vezetett sereg növelte, Laurona ostromára sietett j 
és értésére esvén, miszerint Pompejus azzal dicsekszik, hogy őt itt 
megszoritja, azt fdelte : ,Sylla tanítványának tudnia kellene, hog'y a 
jó hadvezér többet néz hátra, mint előre'. Valóban Pompejus maga 
vétetett körül; és el kellehagynia a várost, melly az ő kérkedése meg
torlásaul, szeme láttára bevétetett, és fölgyujtatott. Pompejus Metel
lussal csatlakozott: de két izben veretett meg sokkal csekélyebb erő 
által, és szorult helyzetében a senatushoz folyamodott emberekért, és 
pénzért. 

• Ekkor Sertorius második Hannibalként Gallián keresztül átkelhe
tett volna a Havasok on, és annál nagyobb rettegést terjeszthetett volna 
maga körül, minthogy nemzeti ügyért harczolván, a nép rokonszen
vében talált volna támaszt. De ő szerette hazáját, hol forrón szeretett 
anyja lakott j s mindenkép ohajtván, hogy békében térhessen vissza, 
a két hadvezérnek meghódolását, és a sereg elbocsáttatását jelenté, ha 
az ellene kimondott számüzési rendelet visszavonatnék Kérése nem 
hallgattatott meg. 

Még Ásiáb~ is elhatott vitézségének hire, s Mithridates, ki min
den oldalról ellenséget keresett Romának, követeht küldött Sertori
ushoz, kik őt Pyrrhus-, és Hannibalhoz hasonlítván, 3,000 talentumot, 
és tökéletesen fölszerelt 40 hajót igértek neki: hogy a romaiakat ez 
oldalról foglalkodtassa, mig ő Ásiában a békekötés által átengedett 
tartományokat visszafoglalja.. Sertorius hü maradván hazá jához, melly· 
nek képviseletét letétnek tekinté, ezt válaszolá : ,Nem szándékom a 
köztársaság kárával hatalomra törni j tartsa meg magának Bithyniát, 
és Cappadociát, mellytől a romaiak nem fogják öt megfosztani j de 
Kis-Ásiában egy talpalatnyi földet sem engedek neki a békekötés ha
tárain tul'. 

Mithridatesnek értésére adatván a válasz, felkiáltott: "Ha még mint 
számüzött menekvő az atlanti tenger partjain, ennyit követel, mint 
viselné magát, ha a senatus tanácskozásait vezethetné ?" Mindazáltal 
sokra becsülte barátságát: megküldé neki a háromezer talentumot, és 
a hajókat j Sertorius pedig az emlitett kikötés mellett, egy hadcsapatot 
küldött neki. 

Sertorlu• halála. 

Szerencsétlenségére Sertorius több bizalmat helyezett a romaiak
ban, mint sem a barbarokban; s mivel azokhoz vonzódott, meghason-
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lott a benszülöttekkel. A mcnekültek soraiban nem hiányoztak az áru
lók, kik hogy a népeket tőle elidegenítsék, adókkal, és zsarolásokkal 
terhelték öket. Ebből lázadás keletkezett; mire Sertorius büntetésül, 
az Oscában tartatott gyennekeket megölette, vagy pedig eladatta.. 
Ekkor Perpenna, az ö helytartója, s a lázadás szitója, egy vacsora al
kalmával meggyilkolta őt (72.), és a sereget Poropejus kezébe adta, 
azon levelekkel együtt, mcllyekct Sertoriusnak barátjai írtak Romá
bóL Poropejus az árulót némelly összesküdtekkcl együtt megölette, a 
leveleket pedig megégette: attól tartva, nehegy valamelly jeles pol
gárnak állását veszélyeztesse ; mások a benszülöttek keze által vesz
tek el, vagy nyomorultan, és gyalázatosan teugették éltöket Afrikában. 
Sertorius spanyol Örsége az eskü szerint maga vette el életét : egy 
pillanat alatt egész Spanyolország meghódittatott, és a könnyüség, 
mellyel a tíz év~s háboru befejeztetett, nem annyira Poropejus, mint 
Sertorius érdemeit bizony it ja. 

Poropejus tehát másod ízben tat·Lott diadalmenetet, mielött még 
életkoránál fogva a senatorok közé léphetett volna. A lovagok szokás 
szerint, ha már a megszabott időt kiszolgálták, lovaikat kantárszár
nál fogva vezetvén, megjelentek a censorak előtt 1), mint azon korban, 
midöu a tisztviselök felügyelete a fegyverzet vizsgálatára szoritko
zott; s roiután elöadtál<, ki alatt, és mennyi ideig harczoltak, dicsé
rettel, vagy dorgálással bocsáttattak el. Poropejus maga is, consuli öl
tönyben, és a lictorokkal megjelenvén, midön a censor kérdezé : ,Ki
tültötted-e a törvény által megszabott időt oh Nagy-Pompejus a csa
tatéren'? felelé: "Igenis liitöltöttero, és pedig saját vezérletern alatt." 
Ekkor a tapsoknak vége-hossza nem volt; és a censorak öt a néppel 
rgyütt lakáig kisérték. 

11. Poutu•l háboru. 

Ásiában ujabb barbarok várakoztak a szerencse fiára. Mithrida
tes c9ak azért fogadta, el a ro maiaktól a békét, hogy időt nyerhessen 1 és 
ujabb háboruhoz késziilhessen. Az ellene viselt háboruk egészen más 
természetűek valának, mint a mellyekel elpuhult népek, vagy gőgös, 
erőtelen fejedelmek ellen kellett viselni. Egy királyt kellett legyőzni, 
ki Görögország határaitól egészen a Kaukazusig uralkodott; ki min
dig uj seregeket kapott Scythiából, pénzt eleget a fekete-tengeri keres
kedés ből, s kinek Lámulandó tevékenysége, s hajthatatlan jelleme min
dig ujabb és ujabb segélyforrásokat nyitott. Roma, belviszályok által 

1) Lásd II. Köt. 503. lap. 
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lévén elfoglalva, időt engedett neki a növe!tedésre; s<ít nem kevés 
számüzött romai polgárok ajánlák föl neki hrjaikat, tehetségeiket, és 
gyi.i.löletöket. A többi királyok, midön Roma ellen harczoltak, egye
dül a békét látszottak szemtik előtt tartani; miért is a többi államok 
attól tartva, hogy a legnagyobb veszélyben elhagyathatnának ál
taluk, nem biztak hozzájok : de már Mithridatcsbcn H,omának engcsz
telhetlen, személyes ellenségét szemlétték; miért is az ásiai, s görög 
városok nyiltan a barbarhoz csatlakoztak, ki nekik szabadságot igért. 

Kezdetbea mindjítrt büntetést szabott a tartományokra, mcllyek 
föltámadtak ellene, s a föllázadt Colchi;t azonnal mcghóditá (64.); s 
midön e tartomány az ö fiát ohajtaná l{irálynak, gyanu ébredvén benne, 
mintha ez mozditotta volna elő a lázadást, arany lánczokba veretvén 
öt megölette. Ezután szárazföldi seregeket, és hajóhadat gyűjtött a 
Bosporus partlakói ellen; de Murena, kit Sy ll a praetorként hagyott 
Ásiában, attól tartva, nehogy elfoglalja Cappadociát, Mithridates min
den tiltakozásának daczára, megtámatha azt: partjait, és Pontus hatá
rait el pusztítva; s még Sinopet, a király szék városát Í!'! fenyegette, azon 
reményben, hogy diadalt érdemelhet ld magának. Mithridates azonban 
elüzte a romaiakat; és a hegyek tetején meggyujtott tiizek hirdették, 
hogy Cappadoeia megszabadult az ellenségtől. 

Ekkor a Bosporus körüli népek meghóditását folytatá; s ugy lát
szik, a sarmatákat is mcghivta Europáha : ezután Ásiába rontott, hol 
az adószedők zsarolásai ugy tünteték föl, mint szabaditót. E tartomány 
kénytelen levén a Syllának fizetett 20,000 talentumot uzsorás ka
matra kil;ölcsönözni, az adószedők önkényétől függött: kik olly ra
vaszul tudták vinni dolgaikat, hogy az adó kevés évelc alatt 120,000 
talentumra (600 millio)növekedett. A szerencsétlen adósok legnagyobb 
nyomorban éltek, börtönökbe hurczoltattalc, és a publicannsok kincs
szarnjának kiclégitése végett, kénytelenek Yoltak eladni a templomokra 
szánt adományokat, nejeiket, gyermekeiket, és végre önmagukat is. 

Mithridates sok elégületlen várost megnyert maga számál'a; s 
miután Sertorius több rendbeli tiszteket, és Marius proconsuJt küldé 
hozzá, mintegy maga igazalásaul ezeket küldötte előre a hadjára
tokban ; s beláty-a, hogy az erő nem a csillogó fegyverzetben áll, a 
romaiakéhoz hasonló fegyvereket készittetett, seregeit romai módra 
fegyelme zé, jó lovasságra tőn szert, s csupa harczvágyból állott. 

Ez idö tájban halt meg Prusias, Bithynia királya, öröl(tiseivé té
vén a romaiakat; Mithridatesnek pedig kedve jött (73.) megtámadni 
e tartományt, Cappadociával együtt : a honnan mintegy 300,000 em-
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bert vitt el Tigranes, Armenia királya, az általa épitett uj város, 
Tigranocerta benépesítésére 1). 

Lucullus. 
E terjeszkedés megakadályozásani Roma kikerülhetiennek látta 

a háborut. S minthogy az első háboru által rendkivül meggazdagodtak 
Sy lia és hivei, sokan vágyódtak a parancsnokságra: főleg pedig Lu
cius Lucullus; ki Sy liának párthi ve, tanult, a Romában lakó görögök
nek véJnöke, becsületes, fényüző, mocsoktalan, habár uzsorás férfiu 
volt. Ó az első hadjárat alkalmával en y hité Sy !la kegyetlenségeit, s hol 
csak szerét tchetó, eloltotta a tüzet. Sylla visszatérvén Olaszországba, 
Asiában hagyta öt a hadi adó beszedése végett, s halálakor fia gyám
ságát bizta rá; melly megbizatásnak becsületesen meg i~ felelt. 

Hogy a főparancsnok~ágot Mithridates ellen megnyerje, lekö
telezte magának Pretia hires kéjhölgyet; ki az ő bájait kedveltjeinek 
javára tutita használni ; s ki a hozzá ragaszkodó, és nagy tekintélyű 
Cethegus befolyása által, megszerezte Lucullusnak a vezérséget. A 
senatus há1·omezer talentumot rendelt a tenge1·i se1·eg számára: mit 
azonban Lucullus el nem fogadott; a szövetségesek hajóit elegendök
nek tart\· án M ithridate~ leverésére. Első iz ben véve át a parancs
nokságot, utközben Polyhinst, Xenophont, több más irókkal olvasta, 
hogy a hadtudományban ismereteket szerezzen magának; kiknek ira
taiból mit tanulhatott (?) alig tudnók meghatározni: azonban elég volt 
az is, hogy a türelmes várakozást elsajátitá magának. Ugy számított, 
hogy az illy küléinféle nemzetekből álló csopo1·t csakhamar megszükül 
élelem ben, feledi a fegyelmet, és szétuszlik; miért is elegendő azt szem
me! tartani. E tervnek kivitele nem csekély feladat volt egy olly se
reggel, melly Fimbria, s Murena alatt e11gedetlenséghez és rablás
hoz szokott, s nem annyira a veszélytől, mint a tétlenségtől félt. A 
mint kiszállott Ásiában, nagy örömmel fogadtatott régi jótéteményei 
miatt; és mindenkép azon volt, hogy megszüntesse a visszaéléseket, s 
fékezze a publicanusok zsarolásait: egy száztólira szállitván le havon
kint a kamatot, nem engedé a kamatot a tökéhez csatolni; s eltörlé 
azokat, mellyek -a tőkét meghaladák : melly rendszabályok által négy 
év alatt fölmentette az adósok javait a zár alól. Ezen eljárás, és szelid 
bánásmód ja által sok várost visszatéritett az engedelmességre; kato
nái pedig, kiket nagy bajjal fegyelemhez szoktatott, mm·ogtak azért, 
hogy a vérontás, és rablás gyönyörétől megfosztá őket. 

')Daczára d'Anville vélem.:nyének, ugy látllúk, Tigranocerta Amid helyén 
állott, melly az örmények által moost is Diknugen.l-nek nevczt~tik. V. ö. satnt-Mar· 
tiD, Mém. SUI" r A.rménie. I. Köt. 170. l. 
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Mlthrldates futása. 

Mithridates e közben 150,000 gyalog-, 12 ;OOO lovas-, 100 kaszás 
szekér-, és 400 hajóval állott készen: minden oldalról megtámadva az el
lenséget, me ll y a nagyobb szám el0tt hátrált; s nem egyszer ver~c le 
Lucullus alvezéreit Ez pedig mindig csak védőleg tartotta magát, s 
csalt ugy ereszkedett csatába, ha a győzelemről bizonyo~ lehetett. Di
csően harczolt Cyzicus me \lett, honnan l\1 itln·idat.est nagy vesztc
séggel ellizte; azután üldözte öt, a Hellesponton keresztül Bithynia 
határaig: mclly tü'ltént megadta magát, ugy szinte Paph!agonia, és 
Cappadocia; sa neki hányt cseleket kikerülvén, sőt az ellenséget há
lójába vonván, annyira szoritá Mithridatest, hogy seregétől elhagyat
va, futásban keresett menedéket; mngával vivén temérdek kincseit 
vej éhez, Tigrancshcz. Utközhcn elfogatott volna, ha föl nem vágatja az 
aranynyal telt zsákokat: s mig a romaiak, és gaiaták a kifolyt aranyat 
fölszedegették, addig ö elillant. 

Mithridates Pharnaciában hagyta feleségeit, ágyasait és nővé
reit ; s nehogy a győzök kezébe kerüljenek, Eaechides heréltet azok 
meggyilkolására kiildötte. Ezek közt valaMonima Miletusból, szép és 
nagylelk ü nő; kinek még ifju korában 15,000 darab amnypénzt aján
dékozott a király, a nélkül, hogy öt elcsábíthatta volna : mig végre 
házasságot igért neki. A harembe vitctvt~n, mindcgyre siratá a görög 
szabadságot, a fényes szolgasághoz l;épcst . .Midön a herélt értésérc 
adá, választana magának tetszése szcrinti halált, a királyi kendövei 
próbálta magát megfojtani; s ez elszakadván, fölkiáltott: ,Átkozott. 
rongy, mt\g csak erre sem haszn:ilhatlak'. 

Tlgranes. 

Tigranes, kil1ez Mithrirl.ates mcnekült, leghatalmasabb uralko
dója volt nyugoti • .\.siánal\: nagy ter,Tekkel foglalkozva, megalázta a 
partbusokat j a sebenita arabokat, a nomád élcttfíl el vonván, a kereske
dés előmozditása végett szom~zédságába éclesgette j Ciliciából és Cap
padaciából egész népségeket vitt el lVIc~opotamia. benépesitésél"c; a 
l\1ithridatessel Lözösen viselt hadjáratokban ennek engedte át a tar
tományokat, s magának tartotta a zsákmányt, é,; a foglyokat. A syrn
sok, megunva már a véres vi~zályokat, mcllyckbe az utolsó Sclenci
dák, folytonos testvérgyilkosság, egymást váltogató győzelmeit, és le
veretések hosszu során át, ravaszság, és idegen fegyverek, főleg Egyp
tom által segittetve, a korona végett keveredtek, Tigranest ,·álaszták 
királyulmal{; ki tizennyolcz év alatt, főleg a Syllával kötött béke után, 
virágzásnak inditotta a tartományt. 



121 

Azonban ennek megszegésére ösztönözte őt Mithridates: mi végre 
fé~yes küldöttséget inditott hozzá, mellynek élén Metrodorus Scepsis
ből, jeles államférfiu állott, ki iránt ő ti!'lztelettel viseltetett, és rende
sen a !{irály atyjának nevezte. Tigranes félrevonván őt, véleményének 
őszinte kijelentésére kértc föl. .1\'Ietrodorus megtiszteltetve érezvén 
magát a bizalom által, azt felelé, hogy mint követ kénytelen :tz ipával 
kötendő szövetséget ajánlani neki; de mint magán-ember azt taná
csolja, hogy a hatalmas romai néppel ujjat ne huzzon. Tetszett a fe
lelet Tigrane~nek, és azon reményben, hogy Mithridates szinte méltá
nyolni fogja az őszinteséget, közlé vele a dolgot. Mctrodorus haza 
térvén, meghalt, vagy megöletett. 

Ti gran es azon hitben, hogy a két ellenség közt semleges marad
hat, segélyt küldött a pontusi királynak, a nélkül, hogy a romaiak el
len nyilatkozott volna; s midőn l\1 ithridates legyőzetett, a helyett, 
hogy összeszedte volna seregeit a fenyegető ellenség visszanyomá
sára, befogadta a magas menekvőt: noha sem látni nem kivánta őt, sem 
egyezkedni nem akart vele. Ellenben háborut kezdett a parthusokkal, 
meghódítá Mcsopotamiát, és leverte Cleopatrát, a syriai királyok vég
sarjadékát, kit kegyetlenül meggyilkoltatott; leigázta Phoeniciát, és 
Egyptom határaiig terjeszté ki hatalmát. Most már királyok királyá
nak nevezte magát: négy király képezte mindenkor kiséretét, s foga
dások alkalmával trónja körül kellett állaniok, mellökön keresztbe ve
tett kezekkel. De a pompában még nem áll az erő. 

Roma nem jó szemrnel nézte a hatalmas fejedelmeket ; s hogy 
iiriigyet találjon a háborura, Lucullus által Mithridates kiadatását kö
vetelte. Gőgösen fogadta Tigranes a küldöttséget, s mert ez nem viselte 
magát eléggé alázatosan, ipa kiadatását megtagadta; sőt ezóta nyája
sabban bánt vele, tanácsára hallgatott, s tizenhat ezer lovas élére ál
lítá öt, hogy azzal ujra megkisérthesse szerencséjét. 

Lucullus 15,000 emoerrel litkelvén a Tigrisen és Euphratesen,Ar
menia szivében látta magát, Az első hirnök, ki Tigranest erről érte
síté, mint hazug felaka~ztatott; de midön a hir valósult, Tigranes fölki
áltott : , Követségnek sok, hadseregnek kevés'. Valamint Mithridatest 
lassuság-, ugy Tigranest gyorsa11ággal győzte meg Lucullus (69). liiá
ban tanácsolta Tigranesnek ipa, kerülje ki a csatát, és pusztítsa el in
kább e tartományt: hogy Lucullus csekély számu serege inség által 
veszszen el. Ütlcözetre került a dolog: és Lucullus figyelmeztetvén va
laki által, hogy e nap (october 6.) baljóslatu a rarnaiakra nézve, mi
vel Caepio akkor győzetett le a eimberek által, válaszul adá : ,Majd 
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gondoakodom róla, hogy ezentul szerenesés nap legyen'. E csekély se
reggel kétszáz ezer barbart szalasztott meg, kik közt 17,000 pánczélo
zott lovag találkozott. 

A Tigranes által Ásiába. vitt görögök megköunyiték Lucullus
nak Tigranocerta bevételét; miért is őket mindcnnel ellátva, vissza· 
l!.üldé hAzájokba : szintigy bánt Amisussal a Pontusban, és Sinope
vel; me Ily városoknak visszaadta függctlenségökct. Megkimélve a szán
tóföldeket, és szőllőket, megnyerte maga számára a barbarokat j az 
arab törzsek szabadító gyanánt üdvözlék öt, szintugy a sophcniek, és 
gordiánok ; az ingadozó partimsokat haddal akarta megtámadni, de a 
katonák megtagadták tőle a tovább-mcnetelt. 

Tigranes szintolly gyávának mutatlwzott a szerencsétlenségben, 
mint a milly gőgös volt a szercncs(!ben; ele a hajlithatlan Mithridates uj 
seregek gyiijtésében fáradozott a Tauruson tuli rónákon (68). Lucul
lus őt utolérte, s Artaxatas folyó mellett legyőzte: a két király azon
ban megmenekült; s miclőn már azon reménynyel kecsegtettc magát, 
hogy Roma ellenségeit egy csapással megsemmisíti, az egész sereg, 
mintegy összebeszélve, megtagadá tőle az engedelmességet. Hiában 
járt ő sátorról-sátorra, kérvén őket, térnének engedelmességre j egy 
részről házasságtörő sógora, Publius Clodius idegenité el tőle a kato
nákat, más részről ezek panaszolkocltak, hogy mit sem nyernek a há
boru által, és üres erszényeiket mntogatván, azt mondák neki, harczol
jon ő maga, ki egyedül veszi hasznát. 

Maolila törvény. 

Hihetőleg Lucullus nagy összegeket kapott a városoktól, mellyc
ket a z~ákmánytól megkimélt j és a publicanusok setét szinekkel fes
tették annak kapzsiságát, ki megfékezte az övéket: s a senatus őt fel
váitatni határozta. Manilius tribun Poropejust ajánlá; Cicero pártolta 
őt, és a patriciusok ellenkeúsének daczára a senatus őt megválasztott<~.. 

Poropejus minden harcz nélkül diadalt tartott. Lucullus, azon álli
tással,hogy a szerencse gyermeke, hasonlóna varjukhoz, a holttesteken 
élődik, vissza akará őt küldeni, miután a hadjárat be van fejezve. Eb
ből izetlenségek támadtak : az ifju nem engedte, hogy valaki Lucullus
hoz közelitsenj eltörlé ennek minden rendeleteit, s csupán 1600 zsol
dost hagyott meg számára, kikkel Romába visszatét·hessen Itt nagy 
bajjal megnyervén n diadalt, visszavonult a közügyektől, és élvekben, 
s közmondássá vált fényüzésben ket·esett időtöltést; a senatusban is 
csak azért jelent meg, hogy Pompejus terveit. meghiusits11., ki később 
számüzeté öt a városhóL 
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Mithridates hasznára forditván a változás kl'lvetkeztében tör
tént zavarokat, visszatért Pontusba, berontott Cappadociáha, s ujra 
megnyitá a barbaroknak a Kaukazus utját; s Romát valóban veszély 
fenyegetheté, ha l<önnyebb köztekedési eszközök megengedik vala 
Mithridatesnek, egyesülni a tengeri rablókkal, és Spartacussal, kik ak
kor Roma ellen harczoltak. A szerencse azonban hii maradt Pompe
jus középszerüségéhez. Tigra.nes egy lia föllázadt atyja ellen, s általa 
megveretve, a romainkhoz ment át, kiknek seregét Armeniába vezette. 

Tigranes bátorságát vesztve, Pompej us sátorába ment, hol saját 
természet-elleni fia jelenlétében örömét nyilvánitá azon, hogy illy hős 
által győzetett le; ki is jutalmul visszaadá neki Armeni!í.t (66.), azon 
föltétellel : fizessen 6000 talentumot, hagyja el Cappadociát, Ciliciát, 
Sy ri át, és a phoeniciai birtokot. A romaiak barátjána.k, és szövet:::é
gesének neveztet,·én Pompejus által, a partlillsok ellen segitséget 
adott neki; s nem csak hogy elállott Mithridate,töl, hanem még 100 
talentumot is igért annak, ki őt megöli. 

Mithridates maga is békét kért Pompejustól j de a roma.iak, kik 
pártján állattal<, böri.iket. féltve, kényszeríték őt az egyezkedés meg
szüntetésérc. Az Euphrates partjain legyőzetve, s övéitől elhagyatva, 
egyedül menekült az éj homályában (65) }~rtésére esvén Tigranes meg
hódolása, Krimeába futott; s a nélkül, hogy bátorságát vesztené, ösz
szegyüjté az albanokat, ibercket, és a Kaukazus egyéb népeit. Itt is 
elérte azonban őt Pompejus serege, melly könnyen szétszórta a gyü
levész csapatokat. De Hyt·caniába, sa szittyákon keresztül a Bosporusba 
hatolni még sem mcrészelt: hanem délnek kanyarulván, a védetlen~ 
gyáva népeket meghódította. 

Mithrldates halála. 

Mithridatest holtnak hivén, más felé vette utját, és egy hadjá
ratban, melly inkább diadalmenethez hasonlított, elfoglalta Syriát és 
.Judaeát, és mások kezére bocsátván, oktalan támadásról gondolkozott 
az arabok ellen. De Mithridatcs még életben volt. Elaggott lévén, és 
borzasztó rákfenében szcnvedvén, nH~g mindig azon tcrvet forgatta, 
hogy a barbar világot fölizgatván, a scythákat, gallusokat, és partbuso
kat Roma ellen vezérlendi; s e végből mindenfelé biztosokatés köve
teket küldött. Visszatérve Pontusba, uj csapatokat gyüjtöttj számos 
városol<at visszafoglalt, s leányait a szitt.ya fejedelmeknek küldé, min
denütt szövetségeseket keresve magának. Ezek azonban a kisét·et ál
tal elárultat ván, a ro maiak hatalmába e3tek j s mig ü a Bosporu3 C im· 
meriuson; Scythián, és Pannonián keresztül sereget akart Galliába ve
zt:tni, s az utközben fölszedendő csapa tokkal Olaszországra ü tn~ elő-
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kelő harczosai részéről talált ellenszegülésre, kik e lépésben vakme
röséget láttak. Legkedvesebb fia, Pharnaces, az elégülellenek élén 
állott; ki egyetértvén a romaiakkal, királynak kiáltatta ki magát; s 
Mithridates hiába n erölködvén a gőg által embertelenné lett fiát meg
inditan i, önmagát, ágyasait, s Cyprus és Egyptom l<irályainak eljegy
zett két leányát megmérgezte (63). A többiek elvesztek; de ö már 
annyira hozzá szoktatta testét a méreghez, hogy többé ez sem fogott 
rajta; miért is karddal döfte magát által. A városba nyomuló ellenség 
öt a halállal kiigzköd,,e találta : s Pharnaces, hogy a diadalmenetrc 
fentartsa, sebcit bekötözni parancsolta; egy gallus azonban öt ;negölte 

Hatvanegy évig uralkodott, borzasztó bünöket egyesítve nagy 
erényekkel(?). Cicero minden habozás nélkül a legnagyobb királynak 
nevezi öt Nagy-Sándor után; valóban annyi győzelmek, fáradhatat
lan munkásság, és a szerencsétlenségben kimerithetetlen segélyforrá
sai után, e dicséretet nem lehet tulságosnak mondani. Bizonysága en
nek az öröm, mellyet halála a t·omai sereg-, és népnél okozott. Ezenkivül 
mivcltséggel is birt: tőle függö huszonnégy nemzetnek nyelvét be
szélte; görög nyelven f"úvészeti értekezést irt; értett a gyógyászathoz, 
és a róla nevezett ellenmérget ö találta föl 1). 

A történetirók kimer·ithetlenek az ö kincseinek elszá.mitásában. 
Egyedül Telaura város 200 aranyszegélyü onyx serleget szolgáltatott 
számára ; harmincz napot töltöttek a köztársaság biztosai az arany és 
ezüst edények, a gyémántokkal Idrakott nyergel<, és zabolák összeirá
sában. Ezenkivtil találtattak tömör· aranyból, istenek szobrai, s a ki
rálynak egy nyolcz könyöknyi magas szobra; egy három láb széles, és 
négy láb hosszu dámajátél<, csupán két darab drága-köböl, sa játék
darabok fölött egy harmincz fontot nyomó arany hold . 

.isla felo•ztása. 
Halála után Poropejus szabadon rendelkezett Ásiával. Az éjszaki 

partok, Bithynia, Paphlagonia, Pontus, az uj Bithynia tartományt ké
pezték; a déli partok, Cilieia és Pamphilia, Cilieia tartományt. Ariobar
zanes megtartá Cappadociát; nagy Armenia Tigranesnek adatott, Ju
daea Hyrcannak, a Bosporus az atyagyilkos Pharnacesnek, egyéb 
apró áll.amok f"úggetlen fejedelmeknek. 

A Seleucidák a nép által Syria trónjáról eliizetve, Poropejus 

1 ) Plinius, XXV. 2. Mithridatest illelöleg v. ö. Valllant, Imperium Achaeme· 
nitlarvm; az Imperium At·sacidnrum Il. kötetében: érmekre alapitott munka.J.Ernest 
Voltersdorf,Commenlflliot>itnm Mithridntis mngni pet·nunos digestani sistens ,a göttingai 
társulattól jutalmat nyert 1812-ben. Egyébiránt lehetetlen, időrendi pontossággal 
összegyüjteni a tényeket. 
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segélye által akarák azt visszafoglalni Tigranes bukásával; a proconsui 
azonban szemére hányta Antiochusnak, e család végsarjadékának : 
hogyan me ri azt visszakövetelni, a mit megtartani nem tudott i a ro· 
maiak legyőzve Tigranest, az országot elfoglalták, mellyet nálánál job
ban meg tudnak védeni az arabok, és a zsidók ellen. A hadi jognál 
fogva Poropejus Syriát, és Phoeniciát uj tartománynyá alakitotta Sy· 
ria név alatt, mellyet a Seleucidák 270 évi bitorlás után örökre el· 
vesztettek. 

Thrakok, é• •c;,·thák. 

A thrakok Macedoniát fenyegetve, s a rarnaiakat nyugtalanítva, 
elöszőr Sylla által verettek le, késöbb Appius macedoniai proconsui 
által i Curio ismét a Dunáig szaritotta öket j végre egészen meggyen
gité Lucullus, mig testvére Ásiában harczolt. A scythák, kik Mithri· 
datessel borzasztó alakban tünnek föl, vele együtt eltünnek a töt·té
netiró szemei elöl; s csupán tudatlanságból, vagy a költészetben ter
jesztetik ki nevök minden éjszaki népekre. Legyőzetve a sarroaták 
által, hiLetöleg a germaooktól üzött gallusokkal egyesültek, s az oro
szok által mai napig is csudoknak neveztetnek 1

). 

Roma minden hatalmas királyt eltávolított utjából : azonban a 
parthusok szomszédságába jutott, kik nem egyszer taszíták őt az ör· 
vény szélére. 

TIZEDIK FHJEZHT. 

A gladiatorok. Piraták. Creta. 

l\1inde harczok alatt n Pm c~endesi.ilt le Olaszország: s az ember
telenség, mellyet a rabszolgák lázadása idézett elő, a gladiatorokét 
eredményezte. Mióta Roma kedvet lelt az embereknek egymás közti, 
s a vadállatok elleni kiizdelmeiben 2), egész müvészetté vált, mint 
kelljen halálosan megsebzeni valakit. s meghalni mások szemei el<'ítt: 
és e végett a szerencsétleneket nevelni kellett. 

·tllatvladalok. 

Macedonia meghódítása után, Metellus 150 hadi elefántot vitt 
Romába, mellyek nyilakkal ejtettek cl a zsufolva tölt circusban. Sylla 
és Scauru,s hoztak először oroszlánokat, és párduczokat j később Pom· 

1) Lásd Ill. Könyv. I. fej. 
1) Lásd III. Köt. 256. lap. 
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pejus, diadalait fitogtatni, s n. népet megnyerni ohajtván, számos egyéb 
állatok köz t hozott magával 41 O párducwt, és 600 oroszlánt, ezek kö
zül 315-nek serénye vala; olly nagy számmal voltak még akkor e ra
gadozó állatfajok a földön, mellyeket az emberi-nem, terjeszkedése ál
tal most már irtani kezdett. Caesar az ő játékain, közel 400 sednyes 
oroszlánt mutatott föl j 40 elefántot vezettetett 500 gyalog, és ugyan
annyi lovas ellenében; s Flaminim1 circusában 36 krokodil vérzett el, 
miután egymással küzködtek. A császárok alatt még inkább növeke
dett ez ostoba fényüzés. 

Ghullatorok. 

Van, ki mosolyog ez esztelenségek fölött j saját koráéra gondol \'a: 
de mély bánat fogja el az embert a tát-sadalom romlottsága miatt, 
midőn látja, hogy az embereknek vadállatokkal, vr.gy maguk közt 
kell küzdeni egy elfajult nép, és nemesség gyönyörködtetésére. Az 
emberi áldozatok, mellyeket a hetruskok, é<> campaniak gyakoroltak a 
sirok fölött, hihetőleg Romába is átmentek egyéb szertartásokkal: de 
a romai hősi nép ellentállást, és győzelmet akart szemlélni. Marcus és 
Decius Brutus először adattak viadalt a gladiatorok által atyjok sirja 
fölött; Aemilius Lepidus augur három fiai l l párt állitottak ki a fo
rumon három napon át; 25 párt Valerius Laevinus fiai; s igy mindig növe
kedett számuk. Julius Caesar 640-et állitott előj Titus, az emberi-nem 
gyönyöriisége, száz napon át adatott véres küzdelmeket j a jó Tra
ján 123 napig, 2000 küzdővel. S a gladiatorok nem csupán rabszol
gák valának : midőn a császárok alatt az emberi méltóság összetapos
tatott, Nero egy napon az amphitheatrumban 400 senator, és 500 lo
vag által adatott küzdelmet; Commodus maga is leszállott a küzd
térre; Marcus Aurelius h1ában parancsolá mr;g a tompa fegyverek 
használatát: a nép vért kivánt látni, s a látványtól megittasodott; mig 
végre Constantin egy rendelete, s még inkább a keregztények tanai, s 
a hősi kitartás, mellyel hitökért a vértanui halált fogadták, véget ve
tettek eme kegyetlenségeknck. Azok, kik megütköznek a:wn, hogy a 
Krisztus szenvedését ábrázoló mysteriumok eltorzítják a Colossaemnot, 
juttassák eszökbe, mennyi vérontás kiméltetett meg általuk. 

Romában különös tanítók (l a n is t a e) oktatták a sz:t.badokat, 
és polgárokat, mint kelljen a nép mulattatására halálos döfést adni, s 
elfogadni; de nem annyira ezen tanult v ivók mesterségei gyönyörköd
teték a népet, mint inkább a rabszolgák, és foglyok a barbar tartomá
nyol{ból: kik óriási testalkattal, és erővel birván, nem annyira ügyes, 
mint hata:mas döféseket osztogattak egymásnak a küzdtéren. Vagyo
nos vállalkozók temét·dck válogatott embereket tartotta]{, kik egyene-
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sen e czélra tápláltattak, és gyakoroltattak. Petronius szerint eme 
szerencsétlenek a következő esk ü által kötelezték magukat: ,Esküszöm, 
hogy kiállom a halált a tűzben, lánczok közt, a korbácsütések, vagy a 
kardcsapás alatt; és testestől-lelkestől, mint egy igazi gladiator, Eumol
pus minden akaratjának alávetem magamat'. Az aedilis, ki látványt 
akart nyujtani a népnek, a gazdag, ki annak bámulatát, vagy kegyét 
akarta megnyerni, a bérlőhez fordult, s vagy kibérelte a küzdöket, 
vagy egészen szerencsére megvásárolta. A viadalok többé, vagy ke
vésbbé vérengzök valának; mert az első esetben a bérlő azon volt, 
hogy minél kisebb kár történjék bennök: holott ellenkezőleg nagylel
kűség hirére tőn szert, ki a vidalt ew~szen a nép önkényeszerint en
gedte végbe menni. 

, Diadaljátékok fognak tarta tn i (m u n us g l a d i a t o r ium); az 
aedilis adja ezt jutalmul a népnek, hogy őt e méltóságra megválasz. 
totta; ötven párt állitván elő~ kik egymást meg fogják kés e ln i'. E je· 
lentésre magán kivül van örömében a romai nép, és feledve e napon 
testvéreit, kik a spanyolok gyilkai, vagy Carthago, és Corintbus falai 
alatt vesznek el, feledve, hogy tegnap éhezett, és holnap sem lesz mit 
ennie, az első hajnalhasadásra megtölti a circust: egész kényelemmcl 
jelennek meg az urak, kiknek ö parancsol a forumon, s kiket aláza
tosan szolgál lakaikban, és még későbben a hölgyek, kiknek há
rom óra is alig volt f'lég fésiilködésre, hogy bájaikat kiemeljék, s az 
életkor, vagy kicsapongásole által okozott garázdálkodást szépségökben 
eltakarják: végre megjelenik a játék rendezője. Ekkor a tapsok az 
egeket verik; bizton örvendhet neki: mert a romai nép hálája. bi
z.onyáta a quae:;tura-, és a consuisággal fogja őt kárpótolni. 

De hol maradnak a gladiatorok? Türelmetlen mormogás hallat
szik; az egész gyülekezet kinos várakozásban van. Itt vannak végre. 
A nézők bámulják hatalma~ izmaikat, testállásukat, és mozdulataikat. 
A népnek hatalmasan ver szive: elgondol va, mikép egyetlen inté~é
től függ ezen emberek élete. 

A látvány megkezdődik. A viadal tompa fegyverrel kezdődik 
(a r ma l us o r i a); egy bottal, mindcn ártalom nélkül adják ügyessé
gök jeiét a vágásban, és ennek felfogásában; de csakhamar vége van 
a gyermekjátéknak, melly a romai nép fönségéhez nem illik. Villog
nak már a kardok, az indulat hevesebben tör ki, a csapások egymást 

. érik: sa nép szorongással szemléli a sebeket, és a vért. 
Egyike a viaskodóknak legyőzetik, és visszavonulva, fölemeli uj

jait, kegyelemért esedezve. Hogy ha a viadalban hősiellen viselte ma-
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gát, s a halál iránt nemeslelk ü megvetést tanusított, a nép meghagyja 
életét; talán azért, hogy más ízben is gyönyörködtetésére szolgáljon. 
Ha pedig nem, vagy ha a nép kiváncsi tudni, valljon állhatatos ma
rad-e az utolsó pet·ezig, vagy épen mulatni akarja magát, végvon,ag
lásait szemlélgetvén az élet és ifjuság teljében haldokló férfinak, össze
szoritva markát, hüvelyk-uJját fordítja a viaskodó felé, ezt mondván : 
,recipe ferrum'; s a győző engedve az intésnek, megöli a legyőzöttet. 

Alig hogy a trombitaszó a gladiator halálát jelenti, azonnal a 
sp o l i a r ium-ba vitetik: hol a legyőzö kivetkezteti őt fegyvereiből, 

és ruháiból, s ha szükség, az utolsó döfést is megadja neki; mialatt 
némelly nyavalyatörő oda siet, inni a kibugyogó vérből, mellytöl bor
zasztó nyavalyájának gyógyulását várja. A győző mastix-koszorut, és 
pálmaágat, néha szabadságot is kap; neki és annak, ki a látványt ren
dezte, a tapsok halhatatlanságot, a rosszaló kifakadások pedig halált 
adni látszanak 1 ). 

Már minö társadalom az, hol a politikai események nem mutat
nak föl egyebet harczokná.l; s midőn az időtöltésekre forditjuk szemein
ket, ott sem látunk egyebet viadal-, és vérnél! 

Spartacus. 

E gladiatori harcrnek egyszersmind tartalék-hadát képezték a 
lázadóknak; kik egy illy csoportot megvásárolván, olly emberekre tő
nek szert, kik megszakták volt a vérontást, és családi, vagy honfiui 
kegyeletet nem ismertek. Capua volt fő rakhelye ezen árunak. Lentu
Jus Buriatus temérdek gladiatorokat tartott, főleg gallusokat, és thra
kokat (73). Egyike ezeknek Spartacus, születésére thrák, eredetér~ 
numida, rendkivül bátor, és erős, ugyszinte állapotához képest okos, 
és szelid, a küzdtéren adandó viadalra kiszemeltetvén, igy szólott tár
saihoz : ,Ha már csakugyan viaskodnunk kell, miért nem kelünk föl 
inkább elnyomóink ellen'? 

E szavak olly hatást tettek, mint az elkészült tüzaknába vetett 
szikra. Kétszázan egyesültek a szökésrc : mivel pedig ezt titkon nem 
teheték, az őröket erővel leverik, egy pecsenye~ütő boltjában talált 
késekkel és nyársakkal fölfegyverkeznek, és a Vesuvra futnak; mások 
pedig kitörvén ketreczeikből, egyesülnek amazokkal :valamennyien 
erőteljes, fegyverforgató férfiak. Az ellenök küldött htonaság, két 
romai praetorral együtt, futásnak ered. Tízezerre szaporadván szá-

1
) Piausum immortalitatem, sibiium m01·tem videri necesse est. Oicero, pro 

SciEli o. 
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muk, Spartacus bejárja velök Olaszországot~ s Gallia Cisalpinába akar 
eljutni, honnan embereinek nagyobb része származott. Itt, és a Ha
vasokon tul ohajtott volna megtelepedni ; de némellyek kedvet kap
ván Roma kirablására, Crixus vezérlete alatt elszakadtak a többi se
regtő!, és Gellius consui által szétverettek. 

E veszteség hirére visszatér Spartacus: megtámadj a, s megveri 
az öt üldözni indult Lentulus consult (72.) j utána Gelliust : és egé
szen elbizva magát annak láttára, hogy a győzhetlen legiók, és Ro
mának fő tisztviselői a megvetett rabszolga előtt futnak, megtiltja bár
meily romainak is kimélni életét; 20,000 ember élén pusztítva járja 
be Olaszországot, és Lucn.niában tábort üt. Itt ételmi tárakat állit
tat föl a mindegyre növekedő sereg számára, s a tengerrel igyekszik 
közösülésbe jönni: hogy egy részről a piratáknak, kik uj Carthagat ala
pitottak a tengertn, nyujthassa kezét, más részről föléleszthesse Sici
liában a rabszolga-háborut. 

A senatu'l Licinius Crassust bizta meg a dolog elintézésével, ki 
Sylla győzedelmeinek fő támasza volt i és ismerve a veszély nagyságát, 
azt kivánja, hogy Pompejus Spanyolországból, Lucullus Ásiából visz
szahivassélt. E közben legatusa Memmius, két legió\'al megtámadva 
Spartacust, ez által megveretik j Crassus azonban 10 más legiával elő
siet vén, ötszáz legionarius t, kik a lázadók elől futásnak eredtek, meg
tizedeltetvén, ezek közül 10,000-et ölt le. 

Halálo (74.). 

Ugyancsak Spartacus, Siciliába szándékozván, Rhegium mellett 
egy félszigethe szorittatott, és Crassus által utja elzáraték. Midön övéi 
megadásról beszélnének, egy foglyot keresztre feszittetett, és emberei
nek mutatván : ,E sors várakozik, ugy mond, rátok, ha nem véditek 
magatokat'; és egy zivataros éj oltalma alatt, sikerült neki az ellen
ségen áttörni. Crassus attól félve, hogy Romának tarthatna, utoléri 
őt, megveri, s 12,300 lázadó esett el: mindnyájan, kettőnek kivételével, 
elölről kapván a sebet. Most már Spartacus, serege romjaival a hegyek 
közé, a lázadás és szabadság menhelyére akart \'Onulni j ők azonban 
egy pillanatnyi előny által fölbátorodva, Crassus ellen kivánnak in
dulni. A csata előtt Spartacus megölte lovát: ,Ha győztem, ugy mond, 
nem lesz hiány a lóban j ha pedig legyőzettem, nem lesz rá szüksé
gem'. Hősi védelem után csakugyan le is győzetett j negyvenezer em
bere esett el ; ő maga is megsebesittetvén, térden állva harczolt, min
denkit leverve közelében : mig végre temérdek lándsa-szurások után, 
egy halorn holt-testre rogyott le. 

9 
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Ötezer gladiator menekült Lucaniába, épen akkor, midőn Pompej us 
visszatért SpanyolországbóL Találkozván velök, minden fárad~ág nél
kül szétszórta öket. S ez elég volt neki arra, hogy Crac;sustól a háboru 
befejezésének dicsőségét megtagadja. Ő, ki azzal kérkedett, miszerint 
Spanyolországban 876 várost hódított meg, ekkor ezt irá a senatus
nak : ,Crassus a rabszolgákat legyőzte, én pedig véget vetettem a lá
zadásnak' j és e dicsekvés; meg pártfeleinek tulságos magasztalásai azt 
eredményezték, hogy mintha csak ö volna képes megmenteni a hazát, 
a nép kegye által consuiságra emeltetett. 

Crassus ellenben, kit valójában illetett a győzedelem dicsősége, 
nagy áron vásároita meg a consulságot: kiosztatván a nép közt javai
nak tizedrészét j 10,000 teritékü lakomát, s minden polgárnak három 
hónapra gabonát adott. Ez oknál fogva keserü gyülölettel viseltetett 
Poropejus iránt: miböl a köztársaságra kárhozatos veszély kerekedett. 
Pompejus csak diadal után akará elbocsátani a győzedelmes sereget, 
melly Sertoriust megscmmisíté j Cra~sus sziutc nem akart megválni 
diadalmas seregétöl, mig tiszttársa legiókkal környeztetik, és egy uj 
Syllává készül lenni. A nép, és a senatus a polgárháboruk megujulá
sától tartva, könyörögtek mindkettőnek: még álmok, és istenek is 
szerepeitek a dologban j dc Pompejns nem engedett, mig Cra.ssus ön
kénytesen kezét nem nyujtá neki. Ekkor látszatra kibékültek. 

Tengeri •·~1bhík. 

Pompeju:'! hízelegve n. népnek, s visszaadva a trihunok hatalmát, 
Romának embere lett: ugy hogy a tengeri rablók elleni hadjárat czélsze
rübben senkirc sem bizathatott. Ezek gyülevész nép valának Cilicia, 
Syria, Cyprus, Pamphilia, Pontus, Isauria, s más ásiai tartományokból : 
kik Olaszországon akarák megbosszulni a mblásokat, me Ilyeket a publi
canusok követtek el hazájokban. A közönyösség, mcllyel Roma Car
thago lerontása után a hajóhad irányában viseltetett, s az ö bel- és 
külharczai fölbátoriták őket: mialatt a romaiak zsarolásai felső Ásiá
ban mindig ujabb szökevényekkel szapariták számukat. Mithridates a 
háboru folytán zsoldjában tartotta öket a romaiak ellen j a béke meg
kötésével peJig a királyi hajóhad legénységének nagy része hozzá
jok futott. 

Mindenkor valameily társadalmi fekélynek jelensége az, ha a 
lázadás könnyen terjed. Láttuk a rabszolgákat, láttuk Sertoriust, és 
Spartacust, s most a kalózokat j kikhez nem csupán a nép söpredéke 
csatlakozott : hanem jómódu, s előkelő férfiak is kimentek velök a ka
landozásokra. Voltak arsenaljaik, kikötőik, világító-tornyaik, ügyes 
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kormányosaik és matrózaik, mindennemü hajóik, nagyok, é3 borzasz· 
tók, aranyozott elörészszel, ezüsttel bevont evezö-lapátokkal, és bibor 
szönyegekkel. 

Ezernél több illy hajó kalandozott a tengereken: s nem csak haj{>· 
kat fogtak el, hanem még 400 várost is bevettekj mellyeknek nagy 
áron kellett magukat megváltaniok: és eddig megkimélt templomokat 
raboltak ki. Ezután a szát·azföldre is kicsapván, Olaszországot rémü
lésbe cjték, az Appia utat clállták, sőt Romát is fcnyegették. A szó
nokoknak pirulniok kellett a earthagai hajó- orrokkal diszesitett szószé
kcn, midön e kalózok még a közel nyári lakokat is megrohanván, azokat 
kirablák, és lakóikat magukkal hurczolván, csak rémi tő váltságdíj mel
lett adák vissza. Két practot·t diszültönyeikben, a lictorokkal együtt 
elvittek, s gunyos diadallal körülhurczoltak. S midőn egyik, hogy 
tiszteletet gerjeszszcn maga iránt, arra hivatkoznék, miszerint ő romai 
polgár: egész töredelmet szinleltek, alázatosan bocsánatot kértek tőle, 
visszaadák sarkantynit és togáját, s azon ajánlattal, térne vi8sza sza
badon az ő dicső városába, egy létrán leszállani, s a tengerbe ugrani 
kényszerítették. 

Publius Set·vilius, győzelmet nyerve rajtuk, Isauriens mellékne
vet kapott: dc még azért nem alázta meg őket. l\Iarcus Antonius ujra 
megtámadta őket (75.) Cretu szigct mellett: de számos hajókat vesz
tett, és harczosai az árboczokra aggattattak föl azon lánczokkal, mellye
ket a kalózok számára hozott magával (71). 

GabinioKI tön-ény. 

A dolog rendkivül bosszantá a romaiakat: mert azok tarták fön a 
közlekedést ellensPgeik közt1 az atlanti tenger partjaitól kezdve l\fae
otis taváig, s Spartacus és Mithridates tőlök k6rtek segélyt j de at
tól is lehetett tartani, hogy megakasztván a közlekedést Libyával, 
Olaszországot kiéheztetile E szcri11t tehát Gabinius tábun, Pompejus 
teremtménye, ennek hatalmát ohajtván, törvényt terjesztett elő: hogy 
tudnillik a kalózok kiirtassanak j melly végre a hadvezér korlátlan hata
lommal ruháztassék föl valamennyi tengereken, egészen Hercules oszlo
paiig, s 400 stadiumnyira befelé a parttól ; katonákat, és népet a szük
séghez képest szedhesscnj a közpénztárral tetszéseszerint rendelkezhes
sék, s hatalma három évre kiterjesztessék. 

A sem1.tus belátta, mikép Gabini us Pompejusra. ezélaz : de a nép 
vakon ragaszkodott a Szerencse fiáh0Zj más részrőlmegunván az olig· 
archák zsarnokságát, egy ember uralmát ohajtotta.: csupán a király 
nevezetet nem akarta türni ; ez oknál fogva pártolta Gracchust, Ma-

9• 
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riust, Syllát, most pedig Pompejust. A szónokok minden beszédei, a 
consulok tiltakozásai, s a továbbra látók ellenvetései mind hiában va
lának. Calpurnius consul, lá azt mondá Pompejusnak, hogy ha csak
ugyan Romulus lenni vágyakozik, annak halálában is osztozhatik, alig 
menekült meg a nép dühétől ; s Poropejus megnyerte a tenger föltltti 
proconsulságot 500 hajóval, 120,000 gyalog, s 5000 lovaggal; ezenki
vül 25 senator adatott melléje hclyettesekül, továbbá két quaestor, és 
2000 atticai talentum előlegesen. 

Mi tarthatá vissza tehát Pompejust attól, hogy Syllát utánoz
za, s a köztársaság korlátlan urává vesse föl magát? Az ő közép
szeriisége (?). 

Ralóznk Jeg.)•lízetése. 

Illy nagy erővel könnyii volt legyőzni a szanaszét levő rabló]; at, 
s valameily zugha szoritani apróbb lJajó-csapataikat (67). Más részről 
Pompejus emberi é1·zelmeket is tudott tanusitani 1). A kik megadták 
magukat, földeket jelölt ki nekik Achajában, és Ciliciában, s azokkal 
népcsité be Mallust, Adanát, Epiphaniát, s az általa Soli romjain épült 
Pompejopolist. Néhány hónapnál rövide hb illő alatt a háboru befejez
tetett: számos foglyok visszanycrék szabadságukat, kik az ő szahadi
tójok dic"!éretét hangoztatták; sok menekiilt visszatérhetett hazájába, 
s a biztosság mindcniitt helyreállíttatott. 

t,·reta. 

Creta mindig lmsznám volt Romának a tengeri, és szárazföldi 
harczokban, különtiscn az által, hogy ijászokat, és parittyásokat szal
gáltatott Antiochus, és a gallusok ellen. A romaiak tehát Enmcnes 
közbenjárására fölvették őt a szövctségbe; awtán pedig szokásuk sze
rint panaszt. emeltek ellene, mint.ha megszegvén a hiiséget, először 

Mithridatest., a7.Után a kalózokat segitette volna. Valódi biine abban 
állott, hogy Roma őt meghóditan i sz:Í1Hlékozott; s ámbát· igazolására, 
vagy mentségére követcket kiildött, a senatusban azt vitatták, hogy 
lehetetlen addig a kalózoktól mcgtisztiümi a tengert, mig Creta tar
tománynyá nem válile s cllene n háhoru elhatároztatott Caecilius 1\fc-

l) ,Öt n. frtkarság nem térité vissz<t cllcczdeti nqáról a zsiilcmányra, scm a 
kéjelgés a gyönyörök-, sem az emberi természet az Mvekre; nem valameily foldnel{ 
jelességcannak ismeretére, scm a fáradozás a nyugalomra: sőt a kPpeket, szobroka.t, 
és egyéb ékességeit n görög \"árosolma.k, nJellyekci mások jónak láttak elrabolni, ií 
még csak látni sem akarta. l\liért is Pompcjusról az volt a vélemény, hogy nem a 
földön s7.ületctt, hanem az égből szállott alá; s azon hit kezdett támndni, hogy a 
romai férfiaknál olly nagymértékben volt meg egykor az önzéstelenség, miszerint 
azt az idegenek ma hihetetlen dolognak tartják.' Oicero, pro le!JC Mrtniliff (14). 
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tellus akadálytalanul kötött ki Jupiter honában, s azonnal elfoglalta 
Cydoníát, és Lycastot j s már szinte az egész szigd bírtokában volt, 

· midőn a flzigoru bánásmódja által fölingerelt lakosok Pompejushoz 
folyamodtak. Ez núndenkor kész levén a mások által aratott termést 
fölszcdni, kijelenté, mikép Creta a számára kijelölt ]{örvonalba esik, 
l\fctellus csak bitorolja a hadvezéri czimet, és neki nincs joga rendel
kezni. Octavius, kit mt~ga helyett kiildött el oda, annyira ment, hogy 
még a kalózokkal is egyesült, Metellus terveinek megbuktatására j ez 
azonban figyelembe scm véve a dolgot, folytatta a hódítást, és Cretá
ból tartományt csinált. Mindazáltal Pompej us bámulói ez alkalommal is 
reá hárították a vállalat dicsőségét, mint azon nagy hadvczérre, ki ezen 
,hosszan tartó lníboruhan, melly minden oldalról folyt, s rr.inden népe
ket és nemzetcket emésztett, a tél vége felé tette meg a készülete
ket, tavasz kezdetével megindult, és nyár közepén azt be is fejezte' 1

). 

Pom1•ej11s dlatlalmenete. 

S igy Europában, és Ásiában, szárazon és tengereken mindent 
legyőzve, a legfényesebb diad:tlmenetet tartá Pompejus, melly Romá
ban láttatott. Két egész nap tartott a menet a zsákmánynyal, és a 
legyözött.el< neveivel. Pontus, Armenia, Cappadocia, Paphlagonia, Me
dia, Colchifl, Iberia, Al.bania, Syria, Cilicia, Mesopotamia, Phoenicia, 
Palaesti na, J udaca, Arabia, a kalózok j több, miPt ezer erősség, szinte 
900 város, 800 lwl0zlwjó, 39 ujra benépesített város j a közjövedel
mek 50 millio drachm{u·ól ~2 millióra szaporadva j a kincstár 20,000 
talentummal öregbitvc, ide nem sd~nlitván aminden egyes katonának 
kiosztott 1500 drachmát: ezek valának Poropejus diadalmenctéuckjel
vényei. Ezenkivül követték kocsiját az albanok-, iberek-, és Comma
gene királyától kapott tuszok, 324 magasa hb ran gu fogoly: ezek közt a 
kalózok főnöke, Tigranesnek áruló lia, nejével, és leányaival, maga 
Tigranes neje, Aristobulus, a zsidók királya, Mithridates nővére öt 
leányával, s több scytha nők. Nem hogy meggyilkoltatta volna e sze
rencsétleneket, mint szokásuk volt a romai hadvezéreknek, sőt inkább 
visszaküldé őket hazájokba, kivéve Aristobulust, és Tigranest. Dicső
sége egészen égig magasztaltatott; köz-akarattal adatott neki a Nagy 
melléknév: ámbátor nem magának, hanem a szerenesének köszönheté 
azt, mellyet még csak lekötni scm tudott a maga számára 2). 

~) Oicero, pro lege Manilia (12). 
2) Igen csinos foliratot tétetett Pompejusa Mars-me<:Őn áltab épitett Mi

nerva-templomban, mint alot Plinius, Higt. Nat. VII. 27. előadja: 
,Cnejus Pompejus :Magnus imperator, bello triginta annoi'Um confecto, 
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TIZENEGYEDIK FEJEZET. 

Pompejus; n lovagok; V erres, Cato, Crassus, Caesar. 

A gabiniusi törvény által Pompejusra ruházott törvényes hata
lom meghaladolt minden eddig bárkinek adott hatalmat; sa patriciu
sok teljes joggal kiabálhatták, hogy illy módon a köztársaság mon
archiává alakittatott; hogy maga Sy lia erőszakkal scm követelt en y
nyit magának. Midön látná Catulus, hogy szavai pusztában han~zanak 
el, fölkiáltott : ,Fussunk senatorok! vonuljunk vissza, mikép atyáink 
is tevék, valameily hegyre, vagy sziklára, melly mencdéket adjon ne
künk a fenyegető szolgaság ellen'. 

Valóban, ezelőtt a közhatalom több tisztviselők közt vala feloszt
va, s minthogy egyik a másik fólött őrködött, nem lehetett olly köny
nyen visszaélniök a hatalommal, vagy egyetérteniök. Most pedig a 
rendldviili meghatalmazások következtében e bölcs intézmény elenyész
tetett; s midőn a veszély idején csak az által lehetett megmenteni a 
köztársaságot, ha a korlátlan hatalom egy ember kez6be adatik, a sza
badság csak név szerint létezett még. 

Poropejus rejtegeté dicsvágyát; s midőn a pontusi háboru ve
zérletével megbizaték, fölkiáltott : ,Oh! még csak egy napi nyugtot 
sem engedne!{! Soha sem lehet nyugodt perczem nöm mellett! Bol
dog, ki homályban élheti le napjait' ! Midőn pedig mindenki attól félt, 
hogy Sylla módjára 1) cselekszik, és a köztársaság pénzén gyiijtött se
reget az ellen vezetendi, elbocsátá azt; s mint magán-ember utazta 
be Olaszországot: mindenütt rendkivüli ünnepélylyel fogadtatván, s 
kiséretc egész Romáig mindegyre növekedvén. De ha csakugyan azon 
hiusággal birt, hogy pártfőnök legyen, s igaz az, hogy olly könnyen 
zsarnokká vetbeté föl magát, ugy bizonyára vagy a szilárd akarat, 
vagy az ügyesség hiányzott nála. 

Kezdetben a lov'l.gok-, és az olasz ügytől megválva, a patriciu-

fusis, fugatis, occiais, in deditionern acceptis hominum centica vicies semel, 
centenis octoginta tribus millibus; depressis ant captis navibus septingentis 
quadragin ta sex; O}Jpidis, castellis mille quingentis viginti oc to in fid em receptis; 
terris a 1\-Iaeotis lacu ad ru b rum mare subactis, votum merito Minervne'. 

1 ) Cicero irja. ad Atticum (lX. 10.): Hoc turpe Cnejus noster biennio ante 
cogitavit; ita syllaturit animus ejus, et pr0scripturit'. S egy előbbi levelében 
(lX. 7.) : "Mira.ndum in modum Cnejus nester Sylh.ni regni sim ilitudinem concupi· 
vit: Et6w> ao• Uyw; nihil unquam minus obscure tulit." 
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sokkal szövetl;.ezctt ; miért ill nzck utálták öt, mint árulót, ezek pedig 
megvetéssci viseltettek iránta. Sylla czélszerünek tartá, barátságát 
keresni, s l1iuságánnk hízelegni: de az ö végrendeletében, holott ba
rátjai közül egyiket sem feledé, Pompejusról még csak nem is emléke
zik. Mindazáltal ez hii maradt az aristocraták pártjához, mig Syllának 
veteránjai életben voltak ; s látva, mikép a lovagok, s a nép ügye uj 
erővel feltámad, ismét ezekhez fordulván, fő támaszukká vált. 

Alig hunyto. be szemeit Sylla, a trihunok mindenkép igyekeztek 
,·isszaszerezni az elvesztett l~atalmat; azután, hogy a kalóz-háboru drá
gaságot idézett elő Romában, Aurelius Cotta consul, mintegy a bajok 
orvoslásaul, visszaadatni rendelé a trihunok régi hatalmát, s hogy jö
vőre a köztársaság fő tisztségeit is viselhessék. Poropejus bevégzé a 
miivet az által, hogy visRzaadatá a népnek a trihunok választását, sa 
régi comitiumokat, és a senatorok kezéből kivette a törvénykezési ha
talmat. Ez utóbbi ezéinak elérése végett be kelle bizonyitani a nép 
előtt, milly zsarnokilag kormányoztattak a tartományok, mióta a se
.natorok i téltek saját bűncik fölött; s e végett az egyik gonosz kor
mányzót valamelly nagy szónoknak nyilvánosan kellett bcvádolnia. 
Verresben , és l\1arcus T ulti us Ciceroban mindkettöt megtalálta 
Pompejus. 

(;leero. 

Ez utóbbi Arpinumban sziiletett lovagcsallidból, s bámulandó éke
senszólással rendkiviilllajlitható lelkületet egyesitett 1). Először is egy 
költeménynyellépett föl földije, Marius tiszteletére; melly egy jeles köl
tőnek hirét biztositandá számára, ho. olly jeles szónok nem vált volna 
belőle. E czélra neveltetvén a görög rhetorok, és sophismák által, ugy 
szinte a jogtudományokban L. Crassus alatt, ki a senatusnak nagy 
támasza volt : Cicero nem terjeszté ki zászlóit; és gondosan kerülve 
véleményének teljes nyilvánitását, azon középuton járt, melly előbbre 

1) C. 1\Iiddleton, Cicero életé· ben (Dublin, 1741. S·r.) ama kor történetét adva, 
nagyon is részrehajló (?)az ö höse iránt. :Mnr ő előtte Fra1;cesco Fabricio olasz irta: 
Seóastia11i Cunndi quacstura, el ill. T. Ciceronis hislor·ia ; hol igen szép latinsággal 
\·édelmezi az arpinumi polgárt Dion, és Plutarcb ellen: de unalmat ge1:jeszt az azon 
kor szokása szerinti képletes beszédm6ddal; mert föl teszi, hogy egy quaestar Ci
cero tetteit kedvező alakban adja elő, nem ugy, mint a görög történetirólr. E kor
nak történetét legjobban megtanulhatjuk Cicero leveleiből : főleg, mint azokat 
rendez.te, s uémetre fonlitotta C. 1\I. 'Vieland (Zürich, 1808. 6. köt.; vagy Bécs, 1813., 
12. köt. 8-r. latinul, és németül); továi.Jbá Ch. G. Schützjenai tanár, e cúm alatt: 
.M, Ciceronis epistofae ad Atticum, ad Q. Frarrem, el qwte vulgo ad Farniliflres diclln
tur, te"tnpot·is ot·dine di.,posilae, etc 1808. 
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viszi ugyan az embert, dc nem a magasabb polczokra. V édeimébe 
vette Roseius Amerinust, kit Sylla egy szabadosa, hogy javait örökölj c, 
halálra akart ítéltetni j ámbár Tulliust ez esetben nem fenyegette ve
szély, és mérsékelten hízelgett is a dictatornak: az ő temérdek elfogla.l
tatásának tulajdonítva párthiveinek önlténytes eljárását j minthogy 
senki, még a legboldogabb ember sem biztosithat magának hü szol
gákat : mindazáltal teszett a népnek, hogy egy ifju ember emeli 
szavát az emberiség ügyében, melly különben olly ritkán talál vé
dökre 1 ), és szemökre hányja az igazságtalanságot azoknak, kik a szám
üzetések által meggazdagodtak, s most mezci lakok, corinthusi és de
losi edényekkel ékitett házak birtokában levén, s a fényüzés és kéjel
gés mindcn gondolható nemeivel bövelkedvén, magukat felfujva sé
tálnak a forumon. Pompejus, Cicero népszerüségét, és ékesen-szólását 
igen alkalmas eszköznek találta arra, l10gy az aristocmtiának megadja 
a csapást. 

't'errea. 

V crres senator, a Metellusok, és Scipiok barátja, ifjpságát ki
csapongásban töltötte ; mint quaestor Carbo alatt, a polgárháboru ban, 
a pénztárral együtt az ellenséghez szökött; mint Dolabclla helytar
tója Ásiában, a kalózokkal harczolván, maga is ltalózkodni ment, és a 
leggonoszabb dolgokat követé cl. Mindczckct egy iratban összeszedve, 
Scaurus elé terjeszté; váddal fenyegetvén öt, ha Dolabellának min
den tettcit föl nem fedezendi. Verres elárulta főnökét: sőt ellene ta
nuskodott. Lampsacumban Philodamus leányába beleszerctvén, meg
parancsolta a lictoroknak, hoznák cl öt hozzá ; de testvérei, és atyja 
visszaverték az erőszakot; miböl öldöklés ki: vetkezett, me Ilyet csak nagy 
bajjal sikerült lecsendesíteni a lovagoknak, és roma.i üzéreknek: nem 
sokára Verres, törvényszéke elé idézte Philodamust, és halálra ítélte. 
Visszatérve Romába, mint praetor, törvényt szolgáltatott; s egy gö
rög kéjhölgy, és egy kegyencz által egedtemagát kormányoztatni, kik 
pénzért adták cl az ítéleteket. 

Mit cselekedhetett még, midőn mint proconsui teljhatalommal 
Siciliába küldetett? 

Slcllla. 
Daczára a szenvedett károknak, eme sziget legvirágzóbb volt a 

tartományok közt. Mielőtt megtanitaná a romaiakat, milly dicső dolog 

1) ,Mindazok, kik ez ügy menetében részt vesznek, ugy vélik, orvosoini kell 
az illy kihágásokat; de a gonosz idők miatt azt tenni nem merészlik', Pro Roscio 
Ameri•1o. 
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parancsolni más népeknek 1): Afrikába ment, é.'l ennek meghóditását 
élelmiszerek szállitása által könnyité: miért is Scipio Africanus visszaadá 
a szigetnek a zsákmányt, mellyet a carthagoiak onnan elvittek. A ke
reskedés az olaszokhoz csatolta azt. Roma magtárának tekinté; s mint 
illyen, még a szövetségcsek háborujában is gabonát, vásznat, bőrt 
szolgáltatott; a nagyobb seregeket tartotta, ruházta, s fegyverrel el
látta. Cicerotól tudjuk, miszerint egy évi gabona·tized értéke 9 millio 
sestertiusra, vagyis három millio mérőrc rugott; minek következté
ben az egész sziget terméke 30 millio mérőre, vagyis 405 millio franczia 
fontra tehető. Gazdag és szorgalmas mivelök tágas birtokokat vettek 
bérbe, s nagyobb tökéket nagy haszonnal forrlitottak a gazdaságra. 
Mennyit hozott be tovább a köztársaságnak, egy illy sok öblökkel ellá
tott tartományban, a bevitt áruknak huszadrésze, bizonyitja az, hogy 
Verres kevés hónapok alatt egyedül csak a syracusai kikötöböl tizen
két millio sestertiust huzott 2). A romaiak tehát sovárogtak annak bir
toldása után; s igen sokan meggazdagodtak eme termékeny, és szomszéd 
tartományban: annyira közel levén, hogy Roma külvárosi lakosainak te
kinthették magukat. Illyen a hato.lmasok barátsága! Sicilia feledé a 
régi nagyságot: s az elnyomatás amaz örvényébe sülyedt, mellyben az 
elsatnyult népnek még a panMzra sem marad bátorsága, s a bosszura 
ereje, hanem csókolni siet a rabszolga-lánczokat 3). 

A mit a pun-, és rabszolga-háboruk megkiméltck, azt végbevitte 
Verres. A siciliaiak hajlamát az által biztositva magának, hogy Serto
riusnak oda mcnekült valamennyi harczosait meggyilkoltatá, mindent 
kénye szerint tehetett. Nem a romai törvények, nem is a honi alkot
mány, hanem ő, a praetor kormányozta Siciliát; és becses értéket senki 
meg nem mentett, hacsak ragadozó kutatásai elöl el nem rejthette. 
Három éven át a törvényszékek egészen önkényétől függöttek: rágal
mazókat tartott zsoldjában; ő volt a vádló, vizsgáló, és itélő biró; ősi 
birtokokat másoknak itélt oda; leghivebb barátjait ellenségelmeit bé-

') Vicero, in Verrem. II. 
2) u. o. 
1 ) Legalább okszerüen ezt lehet következtetni Cicero nagyszerü dicséretei

ből : ,Sic porra hornines nostros diligunt, ut his solis neque publicanus, nequ e nego
tiator odio sit. Magistratuum autern nostrarum injurias ita mnltorum tulerunt, ut 
nunquam ante hoc tempus ad aram legum, praesidiumque vestrum publica consilio 
confugerint .. , Sic a majorihUB suis acceperunt, tan ta populi romani in Siculos esse 
beneficia, ut etiam injurias nostrarum hominum perferenclas putarent. In neminem 
civitates ante hnnc (Verrem) testimonium publice dixerunt: hunc denique ipsum 
pertulissent, si' etc. U. o. 



138 

lyegzé; roma i polgárokat kínzásra itélt, vagy kivégeztetett; a lázadó
kat pénzért fölmentette; a legbecsületesebb embereket távollétökben 
bevádoltatá, s elitéltette; jól megerősített kikötőket, és városol~at a 
tengeri rablóknak megnyittatott; hadvezéreket, kiknek csapatai, mint
hogy a zsoldot nem szolgáltatta ki, legyőzettek, megöletett; gyalaza
tosan elvesztette, vagy eladta a hajóhadakat: ide nem számitva a ,.é,·
fertöztctéseket, és erőszaktételt, mi ellen a nők, és hajadonok nem biz
tosithatták magukat. 

Nem is emlitve Mummius durvasá.gát, a romaiak soha sem tanu
sitottak valódi ízlést a szépmüvészetck iráut; s maga Cicero is rnenti.!
getödzik, midön a festészeti, és szobrászati müveket dicsérnie kell 1

). 

Mindazáltal a mükedvelök által fizetett nagy összegek, és a legyőzött 
görög városok elégiiletlensége és bosszusága, mellyektől ama müvek 
elraboltattal{, megtanítá a romainkat azok méltánylására; s végre ök 
is városukra nézve dicső diadaljeleket, sa paloták számára nemes ékes
ségeket szemléltek azokban. Piso, Achajában proconsui (elhallgatva 
a sulyos adót, a hatalmaskodásokat, és erőszakot, melly elöl a hölgyek 
és hajadonok csak kutakba ugrással menekültek), megfo3ztá Byzan
tot a temérdek szobroktól, mellyek a Mithridates-féle háboru legvé
szesebb dulásainak közepet te, a legnagyobb gonddal megőriztettek; s 
Görögországnak minden templomából, minden szent berkéből szobro
ltat, és ékességeket hordutt el 2). 

Különösen bővelkedett remckmüvekben Sicil;a: szinte görög tar
tomány, hatalmas, és nagylelkü királyok székhelye, virágzó a kereske
dés által, s jeles müvészek hazája. Verresnek tehát igen jó alkalom 
nyilt, a legpompásabb gyüjteményck megszerzésére; s _mieHítt lábát 
tette volna a tartományba, kitudakozta, hol vannak a legjelesebb re
meltmüvek; s azután vagy általa megszabott áron, vagy többnyire 
csalárdság-, és erőszakkal birtokába kerité azok1.t. ,Ez egész olly any
nyira gazdag, és olly régi tartományban (igy szál Cicero), annyi váro· 
sok, annyi családok, és annyi kincsek mellett, bátran állithatom, mi
kép nem létezik corinthusi, vagy delasi ezüst edény, nem drágakő, 
nem arany, vagy elefánt-csont mii, bronz, márvány, vagy egyéb szobor, 
festés táblákon, vagy szövetekben, a mit meg ne vizRgált, samire vá-

1
) ,Dicet aliquis: Quid? tuista permagJ>O aestimas? Ego vero ad meam rn

tionem usumque non aestimo: venuntamen o. vobis id arbitro1· spectari opurtere, 
quanti haec eorum judicio, qui studiosi sunt harum rerum, aestimentur, q anti ve. 
nire soleant' etc. U. o. IV. 

2) Oicero, De pro vil1ciis co11sulm·ibus. l V. 
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gya volt, magával ne vitte volna'. És ezt, ugy mond, nem szónoklati 
szépség gyanánt, vagy a vád sulyosbitására, hanem a szónak szoros 
értelmében hozza föl. Verres elleni vádjának egész fejezete az általa 
elrablott remekművek körül forog ; és megérdemli a fáradságot annak 
olvasása, részint, hogy ismeretet szerezzünk magnnknak annyi remek
miivekrlil 1

), mellyek a megrablott szigetböl Verres cqarnokába men
tek át, részint a cselfogások megismerését·e, mcllyekkel azokat el
foglalta. 

Láh·a egy levélen gyönyörii pec~étnyomatot, azonnal a birtoko:~ 
után küldött, és gyiirüjét kivánta töle. Antiochus, a syriai király fia 
Romába jövén, megnyerni magának a senatnst, a capitoliumi Jupiter 
számára egy gyertyatartót hozott, melly mind miivészet, mind érték 
tekintetében a helynek, hova szánva volt, és az adományozó nagylel
kliségének megfelelt. Siciliába érkezvén a fejedelem, Verres öt vacso
rára hívta, s az étteremben legszebb ezi.ist edényeit szemlére kitévén, 
valódi királyi pompát tanusított. Antiochus kölcsön fejében magához 
hivta a practort, és a magával hozott ásiai kincseket mutogatta: arany
ból asztali késziiletet, egy rendkivül nagy serleget Pgyetlen drága
köböl, egy nagy szüknyaku korsót arany fogantyuval. Venes rendki
vül magasztalta eme müveket, s haza térve, a. királyhoz küldött, kérvén 
öt, kölcsönözné oda nel;:i azoht, hogy megmutathatná ötvöseinek : 
mit Antiochus minden gyanakodás nélkül megtett; még azon jeles 
gyertyatartót sem tagadhatá meg tőle, mellyet olly féltékenyen őrzött. 
De midön a visszaadásról volt szó, a praetor napról-napra halasztá a 
dolgot; végre pedig egész szem telenséggel ajándék ba kérte azokat; s 
midőn a fejedelem ezt tenni nem akará, tudtára adván, hogy legalább 
a romai népnek szánt ajándékot adja vissza, Verres valumelly silány 
ürügy alatt meghagyta neki, hogy még éj beállta előtt tal<arodjék ki 
tartományából. 

Segestában volt Dianának tiszteletben álló gytlnyörü szobra, 
melly a carthagoiak által elraboltatván, Publius Scipio által vissza
adatott. Verres azt megkivánván, el akarta kérni; s mivel tagadó vá
laszt kapott, a lakosokat és tisztviselőket zaklatta, s még a vásárokat, 
és élelmi szerek oda száll i tását is akadályozta; ugy hogy ezek a kisebb 

1) Ezek köztegy ApolJa, és Hercules 1\Iyrontúl, egy Hercules ugyanattól, 
egy Cupid.a Prax.itelcstöl; és Syracusa (mil1éut a képzelgő szónok mondja,) több 
szabrot vesztett el akkor, mint embert Marcellus ostromlása ala!t(Act. 1/. Ílt Varem). 

A szépmüvészetek Academiájnmtk Emlékirataiban (IX. köt.)Frangier egy értekezést 
bocsátott közre e czim 11.latt: Ve1·res csarnoka. 
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rosszat választván, kérelmére hajoltak. Olly nagy tiszteletben tarta
tott e szobor, hogy Segestában senki, sem szabad ember, vagy rab
szolga, sem polgár, vagy idegen nem találkozott, ki kezét rátenni me
részelte volna; miért is Verres Lilybaeumból hozatott némell y idegen 
munkásokat, kik mit sem tudván a dologról, kikötött bér mellétt azt 
átszállitották. Leirhatatlan a férfiak rettegése, és a nők siránkozása: 
kik kenőcsökkel hinték be, koronákkal övezték, és illatokkal kisérték 
egészen a határig: s minthogy nem szüntek meg panaszolkodni az iránt, 
hogy csupán csak a talapzat maradt meg P. Scipio nevével, Verres ezt 
is elviteté onnan. 

Mfg nagyobb szentségnek tartatott az egész szigetben bennai 
Ceres: gyönyörü jelvénye a földmivelés által elterjedt polgárisodis
nak; s épen ezen föld tartatott az ö ka laudjai szinhelyének. Az istennő 
márványszobra nem kerülte el a praetor kapzsiságát; ki jobban meg
sérté ez által Sicilia lakóit, mint sem a nagy adóztatások, igazságtalan 
i téletek , paráznaság, és erőszakoskodások által. Még az ünnepet is 
eltörlötte, melly Syracusának Marcellus által történt bevétele emlé
keül tartatott, és egy ünnepet rendelt annak helyébe a maga nevére. 
A nyomorult Siciliának ünnepet kelle tartani a hóditó, vagy a rabló 
tiszteletére ! 

De mindezelmél nagyobb bossZtiságot gerjesztett, hogy egy ro· 
mai polgárt a köztéren megvesgzÖztetett. ,Egy romai polgár (szóla 
Cicero,) vesszőztetett meg, oh birák! Messana köz terén, a nélkül, hogy 
ama szegény ember a csapások, és fájdalom közben egyéb panaszt hal
latott volna ennél : Én ro mai polgár vagyok'· Valamennyien elbor
zadtak e gonoszság hallatára, a nélkül, hogy eszökbe jutott volna a 
ketreezekbe szoritott ezerek, és ezerek sorsa, kik uraik szcszélyéböl, 
vagy az Örök kénye szerio t l1alálra verettek; de ezek nem voltak pol
gárok, csupán csak emberek. 

Illyesmit cselekedett egy praetor három év alatt, Rom{mak sze
me láttára. E gonosztettek mindenki előtt tudva voltak : dc senki sem 
merte öt vádolni. Verres évenkint két, zsákmánynyal terhelt hajót 
küldött Romába; s dicsekvék vele, hogy annyit lopott, mikép öt cl 
nem itélhetik. Maguk a siciliaiak sem mcrtek egyenesen a senatushoz 
fordulni, hanem Cicerot kérték föl támogatásukra; sőt még a vád be
jelentése után is, a praetorok, és lictorok fenyegették a vádlókat, s a 
tanuknak megjelenését akadályozták. Daczára mind ennek, s he-gy Ver
rest nagy befolyásu egyének vették oltalmukba, s a hires Hortensius, 
és a mindenható arany által védelmeztetett, Cicero magára vállalta a 
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vádat.. Syracusa, és Mcssana lakói által fölkéretve, tanubizonyságokat 
gyüjtött; és jóllehet Verres mindent elkövetett a tárgyalás elhalasztá
sára, ő beadta ellene a vádat, s a per folyamában minden ékesenszó
lását kifejté: minek következtében a senatus, el akarván kerülni a 
köztárgyalás botrányát, egész készséggel számüzetésre ítélte Verrest; 
ugy szinte a siciliaiak részére, az általuk kért 100 millio sestertius 
helyett 45 milliot, vagyis 28 millio lirát ítélt meg t). 

Cicero beszédei, a hires Verrinák, kéziratban terjedtek; és elég
gé előtüntetik az aristocratia gonoszságát, és igazolják a gyülöletet, 
mellyel a tartományok viseltettek iránta. Mindenesetre köszönetet ér
demel Cicero a nyiltságért, mellyel tömérdek egyéb gonoszságokat 
fölfedezett: megemlíté a patriciusokat, kik V erresnek pártján állottak; 
Nerot, ki egy anyát, mivelleánya becsületét Verres ellenében oltal
mazta, halálra itélt. Ekképen tehát a csapás az egész nemesség ellen 
volt irányozva; s meg kelle mutatni a. népnek, milly veszélyes dolog, 
az igazságszolgáltatást a senatus önkényére bízni. 

Cicero nem hallgatta el a senatorok előtt, mikép V erresre szigoru 
biintetés szabandó, annak megmutatására, hogy a gonosztevőt szám
ad!Í.sra is tudják vonni. Emlékezteté öket Q. Catulus azon mondatára, 
hogy az összeirt atyák igen rosszul kezelik az igazságszolgáltatást; és 
ha c részben elégtétdt szolgáltatnak a romai népnek, ez nem fogja 
:mnyira visszakivánni a tribu ni törvényszékeket; hogy Pompej us con
sullá választatván, midön a trihunok l1atóságának visszaállításáról tett 
említést, átalános tapsokat aratott 2). Tanácsára azonban nem hall
gattale s a democrata párt, mellynek Poropejus az ő győzedelmei, jel
leme, és népszerüs<'·ge miatt, bálványa vala, mindinkább szilárdult. A 
diadaJok közepette ne~ hogy fényüzést fitogtatott volna, mikép Lu
cullus, és a többiek,ldkAsiából visszatértek: de sőt inkább megvetéstta
nusított az iránt; azt azonban nem bánta, hogy barátjai meggazdagodtak, 
és szemtelenekké váltak. Megsajnálva Athenet,fölépitésére ötven talen
tumot küldött; Rhodusban meghallgatván a bölcsészeket, mindegyik
nck egy talentumot ajándékozott; midőn szinházát megnyitá, elefánt-, 
és oroszlán. viaJalokat rendezett, mclly alkalommal 500 oroszlán ve
szett el. Csalhatatlan mód volt ez, megszerezni magának a nép kegyét; 
melly még sajnálta is őt, midőn nejét, Muciát, illetlen magaviselete 
miatt el kellett taszitania. Neve az egekig magasztaltatott, midőn a co
mitia tributákat visszaállitotta: mi által az alsó néposztály visszanyel'te 

1) Divina/ion. V. 
l) Action. I. 
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a szabadsággal olly annyira összetévesztett jogot, saját szabadságát 
eladhatni. 

A katonák tehát a diadalak végett, a lovagok jó remény fejében, 
a nép bökezüsége miatt támogaták öt középszerüségében (!): s mindenki 
óriást látott benne. Illy módon könnyen megnyerte, hogy a triblinok 
ujra választassanak a nép által, a Renatorok oszszák meg a polgári 
igazságszolgáltatast a lovagokkal :lerontván ekképen Syllának minden 
fáradozásait. A censori hivatal, melly a polgárháboruk alatt fölflig
gesztetett, szintc visszaállittaték; és a vizsgálat alkalmával 64 egyén 
töröltetett ki a senatorok jegyzékébőL 

l!llcal Cnto. 

Ez időtájban hallatá szavát Porcius Cato; ki századának gonosz
ságait el nem hallgathatá, s a multat akará fölcleveniteni a törvény, 
dc nem az emberiség nevében. A régi censcr Catonak ivadéka lévén, 
és szintolly szigoru elvekkel birván, patríciusi hajlithatlanságát a 
staicusok tanaiban edzé meg, mellyekre őt tyrusi Antipater oktatta. 
Már gyermek korában nagy makacsságat tanusított: nem akart tanul
ni; de a mit egyszer megtanult, azt többé el nem feledé. Szerencsé
jére Sarpedon volt tanitója, ];i folytonos kérdezősködéseire ki
meritöleg felelt. Vele egykor Syllának látogatására menvén, midőn 
ennek lakából sok jeles polgárok fejét hordanák, azt kérdé tanitójától: 
miért nem találkozik valaki, ki e zsarnokat megölné ; s ennek azon fe
leletére, hogy jobban félnek tőle, mint sem gyülölik öt, azt mondá : 
,Adj kardot kezembe, hogy megszabadítsam a hazát tőle'. 

Az olasz szövetségesek követei, megjelenvén Drnsusnál, kivel Ö 

együtt lakott, könyörögtek Catonak, szólana mellettök nagybátyjánál: 
de ö nem felelt; ujabb könyörgésökre is néma maradt ; már az abla
kon kidobá~sal fenyegették, sőt meg is ragadták: még sem adott vá
laszt. Ekkor a követek igy száltak : ,Szerencse, hogy még gyermek ; 
különben k érclmünk bizonyára elutasi ttatnék.' 

Egyikévé vált ö azon ódonszerü férfiaknak, kik a történetben 
ugy állanak kortársaik közt, mint valamelly régi oszlopcsarnok az t~ 
divatu csinos házak közt. Testvérét, Caepiot, annyira szerette, hogy 
még husz éves korában is, soha nélküle nem ebédelt, nem utazott, még 
csak nem is sétált. Tanulta az ékesenszólást, de nem fitogtatás végett; 
s midőn azt mondák neki, hogy hallgatagsága nem tetszik a polgá
raknak, felelé : ,Elegendő az nekem, ha életmódomat nem találják 
gáncsolandónak'. Máskor ismét: ,Majd akkor fogok szólni, ha dolgok
ról beszélhetek, mcllyek megérdemlik a szót'. 
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Az aprólékos vádakból is, mellyelt ellene intéztettek, kitetszik, 
milly magasan állott ö az átalános romlottság fölött; és ennek bizo
nyitványát adta a nép, midőn a floralis játékok alatt, fajtalan tánczot 
ohajtván eljáratni, Cato elmenetelét bevárta. Még az erkölcstelen tri
bun Clodius is, midön a köztársaság minden becsületét föl akará for
gatni, ürügyet talált Cyprusba küldeni Catot, mint a kinek becsületes
sége még őt is féken tartá. Egyébkint is közmondássá vált: ,Még ak
kor sem hinném, ha Cato mondaná'. 

Quaestorrá választatván, melly hivatal azelőtt zsarolásra nyitá 
meg az utat, azt méltósággal viselte ; a kincstár adósságait magán
polgárok irányában Jáfizette, de a magánosok adósságait is egy fil
lérig behajtotta; ott találván az orgyilkosok, és kémek nyugtatvá
nyait Sylla korából, bevádolta öket, és a pénz visszaadására kénysze
rítette. A gaiaták királya, Dejotarus gazdag ajándékokkal kinálta meg, 
ha fiainak gyárnságát elvállalná: de ö az ajánlatot el nem fogadta, 
sem barátjainak annak elfogadá,;át meg nem engedte. A régi szokáso
kat akarván utánozni, gyalog járt, mig az ő kiséretc lóháton követte, 
s utközben majd az egyikkel, majd a miÍ.sikkal eredt beszédbe; mint 
praetor tunicában járt az utczákon, és mezitláb, mint valamelly rab
szolga ült a birói székbe. Mindenben hajlithatlan szigort tanusítván, 
a legcsekélyebb kihágások szerzőit is kérdőre vonta. Cicero több iz
ben panaszkodik hajthatatlan szigorusága miatt; azt hozván föl, misze
rint ollyképen beszél és cselek11zik, mintha Plato köztársaságában, s 
nem a romai nép között élne; sőt a Murena mcllett tartott beszédé
ben még nevetségessé is teszi 1). Cato e beszédre csupán azt felelte 
J\1illy mulatságos egy ember a mi consulunk'! 

1) Szemhe veti itt neki Cicero a staicusok szigoruságát;s arnbár hiány1.ik nála 
eliben (?), mint gyakran, az ős:tinteség, nem lesz érdektelen, fölhoznunk szavait a 
közvélemény megismerése végett a stoicusok irányában. 

,Téged , olt Cato! a természet becsületesség·-, komolyság-, mértékletesség-, 
léleknagyság-, és igazságra képzett, ki nagy, és magn .. 3ZtJs vagy minden erényben. 
Ehhez még turlományt is arlott, nem mérsélceltet, nem is szelidet, sőt véleményem 
szerint egy kissé dunrá.t, és sokkal nyersebbet, hogysem az igazsággal, vagy a ter
mészettel megférne. 8 minthogy én nem a tudatlan tömeggel beszélek, sem pedig 
durva emberek gyülekezetében, kissé szabadabban fogok nyilatkozni az emberi
ségi tanulmányok ról, mellyek nektek is, nekem is ismeretesek, és kedvesek. M. Ca
to ban a jeles isteni tulajdonok, tudjátok meg oh birák! hogy az ö sajátjai; a me11:ye· 
ket néha mcgemlitünk, azokat nem a természettől, hanem az iskolában kapta. Elt 
bizonyos Zeno, rendkivül bölcs ember, kinek tanítványai staicusoknak neveztettek. 
Az ö elveik és véleményeik ezekből állnnit: hogy a bölcs soha semmi kegyre sem 
indul meg, semmi vételenek nem kegyelmez; csak az ostoba, és könnyelmü lehet 
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A senatusban, és hivatalában pontos volt, de a mellett véden
czeiről scm feledkezett meg. A consuiságra törekedvén, nem folyamo
dott a szokott eszközökhez a nép megnyerésére, s igy kimaradt; mi
ért is Cicero szemére veti, hogy midön a köztársaságnak olly nagy 
szüksége volna ezen emberre, nem követett el mindent a magas 'mél
tóság elnyerésére, mellyben hazájának hasznos szolgálatot tehetett 
volna. Más alkalommal, midön a városon kivül Metellus Nepossal, egy 
Poropejus zsoldjában álló, jellemtelen emberrel találkoznék, ki hivatal 
után jött a városba, azonnal visszatért, és megesküdött, hogy mindazt, ki 
szavazatot mernc vásárolni, kérlelhetlenül fogja üldözni. Clodius any
nyira megszégyenlette magát, hogy elhagyta a várost: miért is köszö-

könyörületes; nem illik az emberhez, ha valahogy megengesztelődik; a bölcsek, 
habár torzalakok is, egyedül szépek ; habár szegények is, egyedül gazdagok : ha 
szolgálnn.k, a. szolgaságban királyok. Rólunk, kik nem vagyunk bölcsészek, azt 
mondják: menekvők, számüzöttek, ellenségek, elitéltek vagyunk. l't1inden bünök 
egyenlők; mimlen mula.sztás, kárhozatos vétek; s egyforma bünt követ el, ki atyját 
öli meg, vagy pedig egy esirkét. A bölcs semmiről sem vélekedik, semmit meg nem 
bán, semmiben sem esalatkozik, véleményét soha sem változtatja'. 

,A legnagyobb tudósoktól a nagy tehetségü .l'ti. Cato elfogadta e tanokat, 
nem vita tárgyául, mint mások tevék, hanem életszabályul. Ha valamit kémek a 
publicanusok, ügyel ő arra., hogy a barátság ne sokat nyomjon. Ha némelly sze
reneoétienek jönnek könyörögni: gonosz, igazságtalan ember lennél, ha könyörü
letre tudnál indulni. Valaki bevallja bünét, és bocsánn.tot kér? bün lenne, azt neki 
elengedni. De a vétek csak csekély volt? minden büu egyforma. Azt mondod: va
lamelly dolog meg van határozva, és állapitva? nem a tény vezetett erre, hanem a 
vélemény? a bölcs nem vélekedik semmiről. V n.lamiröl szólva, hibá1.tál? azt hiszi, 
hogy szándékns gonoszsággal mondtad. Ime ama tanok követl.elései. A senatusban 
azt mondám, hogy eonsLtli jelölt nevét viselenclem, Ezt dühödben mondtad: ő azt 
feleli, hogy a bölcs nem hagyja magát fölizgatta tui. A körülmények kedveért; de 
ö azt feleli : a rosszlelkü embernek szokása hazudni, rut dolog véleményt változ
tatni, vétek engedni, bün l{önyörületesnek lenni.' 

,Ellenben, mert meg kell vallanom, hogy ifjuságomban magam sem bízva 
eszemben, szinte a bölcsészethez folyamodtam oldatásért, Plato- és Aristotelesnek 
mérsékelt, és mértékletes követői, ami honfibirsaink azt állitják, mikép a bölcsnél 
is elkelnéha a kegyelem; hogy a jólelkii ember sfljátja, könyörülni; lwgy a bimök 
és büntetések nemei különfélék; l1ogy a szilárd ember meg is tud bocsátani; hogy 
gyakran, a bölcs is vélekedik a felől, mit bizonyosan nem tud, néha megengeszte
lődik, és enged, megváltoztaija azt, a mit mondott, lm nem helyes, néha vélemé
nyétől is eláll; minden erények bizonyos közép u tra törekesznek.' 

,Hogyha, valamint eme természeted, oh Ca to! szintugy szerencséd is illy fér
fiak kezébe szeigáitatott volna, nem volnál ugyan jobb, sem erélyesebb, sem mér
téklete.>ebb, vagy igazságosabb, az nem volna lehetséges; de némileg jobban hajla
nál a szelídségre'. Pro L. M1trena. 
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netet mondván neki Cicero, azt válaszolá : ,Köszönd meg inkább a 
városnak, mellynek javára cselekszem'. 

Azonban neki is meg voltak a maga hibái. Egy hajadonnál, kit 
nöül akart venni, Metellus utjában állván, Cato öt keserü gunynyal 
üldözte. Hogy egy barátjának szalgálatot tegyen, átengedte neki nejét, 
1\farciát, s midőn ez kincseket szerzdt magának, visszavette magá
hoz. Illy ingatag lábon állott az erény a régieknél! Azonkivül, hogy 
ragaszkodása a régihez, érzéketlenné tette őt a reformok iránt, mellye
ket a jelen megkivánhatott, s az emberiség előhaladását föl akará 
tartóztatni: egy ideig mégis sikerült neki, gátot vetni a fölforgató 
romlottságnak. 

.:rassut~. 

Egészen más jellemet árult el Crassus. Kezdetben Mariust pár
tolta; de miután ez rokonait meggyilkoltatá, egészen Sylla pártjára 
állott, kinek nem csekély szalgálatot tett: jóllehet ennek Pompej us 
iránt tanusitott kedvezése nem tetszett neki. A Syllaféle gyilkolások 
alkalmával, megvásárolva az elkobzott javakat, vagyonát 300-ról 
7,000 talentumra (39 millio) emelte j s nem is nézte vagyonosnak azt, 
ki sajátjából hadsereget nem élelmezhetett. Ötszáz rabszolga építészt, 
és kőmüvest tartott: s ha házak égtek, vagy rontattak le, mi gyakran 
megtörtént, megvette a telkeket, épitett rajtok, vagy bérbe adá mun
ká.sait. Hasonlóul egyéb rabszolgákat is kiadott bérbe, mint irnokokat, 
felügyelőket, földmivelöket. Látva, hogy Pompejussal nem mérkőzhe
tik a hadviselésben, más módon iparkodott szert tenni barátokra. Mint 
hatalmas szónok, mindig készen volt a védelemre ; s midőn Marcus 
Antonius, Caesar, Cicero, Horten si us hallgattak, ő emelt szót. Ékesen 
szólását mindenkinek rendelkezésére bizva, nagy népszerüséget szer
zett magának : háza mindenkor tárva állott barátjai számára, kiket 
nemes illedelemmel fogadott, s mértékletesen megvendégelt j a ki hi
vatalt keresett, azt befolyása által segité arra; pénzt kamat nélkül 
kölcsönözött, de a kitüzött határnapon a fizetést kérlelhetlen pontos
sággal követelte. 

Egyébiránt az <St környező fény nem takarhatá el a kicsinyke
dést, melly az alacsony sorsból fölemelkedett egyének sajátja szokott 
lenni. A görög Alexander társaságában találva gyönyörét, magával 
vitte őt falura, s kalapotadott neki az utra: mellyet visszatérésök után 
ismét visszavett. Mindenesetre hatalmas pártot szerzett ő magának 
olly országban, hol mindeut vásárolni lehetett. A rabszolga-háboru
ban sokan követték őt csupa ragaszkodásból j de sem a barát-ságban 

tO 
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nem lévén állandó, sem a gyülöletben kérlelhetetlen, mindazáltal a 
pártnal{, mellyhez csatlakozott, tulsulyt volt képes biztositani. 

(;aesar. 

Mindezeknek jóval fölébe emelkedett J uli us Caesar, egyike az 
ó-kor legnagyobb férfiainak. Tetszett neki Venustól, és Ancus Mar
tiustól vonni le eredetét, tehát istenektől, és egy királytól: minek kö
vetkeztében bárminemü törekvésekre jogositva volt. Kicsapongó, vak
merő, a hölgyek kedvencze, kalandor, mint a korabeli ifju patríciusok, 
mindenek fölött pazar, eladta mindenét, és kölcsön vett, hogy másoknak 
ajándékozhasson, és hogy barátokat szerezzen magának:ugy hogy mi
előtt még hivatalt viselhetett volna, 1300 talentum (7 millio) adóssá
gai voltak. Mesterkélt gondatlansággal takaródzott bő togájábaj s ideg
bajban szenvedett. De más részről karcsu termete, sas szemei, s ter
mészetes büszkesége határozott, szilárd akaraira mutattak. Tizenhét 
éves korában már ellenl{ezni merészelt Syllával; ki kényszeriteni 
akará őt, váljon el ncjétől, Cinna leányától : miért is a dictator őt 
számüztej de később a patríciusok, és Vesta-szüzek kérésére megbocsá
tott neki, igy szálván : ,Ezen hanyagul öltözött gyermekben számos 
Mariusokra fogtok találni'. Előrelátta ő az eldöntő csapást, mellyet 
Caesar az aristocratiának adni fog. 

De Caesar megvetve P. kegyelmet, vagy bizalmatlankod va, a vi
har lecsillapultáig Ásiában keresett menedéket j és a piraták hatalmába 
esvén, nem hogy megijedt volna tőlök, de sőt inkább szidta, és fenye
gette őket, mintha vezérök, nem pedig foglyuk volna. Ezek 20 talen
turura határozván a váltságdíj t, azt mondá : ,Ez igen kevés j én öt
venet adok j de ha egy;~zer szabadságban leszek, keresztre feszíttetlek 
titeket'. És ő csakugyan szavát tartotta. 

Hazatérve, Sylla párthivei ellen emelte szavát, és politikai pá
lyáját Cornelius Dolabclla elleni váddal kezdette, ki Macedonia kor
mányzója, consul, és diadalmas hadvezér volt j sikkasztásokat fogván 
rája. Dolabella annyit lopott és zsarolt, hogy Q. Hortensius, és C. 
Aurelius Cotta legjelesebb i.igyvédel<et zsoldjába vehettej azonban a 
miveltebbek bámulták az ifju embernek szép eszét :kinél a gondos ne
velés szépen kifejté a természet adományait j a népnek tetszett a bá
torság, mellyel az igazságot, és az elnyomott görögöket a romai 
tisztviselők ellen oltalmába vette j s már ekkor ugy tünt fol Caesar, 
mint az egész emberiség (?) pártolója Romának l{iváltságos minden
hatósága ellen. 

Els& teendői közé tn.rtozott, megbüntetni Sylla orgyilkosait: min-
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den tekintet nélkül arra, hogy a dictatortól kapták a parancsot; s min
den elnyomott védelmezőre talált benne. Quaestor korában a latin 
gyarmatoknak a dictator által csonkitott jogait visszanyerni segité ; 
még a barbarok-, és rabszolgákra is kiterjeszté figyelmét; s jóllehet 
mint aedilis 320 gladiator-párt mutatott be a népnek, mindazáltal nem 
engedé meg neki a kegyetlen gyönyört, hogy azokat haldokolni lássa. 
Jóllehet a romai hölgyek a családban tiszteltetve, a. régi alkotmány 
értelmében az államtól semmibe vétettek, ő mégis nyilvánosan meg
adá a tiszteletet nagynénjének, Juliának, Marius özvegyének, és ne
jének, Corneliának: gyászbeszédet mondván fölöttük a köztéren. Szó
val, ö kezdé meg, lehányni Roma városának tilalom-korlátait, mellyet 
a császárság, és a kereszténység csakhamar az egész emberiségnek 
föl tártak. 

Mint aedilis, Appius utját majdnem egészen saját költségén ki
javittatá; s hogy a megaJeijátékokat kényelemmellehessen szemlélni, 
igen nagy szinházat épittetett fából, és ülő-helyekkel : mi kapcsolat
ban a látvány nagyszerüségével, és a gladiatorok számával, a. nép ke
gyét számára megnyerte. Julia temetésén volt bátorsága köz-szemlére 
kitenni Marius képét; s látván azt, hogy a. népre számolhat, egy reg
gelre fölállittatá a Capitoliumban Mari us szobrait, és diadaljeleit, 
mellyek Sylla idejében vitettek el onnan. A mükedvelők bámulták a 
münek finomságát ; a nép örömében sirt ; a patriciusok haragudtak, és 
azzal vádolták Caesart, hogy Marius hatalmára vágyik ; s Catulus a 
senatusban mondá : ,Caesar már nem titkos utakon, hanem nyiltan 
támadja meg a köztársaságot'. Cicero pedig igy szólott : "Én zsarno
kot gyanitok benne; de ha megnézem öt jó rendben tartott hajával, s 
amint ujjával fejét vakarja, el nem hitethetem magammal, hogy egy 
illy ember a köztársaság felforgatásáu törje fejét". 

TIZENKETTEDIK FEJEZET. 

Olaszország állapota. Catilina. 

Közlársa•ágl D)'omorok. 

Ismerjük már a fö személyeket, kiknek cselszövényei közt ide 
s tova hányatott a szerencsétlen nép. A korlátlan hatalom kárhozatos 
példái nem engedék többé becsülni a szabadságnak féltékeny bájait; 
és a katonák vakmerökké, s azon vezérek vak eszközeivé váltak, kik 

to• 
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számos éveken át diadalra VE:zették a sereget. A polgárháboru, és a 
számüzetések uj birtokosokat ültettek a telkekbe; s most már a bir
toknak egyedüli alapja igazságtalanság, és bitorlás volt. Az ásiai hadjá
rat erkölcsrontó fényüzést hozott létre; mellyet csak a szegények el
nyomásával, és a tartományok kirablásával lehetett fentartani. A hi
vatalok áruba bocsátása kényszeríté a patriciusokat, hogy azok elnye
rése végett adósságba verjék magukat, azután pedig, a mint lehet, a 
tartományokban, vagy a birói székekben keressenek kárpótlást. 

A hosszu háboruk alatt a nép féktelenséghez, fényüzéshez, és 
lopáshoz szokott. Zsákmánynyal terhelten térve haza, a mit fáradság 
nélkül keresett, azt szintolly módon el is pazarolta; ezután beállván a 
régi szegénység, annál jobban érezte a szükséget, agyarkodott a va
gyonosok ellen, háborut, és lázadást ohajtott: szintugy képtelen lévén 
birni valamit, valamint nem türte azt, hogy más birjon. Romának nagy 
neve, melly a patriciusokat, és plebejusokat a közös dicsőségben 

övezte, elveszté biiverejét, ru ióta Marius és Sylla egymás ellen vezet
ték a polgárokat, s vérrel pecsételék az ellenségeskedéseket, mellyek 
következtében a polgárok nem ugyanazon köztársaság tagjainak, ha
nem valameily párt embereinek tekinték magukat. 

Sylla adományai bizonytalanná, és veszélyessé tevék a birtok
lást; s az ö teremtményei elkobzás, törvényes eljárás, és gyilkosság ál
tal gyarapiták vagyonukat 1). Az olaszok, először kiüzetvén ősi öröksé
gökbl:Sl, azután pedig Sy lia által semmivé tétetvén, koldulva jártak az 
általuk birt telkeken; a hegyekben pásztorok tanyáztak, kik a nyáj
jal együtt szöktek meg uraiktól, vagy menekvő gladiatorok, kik örö
mest eladták életöket; a kik kevesebb önérzettel bírtak, Romában 
sereglettek össze, hogy élvezzék a kiváltságot, eladni szavazatukat, és 
adományokból élni: egészen lakatlanul hagyván a falval{8t. A volseu
sok tartománya, honnan azelőtt számos seregek kerültek ki, Livius 
idejében egészen elhagyatott volt, s csak rabszolgák, és romai őrsere
gek tanyáztak ott 2); szintugy azaequusok vidéke, Samnium, Luca
nia, Bruttium a). 

De ne is higyje azt valaki, mintha a sok gyarmatok által né
pesíttetett volna be Olaszország. A gyarmat nevet elfogadták némell y 

1) Cicero szeriut egy Roseius meggyilkolta.tott, egy másik pedig testvér
gyilkossággal vádoltatott Syllának egy kegyeneze által, hogy javait megkapn.
J•ithassa. 

~)T. Livius, VI. 
1 ) Strabo, VI. passhn. 
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municipiumok csupa hizelgésből, vagy hogy annál inkább hasonlitsa
nak a fővároshoz 1

), a nélkül, hogy gyarmatosokat, vagy zsoldosokat 
kaptak volna. S ha mentek is illyenek, a.zok Romának legszegényebb, és 
legrestebb söpredékéből állottak; kik a telekkönyvekre hivatkozva, 
földeket kértek, s alig foglalták el azokat, a városi henye életet visz
szakivánva, csekély pénzért adták el csak imént nyert telkeiket, és 
visszatértek a nyomor szinhelyére. Szintigy cselekedtek a veteránok 
is; kiknek jutalmul nem adatott a gazdagok végtelen terjedelmü tel
keinek egy része, mint azt a Gracchusok oh a j ták, hanem megengedék; 
nekik, hogy a békés földmíveshez igy szólhassanak: ,Takarodj innen; 
a telek, melly családodat táplálta, az enyim' 2). Ekképen a könnyen 
szerzett vagyon hirtelen el is pazaroltatott; az uzsorások által kiüzetve7 

szintolly nyomorban tértek vissza, mint jöttek: sőt még inkább dolog
talanokká, s tunyákká. vá.lván, harczok, lázadások, és zavarok után 
vágyakoztak. 

A kinek tehát kedve volt, könnyen szerezhetett magának vég
telen birtokot; miért is az egyes telkek nagy birtoktömegbe folytak 
össze: s igy mindinkább elenyészett a szabad földmivesekböl, és apró 
birtokosokból álló hasznos osztály; s olly vidékek, mellyeknek meg
hóditása két század előtt diadalt szerzett a hadvezérnek, egy magán
polgár örökségévé váltak 3). Lovagok, és senatorok terjedelmes birto
kaikból a lehető legnagyobb jövedelmet huzni ohajtván, legelökké 
változtatták azokat, mellyeknek mivelése nngyon kevés embert 
kivánt. 

A ki a dolgok illy állapotában zászlót emelt, bizonyos lehetett a tö
meg általi pártoltatásról, melly nem is ohajtott egyebet felfm·gatásnál. 
A politikai felforgatást pedig csupán a birtok tökéletes felforgatásával 
lehetett megkezdeni ; ujabb számüzési jegyzékekre volt szükség azok 

1) A. Golllus, XVI. 13. Tacitus, Ann. XIV. 27. llafl'ei, Verona illustrata. V. 
Dcnina, Rivol11z. d' Ita/in. II. 6. 

2) Nos patriae lines et duleia linquímus arva; 
Nos patriam fugimus. 
lmpius haec tam culta novalia miles habebit? 
Barbarus has segetes? En quo discordia cives 
Perduxit miseros! en queis conaevimus agros! 
O Licida, vivi pervenimus, advena nostri 
(Quod numquam veriti sum us,) ut possessor agelli 
Diceret: Haec mea sunt, veteres migrate coloni. 

Virgil. Eclogált. 

B) Tóu p.tll noli,Kllta, l!Üll Jf. xwp.a~, xuion,; ~Ju..írwll. Strabo, .v 
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ellen, kik az előbbieket hasznukra fordíták; szabad folyamot kellett en
gedni a magánosok bosszujának, s vért ontani egész Olaszországban: 
de ha majd a bitorló birtokosok elüzetnek, kinek fognak adatni a tel
kek? A háboru, számüzés, és nyomor l{övetkeztében, részint elv~sz

tek, részint feledékenységbe mentek a régi birtokosok :kik Romának 
piszkos gunyhóiban összezsufolva, mindegyre zajongtak a forumon, a 
kiosztott adományokból élödtek, vagy legfölebb egyenetlenségökben 
gyengén elhangzó panaszt emeltek az erőszak ellen, mellyet már meg
azoktak volt jog gyanánt tekinteni. 

l'ád Roblrlus ellen. 

E szerencsétlenek sorsán akart segiteni Caesar: mire öt jó szive, 
vagy talán az a dicsvágy is ösztönözte, mellynél fogva inkább ohaj
tott első lenni egy faluban, mint második Romában. Miután, a mint 
már cmlitök, a patriciusok gőgjét, Sylla orgyilkosainak megbüntetése 
által megtörte, a lovagok ellen fordult: bevádolván azoknak ügynökét, 
Ro.biriust, ki ezelőtt 40 évvel Apulejus Saturninus tribunt megölte, 
midön a senatus Marius, és Flaccus mellett a polgárokat fegyverbe 
hívta. A vád czélja nem volt kevesebb, mint megfosztani a senatust 
azon jogtól, hogy a consuiokat korlátlan hatalommal ruházhassa föl: 
melly még a trihunok életére is kiterjedjen; mint a kiknek ellentál
lása azonnal megszünt, a mint a város m;trornállapotba helyeztetett. 

Lovagok, és senatorok, belátván a közös veszélyt, összetartva Ci
cerohoz fordultak: vállalná magára a vádoltnak védelmét; azonban 
ennek minden ékesenszólása, heves kifakadásai a közcsend megzava
rói ellen, és a Mariusra pazarolt magasztalások, kinek emléke rnindig 
kedves volt a nép előtt 1), nem mentették volna meg a bünöst: ha Metel
lus Celer, hatalmába nem kaparitja a Janiculusan a zászlót, melly 
ott ki vala tüzve, mig a nép a Mars-mezön szavazott, s melly onnan 
levétetvén, a gyülekezetnek szétoszlani kellett :.~). Caesar belátta, 
hogy a gyümölcsnek még érnie kell. 

RuHus tribun szinte gyógyszert keresett az átalános gonosz 
ellen; és az előbbiek mintájára telektörvényeket inditványozott. Ezek 
foganatosítására decemvirek neveztettek ki : most már nem mind 
a 35, hanem csak 17 törzsből, mellyek sors által jelöltettek ki, miként 

1) C. Marium, quem vere patrem patriae, parentem, inquam, vestraeli berta
tie, atque hujusce reipublicae possumus dicere. Pro Rabirio, 10. 

2) Dion, 129. Lásd Gicero beszédét p1·o Rabiri o. Michelet-nél, Jlist. 1·omaine, igen 
jól ki vannak e helyek emelve; mellyekre a történetirók eddig nem igen figyeltek. 
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a főpapok, és augurok nevezésénél 1). Ezeknek jogához tartozott, el
adni a köztelkeket Olaszországban, és azon kivül, a mellyek Sylla első 
consuisága után egyesittettele A köztelkektől járó bért árverésre bo
csátotta, hogy azonnal tökéhez jusson, mellyel földeket lehessen vá
sárolni Olaszországban: hova az apró birtok helyreállitása végett 
gyarmatok küldethessenek. Mintegy kárpótlásul megerősíté mind a. 
köztelkek eladását a 82-ik év után, vagyis a mellyek Sylla alatt tör· 
téntek, ugy szinte a bitorlásokat is. 

Megrémité a vagyonosokat azon gondolat, hogy az ö birtokuk a 
népképviselők kutatásainak leend kitéve ; s ujra feltüzelték Ciccrot, 
szólana a törvény ellen. És ö, kinél szintugy a bölcsészetbeu, mint a 
politikában hiányzott a szilárdság és őszinteség, jóllehet a főtisztség 
elfogadása alkalmával nyiltan kijelenté, mikép ö népszerü consui ki
ván lenni, szenvedélylyel teljes ékesenszólását Rullus ellen fordítá: 
hízelgett a tömegnek az által, hogy a Gracchusokat, mint kitünö, bölcs 
polgároht, és a nép barátjait említé, kiknek tanácsa, bölcsesége, és 
törvényei a köztársaságat minden részben megszilárditották 2); hízel
gett a romaialmak, m:J.gasztf>lva a köztársaság hatalmának nagyságát : 
hogy Roma soha sem vásároita pénzen a földet gyarmatai számára; s 
hogy illy magasztos anyához illetlen dolog volna, gyermekeit más 
földre ültetni át, mint a melly: fegyverek által szereztetett. Különös 
sulyt helyezett abban, Jwgy e rendszabály következtében olly vidék 
is fölosztás alá kerülne, melly dicső harczoknak szinhelye volt 3), kü-

1) Cicero, minden szónoklati tehetségével, összezavarta, s elhomályositá e tör· 
vényeket: mindig csak személyes kérdést csinálván azokból. 

1 ) Egészen ellenkezőleg De officiis: Tib. enim Gracchus. P. fili us tamdiu lau
dabi tur, dum memoria rerum romanarum manebit: at ejus filii nec vivi probantur 
bon i.~, et mortui numerum obtinent jure caesorum. És e beszédben: De harusp. resp. 
Tiberius Gracchus convellit statum civitatis : qua gravitate vir ? qua elo
quentia? qua dignitate? nihil ut a patris, avique Africani praestabili, Í11signique 
virtute, praeterquam quod a senatu desciverat, dellexisset. Secutus est C. Gracchus: 
quo ingenio? quanta vi? quanta gravitate dicendi? ut dolerent boni omnes, non il
la tanta ornamenta ad meliorem mentem voluntatemque essent conversa. 

3) "El aka1ják adni Attalus, és az olympusiak földeit, mellyeket Servilius, 
hös férfi győzelmei szerez!tk a r01nai népnek; tovább a macedonini királyi tére· 
ket, mellyeket részint Flamininus szerzett, részint Paulus Aemili!.ls, Perseus legyő· 
zöje; azután a d us termékenységü cori u thi sikságot, mellyel L. Mummius szerencsé je 
gazdagitá a roma i népet ; ismét a spanyolországi földeket uj Carthago mellett, a 
két Sci1;iok hős erényeinek szerzeményét; azután a régi Carthngot, rnelly megfoszt· 
va tetőitől és falai tól, vngy a cnrthagoiak bnlsorsának jelölése, vagy a mi győze· 
delmünk bizonyitwa végett, vagy valameily vallásos indoknál fogva, P. Africanus 
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löni1sen Campania, a világ gyönyörűsége, és a térségek, mellyek a 
szegény nép közt kiosztandó gabonát szolgáltatják. Ez utóbbi okos
kodás mindenek fölött hatott a népre, melly főleg kenyerét féltette. 
A legügyesebb rhetorikával a népnek minden gyengeségét és előíté
letét fölhasználva, azt állítá, mikép Rullus, a gyűlöletes, durva tribun, 
jó távol áll egy Tiberius Gracchus igazságszeretete-, és mérsékle
tességétöl; hogy a telektörvénynyel földek ajánltatnak a népnek, cse
rébe szabadságáért; hogy magán-polgárok gazdagodnak meg a kincs
tár kárával; s minthogy a romaiak különösen irtáztak a királyi czim
töl, azt vitatá, hogy a telektörvény által a decemvirek mindannyi ki
rályokká tétetnek; hogy az ö tervl:lk, uj Rom át alakitani ennek vetély
társa-, Capuából : melly város már régóta. igényli magának, hogy 
az egyik consui campaniai legyen; s hogy fekvésére, és termékenysé
gére támaszkodva, gunyolja a hegyek, és völgyek közé szoritott Ro
mát, keskeny utczáival, szük sikátoraival, és kopár vidékével 1). És illy 
módon megnyerte az ügyet. 

Egy másik tribun, Roseius Otho, azon indítványnyal lépett föl, 
hogy a lovagok számára külön hely jelöltes3ék ki a játékok alkalmá
val; de a nép annyira megbosszankodott e fölött, hogy a si vitás majd
nem rendzavarásba tört ki: midön Tullius ujra a szászékre lépvén, olly 
szépen szólott, és a tömeg tudatlanságát, melly azalatt, mig a nagy 
comicus Roseius szavalt 2) 1 kiabálni merészel, olly hathatósan osto· 
rozta, hogy a nép végre is elfogadta Roseius indítványát. 

Valóban ellehet mondani, hogy a lovagok Ciceronak köszönhe
ték állásukat: ki szünetlenül az ö javukra dolgozott; főleg mióta consul 
volt, e testiiletet harmadik renddé emelte a senatorok, és nép között. 

által az emberek örök emlékére ezenteltetett föl. Eladva a birodalomnak eme disz.· 
jelvényeit, mellyekkel ékitve hagyomá.nyo~ták ránk atyáink a köztá.rsaságot, el 
fogják adatni azon földeket is, mellyeket Mithridates birtPaphlagonia-, Pontus-, és 
Cappadociában;s ugy látszik, mintha Pompejusseregét követnék a hírnök lándsájá
val; azon térek eladatását javasol ván, hol most folyik a. harcz". De lege agrm·ia, I. 

1 ) Rullu.s elleni beszédében ügyelemre méltó, minö itéletet hoz Cicero az er· 
kölcsök befolyásáról. ,Az erkölcsök nem gyökereznek annyira a bizonyos faj·, és 
nemzetbeli emberekben, mint inkább a. helyzet, és életmód álta.l föltételezett dolgok· 
ban. A carthagoiak ravaszok, és hazugok, nem véra.lkatuk, l1anem a. hely természe· 
ténél fogva (?),kik a kikötők, ugy szinte a. kereskedők, és idegenek sok fecsegései 
következtében, a. nyereségvágytól csalásra ösztönöztettek. A hegyi Iigurok durvák, 
és parasztok; a. kopár föld á.lta.l tanittatva, melly csak nagy mivelés, és fáradság 
mellctt ád valamit. A campaniaiak büszkék a termékeny vidékre, a. sok gyümölcsre, 
a. városok egészséges volta-, elrendezése-, és szépségére'. 

2) lllacrob. Satvrn. II. 10. Lásd a Ru Ilus, és Piso elleni beszédeket. 
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Ők tehát hálából támogaták őt: minek következtében a nép, az érzel
mek eme kormányosának saját érdekeit, élveit, sőt hosszuját is ál
dozatul hozta. Sylla azt határozván, hogy az elitéltek gyermekei a se
natusból, és közhivatalokból kizárva maradjanak: eme szerencsétlenek 
mindenkép iparkodtak eltöröltetni az igazságtala-n törvényt j Cicero 
azonban ellenzette a dolgot, azon ürügy alatt, miszerint oktalan dolog 
lenne, fölemelni a legyőzött pártot, mel1ynek legelső gondolata is a 
hosszuállás leend. Az elnyomottakat rábeszélte, szenvedjenek a köz
jóért, és türjék békével a köztársaságra nézve hasznos jogtalanságot: 
melly Sylla törvényei által kormányoztatva, ezelmek eltörlése által 
összedőlne ; megemlíté azt is, hogy a becsületes, és érdemteljes em
bereknek nyitva állván az ut a hivatalokra, veszteségeikért majdan 
kárpótolhatják magukat 1). Ez alkalommal is diadalt aratott j és azok, 
kik a Sylla alatt elkobzott javakból gazdagodtak meg, könnyebben 
érezték magukat. Mindazáltal keserü panaszok emelkedtek azon férfiu 
ellen, ki szép tehetségét azok védelmére fordítá, kik a zavarok alatt 
kincsekhez jutottak, s közönségesen hét zsarnoknak neveztettek; és 
ezek valának : a két Lucullus, Crassus, Hortensius, Catulus, Metel
lus, Philippus 2). 

tatlll na. 

Akadályozva levén minden t ö r v é n y e s eszköz, mi egyéb ma
rad a reformok keresztülvitelére hátra, mint a lázadás •)? Lázadás, és 
vérontás által törekedett Lucius Sergius Catilina se na tor hatalomra jut
ni. Mivelt, jól nevelt, önkedveltetö férfi s h ü barát lévén, erkölcste
len életet élt ; már ifju korában szerelmcs volt Aurelia Orestilla, szép, 
fiatal, de szegény özvegybe: kit hogy megnyerjen magának, fiát láb 
alól eltette ; később tőle nemzett leányát vette nőül , és egy Vesta
szüzet, Cicero rokonát, megbecstelenített. A munkában fáradhatatlan, 
merész szónok, bőkezü, mások javaira ásítozó, ravasz, és kétszini.i, 

1 ) Több évek mulva. dicsekedett vele : ,Ego adolescentes fortes et honos, sed 
usos ea cond.itione fortunae, ut si essen t magistratus adepti, reipublicae statum con
vulsuri viderentur ... comitiorum ratione privavi'. ln Pisonem, II. 

2) Ugyanazon Cicero, ki szemére vetette Rullusnak a Syllaféle bitorlás meg
erősítését, három év mulva védelmezte a senatus által hozott törvényt, melly a Sy l
la-birtokokat megerősíté; s megengedte az adók elada.tását, hogy az uj gyarmato
soknak birtokok váaároltassanak (ad Attic. I. 19.); s hogy kedves legyen Pompe
jus előtt, ,flavius indítványát támoga tá. 

")Vagyis, a ,törvénytelen' eszköz. Csakhogy illyet az erény-, és törvényes
ség tisztelője, még inkább a keresztény, soha sem fog használhatni, már csak azért 
is, mivel törvénytelen. S. 
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gyors a beszédben, és a cselekvésben, rendkivüli dicsvágy sarkalta, s 
Sylla. szerencséje magas reményekkel kecsegteté öt. 

A diclator alatt különösen kitünt kegyetlenségben, s tulhajtás 
által parancsainak teljesítésében : miért is első méltóságokra emelke
dett. Mint quaestor, több harczokban helyettes vezér, végre Afrikaban 
praetor, olly zsarolásokat követett el, hogy követek jöttek a senatus ba, 
visszahivatása végett; kikne\ kevés b e m u l t, hogy igazság lőn 
szolgáltatva. Zsarolásai azonban nem elégítheték ki pazar életmódját, 
és igy adósságokba verte magát; minthogy pedig illy helyzetben sem 
hatalomhoz, sem gazdagsághoz nem juthatott, a ro ivel előbbi gyilkossá
gait, és vérfertőztetéseit takarhatta volna., módot keresett a köztársaság 
fölforgatására, hogy annak romjain magasra emelkedjék. 

Az által, hogy a szükölködőknek ajándékozott, vagy köicsönözött, 
sőt befolyása, karja, s még bünei is mindenkinek szolgálatár·a állottak, 
temérdek barátokat szerzett magának; kik között több beosületes fér
fiak is voltak, el?mitva erényeinek látszólagos csillogása által: több
nyire pedig bünökbe merült, nyomorban sinylő, dicsvágyó, vagy kap
zsi emberek ; Sylla veteránjai, kik a könnyen szerzett vagyont szint
olly könnyen eltékozolták; előkelő családok sarjadékai, kik örökségö
ket fölemésztették; elkergetett olaszolr, megbukott vidékiek : mind 
olly nép, melly kész volt a hamis-tanuságra, s pártoskodásra a belza
varok alatt, irigy szemmel nézte a gazdagokat, s csak egy intésre vá
rakozott, hogy mások vagyonát elfoglalhassa. Illy emberek közepette 
nagy tekintélyt szerzett Gatilinának az ö erélyes lelke, s éles, átható 
esze, melly az ő korának tökéletes ismeretét fölfogta; mikép ezt ama 
mondása is bizonyitj a: ,Én a köztársaságban főt látok test-, és testet fő 
nélkül; e fő pedig én akarok lenni' 1). 

A nép közt, melly mindig valameily gonoszságot, és kegyetlen
séget sejdit a titkos gyülekezetekben, ugy szinte a vagyonosok közt, 
kik minden hitelétől meg akarák öt fosztani, a legutálatosabb gyalá
zatosságak keringtek Catilina, és pártja felől : hogy tudnillik egymás 
vérét szörpölve pecsétlik esküjöket; Marius föltalált eziistsasának em· 
beri áldozatokat hoznak; Catilina orgyilkosokat küld ki, csak azért, 

1
) .,Tum enim dixit: duo corpom esse Reipublicae, unum debile,inlirmo ca pite, 

alterum lirmum sine capite: huic, cum ita de se meritum esset,caput se vivo non de
futurum'. lllcero, pro L. Murena. 25. Catilina, mint valamelly szörnyeteg ábráwl
tatik Cicero-, és Sallustiusnál a Catilínariál{ ban; de az előbbi igy festi jellemét: 
,Ti még nem feledé tek, miként, ha nem a valóság, de dicső erények látszata volt 
meg benne. Egy csapat gonosz emberrel környezte magát: azonban a legjelesebb 
egyének iránt tiszteletet tanusított' stb. 
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hogy a vérontásban gyakorolják magukat j Ro mát föl akarja gyujtatni, 
s a senatorok nagyobb részét meggyilkolni. Bajos (?)hitelt adni az illy 
aljasságokna.k, ha meggondoljuk, hogy az összeesküvésben magas rangu 
egyéniségek is vettek részt a senatorok, és lovagok közülj ugymint a con· 
suiságról letett Autronius Paeetus, az előkelő származásu Cnejus Piso, 
egy Cethegus, két Sylla, a dictator fiai, egy Be~tia Lentulus, ki azzal 
dicsekvék, hogy Cinna, és Sylla után ö a harmadik Cornelius, kinek 
a Sibylla-féle könyvek föhatalmat igérnek j végre, hogy több más ifju 
embereket elhallgassunk, Julius Caesar, és Crassus, kik mindketten az 
uralkodásra, de nem a köztársaság letiprására (?)vágytak 1). Catilina 
különösen hizelgett az olaszoknak. Az olaszok szabadságának legna
gyobb ellensége volt Roma: valamennyi n~peknek lánczait kovácsolta 
és szilárditotta azon aristocrata osztály, melly magában egyesité a ne
mességet, vagyont, igazságszolgáltatást, következőleg minden hatal
mat, és tisztségeket. Nem lehetett tehát kevesebbről szó, mint tüz· 
zel, vassal felforgatni a kormányt, meggyilkolni a tisztviselőkct, fel
gyujtani Romát, mellynek lángjai Olaszország fölszabaditására jeladá
sul szolgáljanak. 

Ez időszakot, midön a hadsereg, és Pompej us távol valának, alkal
masnak látták tervök ki vitelére( 65). Az összeesküvésnek Roma 690-ik 
évének első napján kelle kitörnie; de egy esetleges körülmény meg· 
hiusitá azt. A következő évben Piso halála által maradt el: de midön 
Catalina Ciceroval együtt kérte a consulságot (63.); és az utóbbi 
nyerte el azt, az összeesküvés felől már akkor terjengő hirek miatt 
Catilina elhatározta magában, megmozditani a dolgot: és pártját lo
vagok-, senatorok-, plebejusok-, és mindennemü elégületlenekkel nö
velte. Ezek közt vala Quintus Curio, ki Fulviára, egy előkelő, de faj
talan életü hölgyre pazarolván vagyonát, midön már nem volt mit 
adnia, elutasittatott. Most pedig Catilina igéreteiben helyezve minden 
bizodalmát, és visszatérve lábaihoz, arany hegyekről álmodozott; mire 
Fuivia lelkében gyanu támadván, kicsalta belöle a titkot, és Ciceroval 
közölte. 

Cicero, ki az~ szokta volt mondani : ,A birák ollyanok, minök-

1) Cicero a Catilinariákban az összeesküvöket a nép söpredékének nevezi; 8 

másutt mondja : ,1\Iulti honi adolescentes illi (Catilinae) homini nequam atque im
pro bo studuerunt'. Pro Coelio, 4. S tovább: ,Cum omnes omnibus ex terris hornines 
improbos audacesque collegerat, tum etiam multos fortes viros, et honos, specie 
quadam virtutis assimulatae, tenebai;'. (l\tindez igen jól n.egegyeztethetö. Egy ra
vasz, és nagy eszü pártfőnöknek könnyü a tapasztalatlanokat részére vonni. S.) 
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nek mi teszszük öket', több izben magára vállalta Catilina védelmét: 
azt vitatván, hogy ártatlannak nyilvánittatja őt, mig csak lehetséges 
szavakban bebizonyítani, hogy fényes nappal sötét van. Most már 
minden tevékenységét, és ékesenszólását ellene fordítá; s minden.kép 
ohajtván diadalra tenni szert, a nélkül, hogy háborut kelljen viselnie, 
nagy lármát támasztott, fekete szinekkel festve az összeesküvés ve
szélyeit: s Catilina ellen, a rendes büntetésen kivül 10 évi száműze
tést indítványozott 1). Catilina belátta, hogy gyorsaságra van szük
ség: és a mennyi pénzt csak lehetett, összegyűjtött, és Malliusnak 
küldé, Sylla egy régi harczasának; ki nagy hirben állott vitézsége 
miatt, és Hetruria Faesulae városában lakván, a Sylla veteránjaiból 
alapitott eme gyarmatot könnyen megnyerbeté részére, s belöle egy 
nagyobbszerű hadsereg magvát képezheté. 

Cicero, ügyes kémek, és Fuivia által értesülve Catilina minden 
léptéröl, fölfedezé a dolgot a senatusnak: a napot, és órát, mellyben 
Romának föl kelle gyujtatnia, a senatoroknak, és consuioknak meg
gyilkoitatniokj miért is korlátlan hatalommal ruháztatott föl, azon szo
kásos formula mellett : ,gondoskodjanak a consulok, nehogy veszély 
érje a ktiztársaságot'. 

Haladék n6lkül biztos embereket küldött a consul, az olasz vá
rosok engedelmességben tartására: mellyek mindig hajlandók valának 
pártolni azt, ki a zsarnok várost fenyegette j megrakva kémekkel a 
várost, büntetlenséget, és jutalmat igért a czinkosok nak, kik fölfede
zéseket tennének; s összegyűjtvén a senatust, és látván azt, hogy Catili
nának szinte bátorsága van megjelenni , azon hires beszédet intézte 
hozzá, mellyben heves kifakadásokkal föltárja minden terveit, és érté
sére adja, hogy ö mindent tud, és mindenröl gondoskodott. 

Ca tilina nyugodtan végig hallgatá öt, azután pedig szinte egész 
nyugodtsággal figyelmezteté a senatust: ne adjon hitelt a consui han
dabandáinak, ki az ö halálo..c; ellensége, s minden áron vesztére törek
szik j egy alacsony sorsból emelkedett egyén, kinek nincs mit vesz
tenie azon tüzvész által, mellyet csak azért gondolt ki (!) hogy lássa, 
mennyire megy a senatorok nevetséges hiszékenysége. De ezek szintc 
komolyan vévén a. dolgot, Catilina beszédét félbeszakiták, gyilkos-, 
gyujtogató-, testvérgyilkosnak nevezvén őt; mig végre türeimét veszt
ve, fölkiáltott : ,Mivel kényszerítve vagyok rá, tehát a tüzet nem 
vízzel, hanem romokkal fogom eloltani.' 

1) Dlon. 130. 
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Ha tehát Ciceronak bizonyítványok voltak kezében Catilina el
len, miért nem fogatta el őt, s miért nem tartotta vissza a városban •); a 
helyett, hogy szintc akarata ellenére kiüzte, és a harcz megkezdésére 
kényszeritette? Hihetőleg Catilina jelentése a consui személyes bíz
tosságát inkább fenyegette, mint sem a köztársaságat fenyegetbeté a 
hadsereg, mellynek élére állhatott? Tullius nem gondolt annyira a 
mások által vivott csatával, mint az öt fenyegető veszélylyel? 

Bármint legyen is a dolog, Catilina levetve álarczát, sa sem1.tust 
hirtelen odahagyva, 300 hiveivel távozott a városból; szivére kötvén 
a visszamaradtaknak, hogy halálos ellenségeit, különösen Cicerot, te
gyék el láb alól; és olly sereggel igérvén visszatérését Hetruriából, 
melly a legbátrabbakat is meg fogja reszkettetni. Ekkor a senatus 
Catilinát, és Malliust a haza ellenségeinek nyilatkoztatja; elhatároz
ván, hogy Cicero maradjon vissza a város oltalmára, a másik consul, 
Antonius pedig a lázadók ellen induljon. Daczára a senatus határo
zatának, sokan csatlakoztak a lázadókhoz : ezek közt Aulus Fulvius-, 
tiszteletre méltó senstornak fia; kit atyja üldöztetvén, és elfogatván, 
atyai hatalmánál fogva ki végeztetett. 

Catilina a hetruriai sereg élére állván, fölvette a hatalom jel
vényeit; s követői naponkint szaporodtak. A lovagok pásztor rabszol
gái föllázadtak Bruttium-, és Apuliában; az A penninek csucsait fegy
veres nép foglalta el. Sylla veteránjai látták el fegyverekkel a:r. ösz· 
szecsődített földmivelőket. Minthogy egy lázadás Galliában épen 
ínyökre lett volna az összeesküvőknek, a Romában visszamaradtak 
sürgették az allobrogok követeit, izgatnák fel otthon a népet; de ezek 
nem csak hogy fölfedezték a dolgot Ciceronak, hanem ennek taná
csából kémkedésre adván magukat, mindaddig folytatták az értekezle
teket, mig egyezkedést csikm·tak ki az összeesküvőktől a főbb szemé
lyek aláirásávat Cicero, ki pánczélosan jelent meg a közönség előttl), 
hogy a minden oldalról képzelt(?) gyilkosok ellen védve legyen, ke
zébe kapván ez iratot, befogatá Lentulust, Caepariust, Gabiniust, Sta
tiliust, Cethegust, kinek házában fegyverek, és gyuszerek találtat
tak 2). Lentulus megvallá, hogy az allobrogoknak adott irat tőle szár
mazik: egyuttal a Sempronia törvényre hivatkozott, mellynek erejé-

•) Szabadjon kétkedni fölötte, hogy bárki jobban tudhatná ma, mint tudta 
Cicero akkor, mit lehetett ama körülmények köz t okosan tenni. S. 

1 ) lUa lala insignisque lorica, (Pro Murena. 25.) 
l) A tekintélyes egyének nem tétettek börtönbe; hanem valameily tisztvi

selő, vagy elökelö polgár őrizetére bizattak; vagy szövetséges város-, és munici
piumba küldettek (libera ct11todia). Volt azonban praeventiv fogság is. 



158 

nél fogva a romai polgár önkénytes számüzéssel előzbeté meg a halá
los büntetést ; Cicero azonban, ki azzal dicsekvék, hogy az Ösök e 
szabad városban a királyi zsarnokságnak minden nyomát eltörölvén, 
a szabadságot nem kegyetlen büntetések, hanern szelid törvények ál
tal akarák oltalmazni 1), hathatósan sürgette a halálos büntetést. A 
senatorok az ö tanácsára, sa félelemre hallgattak: azonban L. Ne ro, és 
Julius Caesar ellenkező véleményben voltak. Ez utóbbi különösen 
nagy erélyt fejtett ki az ellenmondásban, következőleg okoskodván: 

,A harag, és a könyörület igen rossz tanácsadók. Atyáink meg
bocsátottak a rhodusiaknak, nehogy kincseik által elcsábitva lenni 
látszassannk j s bár mennyiszer sértették i9 meg a carthagoiak a bé
kekötéseket, atyáink nem utánozták őket e részben. Szintugy ti is, ne 
annyira Lentulus vétkére, mint saját méltóságtokra gondoljatok j ne 
a harag, mint inkább a hirnév legyen tanácsadótok. Az előbbi szóno
kok lerajzolák előttetek a polgárháboru okozta keserveket. De rnire 
való ez? Szükség van-e szavakra, hogy a kiállott szenvedéseket má
sokkal éreztessük? De a ki magasan áll, ovakodjék minden tulságtól. 
Nem is tudom, miért kelljen csak cgyszerü halált szenvedniök ezek
nek, s nem egyszersmind ostoroztatást is? Talán azért, mert a Poreia 
törvény tiltja? De ti egyéb törvényeket megsértetek, mellyek a bü
nösöknek megengedik az önkénytes számiizetést. Mitől félhetünk ama 
nagy készületek mellctt, mellyekről a C'Onsul gondoskodott? Emlékez
zetek meg róla, hogy minden rossz példa jó kezdetből indul ki. A har
mincz zsarnok Atheneben gyülöletes egyének elitélésével kezdette a 
dolgot, s a nép örvendett rajta j ez által fölbátorod va, végre személy
válogatás nélkül gyilkoltak. Igy a mi korunkban is, midőn Sylla Da
masippust, több más nyomorultakkal fölakasztatta, mindenki dicsérte 
őt; azonbnu tudjátok, minö mészárlásoknak volt ez kezdete. Illyesmi
töl most sem Cicero részéről, sem korunkban nem félbetünk: de ha 
példája után egy más consui kardot ránt, ki fogja öt feltartóztatni'? 

Mind hiában! Az állam biztossága, vagyis inkább a félelem ha
tározott; s válasz helyett Caesar okoskodásaira, ellene fordittatott a 
vád, mint a ki részes az összeesküvésben. Az ő barátságos visszonyai 
Catilinához1 s némell y iratoknak önkénytes magyarázata elég ürügyet 
szolgáltathattak volna az ellene indítandó keresetre; meg ha attól nem 
fél Cicero, hogy Caesarnak számos barátjai az ö megmentése végett a 
többieket is kivonják a büntetés alól. Midőn tehát Caesar elhagyta a 

1) Pro C. Rahirio, 8. 
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senatust, a consui poroszlói utána futottak: de Curio palástjával 
fedé őt be j s Cicero intésére elbocsátották. Crassus szinte vádoltatott: 
de talán ugyanez oknál fogva, ellene sem intéztetett semmi kereset. 

A többi vádlottakra nézve határoztatott, hogy a haza ellensége 
nem tekintethetik polgárnak : következőleg halál fejére. Ámbár az 
ülés nagyon későn oszlott el, a buzgó consui azonnal jelenlétében vé
gezteté ki a bünösöket: minek megtörténte után ö maga jelenté, hogy 
é l t ek. Más nap ismét alkalma volt, megnyugtatni a quiritesek et, 
hogy a köztársaság, valamennyinek élete, javai, vagyona, nejeik, 
gyermekeik, a legdicsöbb birodalomnak székvárosa, a boldog, és gyö
nyörü város, a halhatatlan istenek különös szereteténél fogva, az ö 
fáradalmai által, saját életének veszélyeztetésével, a lángokbó l, harcz
ból, s mintegy a halál karjaiból kiragadtatván, számukra megtarta
tott 1

). Ekkor a senatorok, és a nép, a haza atyjának, Roma megsza
badítójának, és ujra-alapítójának kiálták őt ki: mások ugyan kiter
jesztették a köztársaság határait, ö pedig ez éjjel az enyészettől men
tette azt meg. 

Nem olly könnyU dolog volt, lcverni a fegyveres ellenséget, 
mint legyilkolni a foglyokat. Inditván y tétetett tehát, hogy Poropejus 
Ásiából visszahivassék (62.) j minthogy pedig ez által Cicero meg
fosztatott volna a dicsőségtől, hogy ő csillapitotta le a vihart, Caesar 
nagy hévvel támogatá ez inditványtj s midön Cato ellene szólott, a 
trihunok altal is gyámolítva, lerántá ezt a szószékről. Büntetésül a 
trihunok letétettek hivatalaikból j Caesartól is elvétetett a praetorság: 
ki azonban egé~z készséggel alávetve magát a büntetésnek, a senatus 
bocsánatát kiérdemlette. 

De Catilina sem szunnyadozott. Ő annyira bizotthiveiben, hogy 
a zász.lói alá gyülckvö rabszolgákat visszautasitotta, nehogy a polgá
rok ügyét a rabszolgák ügyével összezavarni láttassék j s Hetruriá
ból a nyugtalan Gallia felé vette utját. Azonban Q. Metellus Celer 
consui az Apcnninek tövében várva öt, elzárta utját ; Antonius pedig 
háta mögé kerekedett: és igy két tiiz közé szorittatván, kénytelen volt 
elfogadni a csatát. Pistoria mellett folyt a mind két részről elkesere
dett harcz; s Ca tilina maga is vitézül harczolva elesett, 3,000 társai
val együtt, kik nemesebb ügyhez méltó bátorságot fejtettek ki a csa
tában. 

Természetes, hogy Cicero, eltelve m::Lgával, önmagát magasz-

~) ln Catílinam ; ad Quirite.. 
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talta., ekképen szólván : ,Hajolj meg fegyver a toga előtt! Oh szeren
esés Roma, melly consuiságom alatt ujjá születtél'! S mikor a hiva
talból kilépett, hosszu beszédet akarván tartani a néphez, midön a 
tribun ezt akadályozná, ő szokás szerint nem arra esküdött, ho&'y a 
köztársaság kárára mit sem követett el, hanem hogy egyedül ő men
tette meg azt 1). Illy kérkedések által ellenségeinek irigységét vonta 
magára j kik öt harmadik idegen királynak nevezgették Tatius, és 
Numa után, s kik csak várták az alkalmas időpontot, hogy tőle kér
kedéseit számon kérjék 2). 

TIZBNRARIADIK FBJBZBT. 

Első triumviratus. Caesar Galliában. 

Poropejus Ásiában Mithridatessellévén elfoglalva, e zavarokban 
semmi részt sem vett. Visszatérése ujabb zavarok félelmét kelté föl: 
ő azonban, hogy az uraságot csakugyan elnyerhesse, czélszerünek 
tartotta, a gyanu árnyékát is eltávolítui magától. Megtartván tehát a 
diadalmenetet, és elbocsátván seregét, tettette magát~ mintha a köz
ügyekkel mit sem gondolna j s azok, kik öt a fegyver-letételre kény
szeríték, alig hogy Olaszországba érkezett, minden lépte föHitt őrköd
tek. Ezek közé tartozott Lucullus, ki nem bocsáthatá meg neki, hogy 
Ásiában elragadta előle az általa aratott babért: kényelmes magányát 
mindig elhagyá, midön vele ellenkeznie kellett. Crassus, bosszankodva 
a fölött, hogy miatta fosztatott meg a Spartacuson nyert diadaltól, 
pénzével ellensulyozta Poropejus hadvezéri tehetségeit. Caesar már 
első föllépésekor akadály gyanánt szemiéi te őt; és Cicero, kit ö a nél
kül, hogy ismerné (?),magasra emelt, s kinek irányában, miután olly 
váratlan polczon látta, mindig féltékenységgel viseltetett 3). 

1) ":vie Quintus Calulus" stb. ln L. Pisonem. 
2) Catilina összeesküvése fölött különféle értelemben tettek megjegyzéseket 

a történetirókon kivül Saint-Evremond, Saint-Real, Mably, Gordon, Montesquieu, 
1a Harpe, Vauvenargues, Napoleon (Mém. de St. Héléne, 22. mart. 1816.); megirta. 
annak történetét Seran de la Tour (Paris, 1749.); Crebillon, és Voltaire Franczia.
országban, Ben-JohnBon Angliában, onnan vettek tárgyat tragoediára.; megemli
tendö még G. B. Casti mulatságos drámája. 

3) Valójában leveleket irt a senatushoz, a nélkül, hogy csak emlitést istenne 
Cicero nagy vállalatáróL Ki ezért panaszolkodott: ,Literas quas misisti, quamquam 
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l\1indazáltal sikerült neki, két barátját, Q. Metellust, és Afra
niust consuiokká választatui (60.) j de ez utóbbi ügyetlen volt, amaz 
pedig titkon gyiilölte : minthogy nővérét, Muciát elüzte magától j s 
midőn Poropejus egyetlen rendelet által akarná jóváhagyatni a sena
tusban, mit ö Ásiában cselekedett, 0s telkeket osztani ki katonái kö
zött, mind a két kérelme megtagadtatott. Most már az indítványt egy 
tribun által a nép elé terjeszteté, s ez zajos ellenzésre találván, 
Metellus consult elfogatta; azonban Poropejus kivánságára, ki a se
natust nem akarta maga ellen fölingerelni, kibocsáttatott. Ennek kö
vetkeztében Poropejus nem átallott egy gonosztevövel, Publius Clo
diussal szövetkezni, kit consuiságra emelt j mi által Cicerot több má
sok kal együtt elidegenité magától : egyedüli támasza maradván jö
vőre a néppárt. 

l:oesor Spanyolorszngbon (61.). l:onsulsnga. 

Caesar a praetorság után tulsó Spanyolország (Portugal, és 
Andalusia) kormányát nyerte; a hitelezök azonban nem bocsáták el 
őt, mig Crassus 830 talentumnyi összegért nem kezeskedett érte. Spa
nyolországba érkezvén, minden ok nélkül harczot kezdett, és hóditásait 
egészen az Oceán partjaiig terjeszté j s a szerzett zsákmányból temér
dek adósságait kifizethette. Lemondott a diadalnak mások által any
nyira ohajtott dicsőségéről, mi által a consulságot elnyerbette volna; 
s olly ügyesen vezette dolgait Crassus és Pompejus, a két ellenpárt 
főnökei közt, hogy mindkettőnek barátságát megnyerte, s velök bi
zonyos nemét képezte a triumviratusnak : melly a közügyek vezetését 
egészen kezébe vette. A senatus dicséretekkel halmozta el Caesart, 
hogy sikerült neki, megszüntetni a veszélyes ellenségeskedést; Cato 
azonban belátta, hogy Roma elveszté szabadságát. 

E közben Caesar consuiságat nyervén (59.), a tudós Luceeius Hir
rust ohajtá tiszttársának 1), ki nem sokat értett a közigazgatáshoz ; 

exiguam significationcm tuae erga me volunhtis habeban t, tamen mihi scito ju
cundas fuisse .... Ac ne ignores, quid ego in tui~ lite1·is desiderarim, scribam aperte, 
sicut et mea natura, et nostra amicitia postulat. Res eas gessi, quarum aliquam in 
tuis literis et nostrae necessitudinis, et reipublicae caussa gratulationem expectavi. 
Quam ego abs te pr<tetermissam esse arbitror, cluod verebare ne cujus animum of
fenderes: sed sci to c<t, rpme nos pro salutc patriae g·essimus, orbis terrae judieia ac 
testimonia comprobari. Quae cum veneris, tanto consitio tantaque !Lnimi magni
tudine a me gesta esse cognosccs, ut tibi multo majori, quam Africanus fuit, me 
non multo minorem quam Laelium, facile et in republica et in amicitia atljunctum 
esse patiarc. Lib. J~ ad (am. 

1
) Cicero öt Roma jobb történetirói közé számifja; leírta a szövetaégesek 

harczát, éS Cicero consulságát. 

ll 
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miért is Ca to rábeszélte a senatorokat, h a g y n á k a l u d n i a t ö r
v é n y t, és Calpurnius Bibulus számára szavazatot vásároljanak: ki e 
tisztséget el is nyerte. Mindazáltal Caesar bi:wnyos nemét gyakorolta 
a dictaturának a népszeriiség köpenye alatt. Telektörvényt indítványo
zott, hogy az államhoz tartozó több rendbeli földek Campaniában osz
tassanak föl a szegényebb polgárok közt, kik legalább három figyer
ruekkel birnak 1); s ha e telkek elegend()k nem lennének, vásároltassa
nak a magánosok tól, és c czéh·a az Asiából hozott kincsek fordittassa
nak. Nagyon is bölcsen történt ez inditvány, hogy tudnillik a henye, 
s éhezö néptömeg mivelés alá vegye a kopár földeket. Még azt is 
mcgjegyzé, hogy a senatus tudta nélkiil mit sem akar tenni, s a biz
tosok választ~3át tökéletesen ráhagyja. 

A senatorok közül senki sem mcrészclt nyiltan cllene szegiilni, 
hanem huziák, halasztották a dclgot j mi végett panaszt tévén a con
sui: Cato, ki miudig ellenkezett vele, k~jclenté neki, hogy a felosztás 
ellen nem lehet ];ifogást tenni j de hogy nagy zavarok keletkezhetnek 
abból, s hogy a senatusnak épen nincs inyére, ha Caesar az államja
vak által igyekszi!< megnyerni magának a tömeget. E válaszra fölbá
toradván több senatorok is, llibulussal egyiitt cllenezték a törvényt, 
azon ürügy alatt, hogy nem volna tanácsos, ujitást hozni be a köz
igazgatás ba. 

Caesar megbosszankodván, népgyiilésrc hivatkozik~ s előadván 
itt az ügyet, Pompej us-, és Crassnslwz fordul, azon kéréssel, momlanák 
ki nyiltan, és határozottan véleményöket. Mindkcttcn biztos;ták öt 
arról, hogy mindent el fognak követni a törvény támogatására: ,Ha
bár, ugy moml Pompcjus, karddal, és paizszsal kellene is azt védenem'. 
Elképzelhető, mcnnyire lclkcsiilt a m~p Caesar mcllctt: a makacs Bi
bulusnak pedig nyalábjai széttörettclí, lictorai összekinoztattak, (•s ö 
maga is személycsen megsértetett j a többiek megrémülve elhallgattak: 
és a törvény elfogadtatott. 

Egycdiil Cato maradt meg előbbi nézetc mcllett, daczára annak, 
hogy száműzéssei fenyegették; mignem Cicero megnyugta tá őt az által, 
hogy ha ő cllehet is Roma nélkiil, de Roma nem lehet cl nála nélkül; 
végre tehát ő is a törvény mellett szavazott. Bibulus visszavonulván 
a köziigyektől, Caesar cgé~zcn önkénye szcrint cselekedhetett 2): és 

1) Dio (XXX VIli. l. 7.) mimlcnelmél jolJuan a elj a elő Julius Cncsn.r con
sulságát. 

Z) Azt s:wkták volt mondn.ni : .htliu.< é.< t:nc•snr cmmdsága; s n következő 
versek szavnitattak : 

Non Dibulo CJniddam nupcr, sed Caesarc fachun est : 
Nnm Hiunlo fict·i consule nilmemini. 
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még szarosabban csatlakozván Pompejushoz, ennek leányát nőül vette, 
s Ásiában tett intézkedéseit a senatus által helyben hagyatá. Ezután a 
lovagokat nyerte meg magának: egy harmaddal alábbra szállitván az 
adó bérletét; Roma szövetségét eladta Egyptom királyának, és a sue
vek királya-, Ariovistnak (58.); tovább öt évre helytartónak neveztette 
ki magát Galliában, és Illyriában, a hol hóditások által dicsőséget sze
rezhetett, és ügyes, harcz-edzett sereget képezhetett magának. Azon 
tudósitás érkezvén hozzá, hogy a. helveták az ö hegyeikből Genfen ke
resztül Galliába akarnak hatolni, Caesar a tartomány megmentése vé
gett oda sietett, és nyolcz nap alatt bámulandó gyorsasággal a Rhoda
nus partjainál termett. 

Gallia. 

A régi Gallia a Rajnától a Pyrenekig, a Közép-tengerig, és 
Po vizeig, az &tlan ti tengertől Németországig terjedt; s függelékeit 
képezték Britannia, és lrland. A népek, mellyektöl nevét nyerte, Ásiá
ból jöttek ; s miután a Harz erdőségben hosszabb ideig kóboroltak, 
melly akkoriban Europa, s Ásia éjszaki részét foglalta el egészen (?) 

China határaiig 1), mint durva, tudatlan népek a Havasok , Pyrenek 
és Cevennek erdőségeiben telepedtek Je ; hol az akkoriban hemzsegő 

1) T. Le Maire, /llustrat. <les Gnu les. Paris, 1531. G. Postel, /list. des expeditions 
depuis le déluge faites par les Gauluy.~. l'n.ris, 1552. 

P. F. Noel, Hist. de l' ét at ct république des Druides, Euóages. Paris, 1585. 
l\I. Znerii Boxol'DiJ, 01·iginum gallicaru11t liber. Amsterdam, 1654. 
P. Aegid.ü Lacarry, llislo1·ict tum rolollia.rum <~ Gt1llia in exteras natialles missa

rum, tum exte1 arum lilllionum in l.'allias deductm·wn. Chiaramonte, 1677. 
Pezron, A11tiquité dc ln nation et de la la•191t1J des Ccltes. 
T. Martin, Eclail·cissemens sw· les Ol'igines celtiques et guuloises, avec les 

quat1·e pt·eutiers siécles des annales des Ga u les. Paris, 17 44. Hist. des Gaules. 1752. 
Pellontier, llisr. des Celte.<. Paris, 1770. 

- Jos. Balt. Gibert, Jllém. pout· servit· lt l'llistoil·e Jes Gaules et de la Fmnce. 

Paris, 17 44. 
Jo. Dan. Scboepll.ini, Vindil'iae Celticae. Argentorati, 175-1. 
GI. G. Bourdon de Sigrais, Considérations sw· t espt·it militait·e de Gaulois. Par!~. 

1774. 
La Tour d'Aovergne-Oorret, Origines gauloi.<e.<, relles Jes plus anciens pcuples 

de l' Europe, 11uisées dans {eur vmíe source. Paris, 1801. 
J. Picot, Ilist. des Gaulois. 1 S04. 
Armstrong, Gaelic dictionary in two pm·ts; J. Gaelic and English; 2. E11glish 

and Gaelif. London, 1825. 
Am. Thierry, Hist. des Grmluis. 1825, és 1836. 
De Oourson, llist. ries pcuJ>les Ó•·étons duns la G<tule et dalls les tles Britanniques. 

l'aris, 1846. 
ll* 
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vadállatokat kiirtották 1). Itt ők gunyhókban lakoztak, testöket és ké
pöket vörösre, és kékre festék, hogy irtózatot gerjeszszenek; egyes 
csapatokra valának osztva, mellyek törzset, és több törzsek szövetséget 
képeztek. Később a eimberek, szinte indogerman nép, jöttek hozzájok: 
de ezek már nem voltak olly dm·vák, bizonyos mesterségekhez értet
tek, társadalmi szerkezettel, tisztább vallással, és papi hierarchiával 
bírtak. A két nép közt megkezdődött a harcz: melly a betörő népek, 
és benszülöttek közt rnindenkor keletkezni ~zokott; a népfajok kiszo
ríttattak helyeikből, s uj tá1·sadalmi szerkezet jr3tt létre, mellyben ele
inte a eimberek druidismusa vergődött tulnyomóságra; de késöbb a 
democratia megtörte a theocratiai hatalmat. 

Némellyek a celtákat és gallusokat, rokon ugyan, de két külön 
népnek tartják; mások csupán a eimber elem külöuhöző vegyiiléke 
által különböztetik azt meg: de bárminő eredetück legyenek is, a tör
ténel emben összezavartattale 

Két vallást látunk c népeknél, majd kapcsolatban, majd ellen
kezésben egymással: az egyik számos nyomait tartja meg a régi hagyo
mányoknak, és Görögország titkos vallásaihoz hasonlít; a másik dur
va, tele babonasággal, és őriiltstJggel. Ez utóbbiban a természeti erők 
tiszteltettek ; a másikban pedig egy véghetctlen örök értelmiség, 
melly az anyagot és isteneket teremté, s mcllynck tulajdonai késöbb 
személyesittetnek. Teut rendezé az anyagot; Esus a harczok igazgató 
istene volt; Ogmi az erőnek, és ékesenszálásnak jelvénye; Kernus, 
Vodan, Belcn egyéb isteni hatalmakat ábrázoltak. Szent volt előttök 
a tojás, mint egyéb nemzeteknél, és ezt egy mysticus kigyó szájába 
adtálc Azt hitték, hogy régi istenök saját fiát áldozta föl az emberiség 
bűneinek kiengesztelése végett. 

A náluk divatozó isteni-tiszteletről keveset tudunk: annyit mégis, 
hogy a régiek hasonlatosságot találtak abban a persák szertartásai
val 2). Valamint ezeknél a tüz az istenség jelképe volt, szintugy a 
druidáimái a tölgyfa ; s nemzeti ünnepély volt náluk a fagyöngy ösz· 
szegyiijtése: mi a holdnak hatodik napján történt, arany sarlóval. A 
borzasztó Esusnak emberi áldozatokat is hoztak; és egy fűzfa-ágakból 
készült, óriási nagyságu fonadékot képezvén, megtölték azt emberek
kel, s meggyujták alatta a tiizet. Az istenséghez nem találák méltó-

1
) A Caesar !\Ital emlitett bison és uri, n zubr, és th ur, két neme a vadbival

uak, mellyckröl a középkori lengyel történetirók azt moudják, hogy keleti Europá
ban léteznek. 

~) Plinius, é8 Alexandriai Kelemen. 



165 

nak, azt falak közé zárni : s midőn Caepio seregét legyőzték, annak 
tiszteletére minden zsákmányt, lovakat, és foglyokat a vizbe dobtak. 

Ugy látszik, az egy htenbcni hitet két századdal Kr. e. vesztet
ték el, legalább narbonai Galliában: hol a romaiak megtclcpeS.~k, és 
vallásukat terjcsztették, a druidák megrontasára, kik a nemzeti füg
gctlenségnek védői voltak. Hihetőleg ezen tn.rtományokról értendő, 
mit Caesar (ki egyébiránt nem sok hitelt érdemel, midőn nem a há
boruról beszél,) mond, hogy tudnillik Galliában a polythcismust ta
lálta megalapítva; s romai módon nevezte el isteneiket, Jupitert cT u,· 
T a r a n is), Mercurt (Ü gm i os), Apollot (A h e ll i o n , B e l em o n, 
B e l e n us, P e n i n us), ki egy szem alakjában ábrázoltaték 1). A 
napot is tisztelték: december 25-én tartották ennek mystcriumait, 
állatok bőreibe, s fejeibe burkolva magukat; ennek társa volt Beli
sana, vagy ilelinuncia, a hold, rnellyet a latinok V en us-, vagy Miner
vának neveztek; valamint l\1arsnak az ö Camulus-ukat, Scymon, vagyis 
,gazdag' melléknévvel. 

Druldák. Pnpnők. 

A gallusoknál is három cast létezett : papok, harczosok, és nép. 
Az előbbiek druidák voltak ; e cast azonban különbözött a keleti eas
toktól, mert mindenkit, még idegent is fölvettek abba, miként láttuk 
a persa magusoknáL A fö druida szótöbbséggel választatott; s ha el
lenkezés támadt, fegyverrel döntetett el a dolog. Hasonlóan a magu
sokhoz, fejérhe öltözködtek, csatákban dalokat énekelve, a nép előtt 
mentck, s évenkint gyiilést tartottak Au tricumban (C h a r t r es). 

A druidák sajátságaihoz tartozott, hogy tanaikat és szertartá
saikat a szent szalgálatra kötelezett nőkkel is közölték, kik szentek
nek, és jósnőknek tartattak. Ezek is fejérhe valának öltözve, ércz-öv
vel ; s a természeti tünemények, és csillagok vizsgálatából, többnyire 
pedig emberi áldozatokból előre mondták a jövőt. Midőn fogoly hoza-

1) A ga.llusok állítólagos polytheism usa ellen ~zót emeltek Chiniac, Discours 
sur la religion ga,.loise; és Trémoliere, ReDue d' Aurergne. Sept. 1841. Ez utóbbi azt 
á!Htja, lwgy az istenek különféle nevei, csupán egy Isten tulajdonait jelölik. (Hisz ez 
utoljára. a görög, romai, hinuu, s minden 1\Jythologiában ugy van: de azért ki sem 
mondhatja, hogy e népek nem volta.k bálványimádók. A polio csak ugy a nap-isten 
eredetileg, mint Jupiter Ammon, vagy Baa.l, és 1\Ielcart, a tyrusiak Hercuiese stb.: 
épen az elferdítésben áll a.z ősigazság m~ghamisítása, és ta.gadása. - S.) Teut-nak 
gyöke .d~o;;, és Deus. Hes, la.tinisálva Esus, annyi mint östüz. Teutathes összetévetettt, 
nép, tad, atya, és hesszavakból annyi, mint emberek atyja.. T aranis a tamn dörgés, tüz, 
villám szóból. Belenus, bel, hatalom-, erö-től. Belismana ru ondott bel, is, világosság,és 
mana, anya sza.va.któl, világosság anyja. O gmi, a cel ta ogma-, betü-töl, titkos tudomány. 
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tott, mezitláb, karddal futottak feléje, s levervén őt, egy sir szélére 
hurczolták ; itt a fő druidanő kést ütvén kebelébe, a vérnek kibugyo
gásából jóslatot mondott; mig a többiek hasát vágták föl, és beleit 
viz~gált:ik 1). Némellyek örökös szüzesc.;éget fogadtak; mások megtar
tóztatták magukat a házasságban, kivéve egy napot az évben, midőn 
fogantatást kerestek; az alsóbb rendiiek a többieket szolgálták. Ki
lencz druíclanö, a Szajna szigetén Armoricában, a jövőt tárták föl: de 
csak tengerészelmek, kik csupán e végből jöttek hozzájok; uralkodván 

··a természet fölött, a nyavalyákat gyógyiták, szeleket támasztottak, 
vagy csendesitettek le, s tetszés szerinti alakot vct,tek magukra. Má
sok a Loire torkolatánál, évenkint egyik éjtől a másikig, repkénynyel 
és zöld ágak kallwszoruzva, templomuk tetejét hordták le, az anyagsze
reket félre takarították, azok helyébe ujakat hoztak, és a tetőt ujra 
épitélc Ha valamcllyikök eme szcnt anyagszet·ek köziil egy darabot a 
földre ejtett, a többiek ordítva rohantak rá, megölték őt, és véres tag
jait szétszórtálc A druidanők nagy tekintélyben állottak ; de midőn a 
kereszténység terjedni kezdett, nagyon rossz hirbc jöttek; met·t bo
szorkányok, büvészek, és jósnők gyanánt tekintettelr.. 

Tana ik. 
Szabály szerint a dl.'uidáknak semmit sem volt szabad irni; hanem 

bizonyos verseket kellctl emlékezetökben megtartaniok, mellyekben 
tanaik foglaltattak, s mclly tanok az illetők halálával el is enyésztek. 
Tisztelni az htent, vagy az isteneket, a gonosztevéstől tartózkodni, a 
csatát vit.;zül megállani: ebből állott a druidák gyakorlati vallása. A 
lélek halhatatlanságában hittek; minthogy a holtnak számviteli iratait 
vele· egyiitt temették el, vagy égették meg: mintha számot kellene 
adniok a más világon is; sőt pénzt is vettek kölcsön, azon kötelezés 
mellett, hogy a más világon visszafizetendik, és a holtakhoz leveleket 
irtak; a sirba, vagy a máglyára tevén azoi<at 2). HasonJón a többi 
papi collegiumokhoz, csillagászati, s cosmogoniai ismeretekkel bir
tak : azt hitték~ hogy A polio 19 évig társalgott közöttök; ami épen egy 
hold-évkörnek felel meg; tudt.ák, hogy a holdnak nincs saját világossá
ga, s Hecataeus a) állitása szerint, a nagy-britanniai druidák, hegyeket 

')Strabo, VL 
2) Oaesar, De úello gartico, VL ; Val. Maximus. II. 4.; Diodorus Siculus, Y I. 

9. Caesar megjegyzi, hogy a gernmnok nagyon különböznclc a galloktól, főleg az 
által, hogy nincsenek nálok dl'lliclák, scm áldozatokat tenni nem azoktak (De H cll. 
gall. VI., Il 21.). Másutt is említi a két nép közti különbséget (l. 31.): azonb:m 
Mezerai, Pelloutier, és némelly u jahbak a két népet azonegynek tartják. 

3
) Idézi Diodor, lll. 12. 
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és sziklákat is fedeztek föl ezen égi testben. Még az év is a hold 
változásai szcrint szabályoztatott: a hónapok az első negyeddel kez
dődtek j századuk harmincz év ből állott: melly idő után a polgári, s a 
napé v egy ü vc esett, a mi ll hónap közb eszurására mutat j s ez oknál 
fogva a druidák gyakran fél-holddal ábrázoltatnak kezökben. Plinius 
dicsérettel emlékezik m(!g bölcsészeti ismereteikröl, és a gyógyászat
ban tett elöhaladásukról 1)j azonban minclen tudományuk babonaság
gal volt megrak va. 

Dllrdul< .. t.Jkohmtny. 

A bardok ki~ért(~k a sereget, dalokban magasztalván a régi hő
sök vitézségét, s dicsi5s<'!gét, és boldogságat igé•r\'én azoknak, kik a 
csatatéren maradnak. Ezek a papok testiHetéhez tartoztak , a nélkiiJ, 
hogy papok voltak volna, Hgy szinte a birák (v a c i es, sa r r on i
d os), vagy augurok (c u b a g cs), s a cilaládokat, és falvakat oktattálc 

Ez osztályt, ugy látszik, elnyomta a harczosok osztálya, kik 
polgári , s hadi fiínökci ket ideiglenescn, vagy élethossziglan választot
ták 2). Mindazáltal a druidák, nagy részét a hatalomnak megtarták : 
minthogy ök választák évenkint az egyes városok tisztviselőit j s jól
lehet ezek gyakorolták a haLalnuLt, gyülést azonban a druidák meg
egyezése nélkülnem tartha.Ltak. Igy állott a dolog a törvényszékekkel 
is; az ifjuságot míndenben oktatták, és igazgatták, csak a fegyver
forgatásban nem j és a papok mentek voltak a katonaságtól, és az adó
zástól. Innen kitetszik, hogy a druidú,k, miJőn a harczosok tulnyomó 
befolyását látnák, clőmozdit:í.k a községck alakulását: mig végre föl
támadván a nép, .a király-választási jugot is megnyerte, s nagyobb 
számu független államokká alakult.- A fcgyvet·rel meghódított népek 
szolgai állapotra taszittaLtak. Számos egyének, kiket Caesar a romai 
védenczekhez hasonlít, valameily főnökhez csatlakoztak, kiknek tet
szésök szerinti ideig sml.gáltak. Közös nevezettel nem bírtak j de a 
mennyire a népek ercdet<!ben kutatni lehet, ugy látszik, három nagy 
családot ismerhetiink föl bennöle Az armorikok, a Pyrenek, és 
Garumna közt, kiket a romai~Lk afluitanoknak ueveznek j a ligck, vagy 
Iigurok a Közép-tenger, és Durentia l{özt j ezektől, és a keleti Pyre
nektMa Szajna, és Marne (Matrona) partjaiig laktak a sajátképeni 
gallok, vagy celták: kiknek egy keverPke a germanokkal, képezte a 

t) llist. nat. XXIV. 
~2) Némellyek azt hiszik, hogy a l.akas volt a cel ta harczosok jelvénye; miért 

is a p:tpok őket gallusoknak nc\·czék, valalllint lmli:\l.)an a braminok a harczi 
eastot sina, vagyis oroszlán n<!ven. 
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belgákat éj~zakkeletre a Marne, és Rajna között. A sajátképeni Galliát 
már Caesar előtt három tágas tartomány képezte 1) : a celtobclga, a 
sajátképeni cclta, vagy Közép-Gallia, s az aquitanok tartománya. Mind
egyik több független államokra (c i v i t a t cs) oszlott, ezek ismét fal
vakra (p a g i): mellyck a székhelyen tartományi gy ülést tartottak; és 
köztársasági, oligarchiai, vagy választó monarchiai kormányformák
kal birtak, saját törvények-, és kormánynyaL Valamint mindcn eredeti 
társadalmakban, ugy itt is a polgári albtmány elemét a c~alád ké
pezte. A kiizös eredctü családokból állott a törzs; több törzsekből a 
nép; a szövetséges népekből a nemzet. A töt·zsnck főnöke volt (p e n
k e n e l d); a népnek királya (b r e n i n); s néha az egész szövetségnek 
dictatora (p e n t y e r n): azonban mindnyájan korlátolt hatalommal. 
A törzsfőnök mellett törvénytanács is ült; a törzsek képviselői a ki
rály kö_rül gyülekeztek. 

Mindcn év zcrza (december) havában, a holdnak első napján, 
midőn a fagyöngy szcdetett, a szövetséges népek küldöttei a carnutok 
tartományának határain gyültek öss:1:e : hol a főpap elnöksége alatt, 
fölszentelt helyen tartották a közgyülést; vallási, polgári, s erkölcsi 
közös érdekekről tanácskozván 2), és legnagyobb titoktartásra köte
lezvén magukat. A kinek valami fontos mondani valója volt, először a 
tisztviseliíkkel kellett közöln ie, kik hallgatást is parancsolhattak neki j 
ha pedig el kellett a birt terjeszteni, az egész országban igen gyorsan 
megtörtént az a parasztok által, kik a mezökön dolgozván, ':lzájról
szájra adák azt egymásnak. 

Több államok egyiitt szövctséget képeztek: s ezek közt neve
zetesebbek valának az aeduok a felső Rhodanus mellctt; az arver· 
nek a Cevennek lánczolatában j a sequanok, a Jura hegységtől a 
Rhodanus jobb partjáig; a hellovakok az Oise, és Szajna közt, kik 
800,000 embert állithattak fegyverbe j a suessonok, kiknek 12 városa 
50,000 harczost állitott elő, s egy ideig ők gyalwrolták a felsőbbsé
get éjszaki Galliában; az armorikok a Szajna, és Loire közti félszige
ten. Az ellenségeskedés, és féltékenység nem engedték egyesülni ez 
apró nemzeteket j s folytonos féltékenységgel őrködtek egymás fölött. 

Birtokosnak, szabadnak, és harczosnak lenni, egy volt: mert a 
birtok föltételezé a szabadságot, ez ismét a hadi szolgálat jogát, és 

1 j Nem ő osztotta fel igy, hanem ugy találta : ,Gallia omnis dit>isa ira tres 
partes' (De Bell. gall. I. 1.). Kénytelenek vagyunk sok részben eltérni Thierrytöl, 
kinek értekezését a (B) alatti Fölvilágosi tó Jegyzetben fogjuk adni. 

2) Oaesar, De bello gallico. VI. 13, 
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kötelességét; e részben azonhan három fokozat létezett. Fényes szár
mazás, köz-hivatalok, mellyeknek jutalma földbirtokban tett adomá
nyozás volt, képezék a nemest (u c h e l u,r, e q u es), s az urat (e a r l, 
t e t r a c h a). Körülötte, mint főnök kerül csoportoztak a 14-ik évet el
ért ifjak, kik tőle nyertek földet és táplálékot, és hüséget esküdtek 
neki halálaig (am b a c t i, d c v o t i, so l d a r i i). Alsóbb rendü volt 
a vendég, vagy jövevény (a ll t u d, a d v e n a, h os p es), kinek a bir
tokos földet adott müvelés végett, de nem tulajdon gyanánt. Ha tarto
zásaikat nem fizethették, le kellett mondaniok szabad~águkról (o b a e
r a t i, n e x i) j s alattuk állottak a rabszolgák 1). 

A gallusok eleven, és vidor természetüek valának : hevesen, és 
gyorsan intézék a támadást, de a hosszabb erőfeszítést megunták. A 
béke müveihez is értettek: a phoeniciektől, és görögöktől tanulták 
a bányászatot~ és az érczekkeli kereskedést j valamint a spanyolok az 
aczélt, ugy a gallusok bámulandóan edzették a rezet j a biturigok, és 
aeduok gyönyörü tárgyakat készitettek ezüst-, és aranyból ; ök talál
ták föl a fával kilapozás mesterségét, ugy szinte kirakni a rezet czin
nel, hogy ezüstöt mut.asson j az alesiek az ezüstöt rézzel vegyiték, s 
lovak-, és szekerekre ékességül használtálc Ügyes takácsok, és festők 
voltak: ők találták föl (?) az ekevasat kerekekkel; a szitát, és a trágya 
finomabb n emét. V árosaikat nem ker i ték falakkal, hanem sajátszerü 
czölöp-sorozatokkal, hova a harcznak első hirére a vidéken szétszórt 
lakosság menekült. 

Vitézség határozott a hadvezér választásában: kinek a többiek 
önkényt engedelmeskedtek j kivéve a belháborukat, midön a sereg· 
gyüjtés erőszakosan történt, és a vonakodák füleik levágásával, és 3Ze
meik kitolásával bünhödtek. Fenyegető veszély alkalmával a főnök 
fe g y v e r es t a n ács o t hivott össze, vagyis átalános fölkelést hir
detett: mire kivétel nélkül mindenki megjelenni tartozott a kitüzött he
lyen, tanácskoznia háboru fölött; ki utolján érkezett, mindenki szeme 
láttára kínpadra vonatott. V adász-ebek et is hordtak magukkal, mell y el). 
az ellenséget fölkutaták, és a podgyászt oltalmazták. 

A hadi foglyokat leölték: czélul tüzve ki őket a dárdahajitások
nál, azután levágták f<;jöket, és ezt Jándsára tüzték, vagy lovaik nya· 
kára kötötték j ezután hazatérve, a kapukra. szegez ték, jeléül vitézsé
göknek, a. vadászaton elejtett állatok fejeivel együtt. Máskor ismét 

1) Itt a későbbi, főleg breton alkotmányt használJuk, annak megigaútá.sára., 
s értelmeiésére, mellyet Caesar ad nekünk. 
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bebalzsamozva tartogatták azokat , és idő szerint rendezték el, mint
egy emlékül az utódoknak; többnyire pedig a koponyákból (!) ivó-, 
vagy áldozat-csészéket készítettek. 

Erős, és durva hangon, rövid, és képletes szavakban beszéltek; 
de vitába keveredvén, böbeszédiiekké váltale A bort, mint mi1iden 
durva nép, különösen kedvelték; s etlöl flilhevülve, vitába elegyed
tek 1). A férj korlátlan ura volt nej~nek, és gyermekeinek. Ha vala
meily főnemes megöletett, nejei kinpadon vonattak kérdőre ; s a leg
liisebb gyanura máglyán égettettek meg. Mindazáltal Caesar korában, 
vagy talán csak egycdiil az általa megjárt helyeken, a házastársak közt 
javak közössége divatozott; a férj annyit hasitott ki nejének, mcnnyit 
ez hozzá jegyajándékba hozott, s ki a má~ikat tulélte, azé lett az 
egész összeg, haszonvételével együtt. Némelly belgiumi népeknél, ha 
a férj kételkedett neje hüsége felől, fogta az ujonszülött gyermeket, és 
egy deszkára téve, a folyam árjára bizta: ha fönmaradott, a gyanunak 
nem volt helye; ha pedig elmerült, az anyának vé~tkét bizonyította. 

A gallusoknál is vegyülve találjuk tehát a vadságot a mivcltség
gel, mint több más ó-kori népeknél. De hogy a roma-i hóditás előtt bar
barok voltak légyen, azt állitani bajos*): miután szabadelmü alkotmány
nyal birtak, mellyben minden, még a papi fokozatok is népválasztás 
alá kerültek; az ellen tanuskodnak szőnyeg·, és szövetgyáraik, mellye-

1) Igen érdekes megjegyezni Caesarnál a hasonbtoHságot és eltérést a régi, 
s jelenkori gallusok közt. Magas termetüek voltak (plcnunrtuc omnibus gallis pme 
magnitucüne corpomm suorum, brevitas nostra contemtui est. lJe llelt. gall. Il.), 
gyorsak az elhatái"Ozásban, ujdouság utfín kapkouók, harezra kiinnyen fölinge
relhetök (ut sunt Gallorum subita ct repentiaa consilia. lll. Cum intcllig-eret o
mnea fcre Gallos novis rcbus studcre, et ad belium mobiliter celeriterc[lle excitad, 
omnes autern hornines natura libe1·tati studere, et conditionem servitutis oclisse. II.); 
de már azután nem volt elég szilnnlság bennök a viszontags:ígok elviselésére (ut 
ad bella suscipienda Gallorum alacer ac promtus est animus, sic mollis ac minime 
resistens ad calami ta tes perferenclas mens eorum est. Ill. Infirmitatem lialiorum 
veritus, quod sunt in consiliis capienclis moLiles, et novis picrumque reims stmlen t. 

"IV.). Hozzá teszi még, hogy igen kapkodtak az ujclonság után, s hogy gyakran 
haszontalanságok f"ölött tanácskoztak, mi t késöbb megbán tak. (Est au tem hoc gal· 
licae consvetudinis, ut et viatOJ-es etiam invitos consistere cogant, et '[!lOU 'Juisrtne 
eorum de quaque re audierit aut eognoverit, quaerant; et mercatores in oppidis 
vulgus circumsistat, quibusrtue ex regionilJus veniant, quasque iLires cognoverint, 
pronuuciare cogant; et his rumoribus atr1uc conditionibus pcrmoti, ele surmnis 
saepe rebus consilia ineant; quorum eos e vestigia poenitere necesse est, cum incer· 
tis rumoribus serviant, et plerique ad voluntatem eorum licta re5pondeant. IV.) 

*) H!l. az sem barbariesre mutat, mit 164-166. l. stb. borzadva olvasunk még 
papnöikröl, a gyengédebb nemről is, ugy nem tudjuk, miben áll e szó jelentése. S. 
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ket Olaszország is megbámult 1); a matráczok, és tollas párnák, mel
lye!ten pihentek, mialatt a görögök, és latinok csak szalmán hevertek2); 
az ezüst szekerek, zománczozott csótárok, sisakjaik arany bronzból, 
és vésett áhrákhl, az arany nyaklánczol<, és karpereczek, mellyekkel 
a harczosok ékiték magukat 3); czélszerü fegyvereik, mellyeket a 
legharcziasabb nép is elfogadott tőlök, a temérdek mesterséges gépek 
~), és hajók, mellyek sokkal alkalmasabbak voltak a mozdulatokra, 
s a vihar kitartására, mirit a romaiaké 5) ; s végre azon körülmény, 
hogy városaik(?) száma a 15,000-et szinte meghaladta. Ide járul, hogy 
egyedül ellenségeik rajza után ismerjük őket 1 kik nem megismerni, 
hanem leigázni kivánták őket. 

t:pületek. 

Építménycikről már má~utt emlékeztLink 6): mellyek legnagyobb 
számmal találhatók a britt szigeten , és a franczia Brétagneban. Az 
ugy nevezett c r om l e c h -ck 7), néha hrck és tágas kőkeritések, hi
hetőleg a druida vallá~ templomaiul szolgáltak; az apróbbak, és ke
rekded alakuak, ma ll néven neveztettek, s l<erületi ]{ápolnák, és gyüle
]{ezetek hclyeül tekinthetők 6). Vannak 32 mcternyi magas halmok, 
mellyeknek körületc a talapzatnál 100 meter 9); mások ismét durva 
obeli.skek hosszu sorából állanak, források, vagy áldozatkövek körül. 
A legnagyobbszcrü (!)druida építmény nél1ány mérföldnyire emelkedett 
Rennestől, egy 36 láb hosszu, és a talapzat felé l 2 láb széles, e~yenvo
nalu csarnok alakjában. Öt lapos kő képezi a templom föJelét, és két 
alacsonyabb elülről, arányra nézve különbözők. Szinte három lábnyi 
térség választja el az előcsarnokot a fő épülettől, hova az első tető 

alatt visz a bemenet, l{ét lapo!l kö, mint elválasztó fal között: mellynek 
szélessége alig képezi egy harmadrészét a fönebb emlitett hosszu 
csarnoknak. Éjszakkeletre három osztály szolgált a rejtelmes szertar
tásokra. Az egész építmény 32 ködarabból áll, mellyek közül kettőt a 
parasztok már régi id61üöl fogva bölcső (b e r c e a u), és serpenyő 

(p o e l o n) néven neveznek; az egészet pedig együttvéve B os z o r
kányok sziklájának (Roche aux Fées) hivják 

1
) Strabo, IV. Vopiscus. 20.- 2) Plinius, VIli. 48. 

3) Oros. Hist. V. 10.; Vegetius, De re t~e.<tiarin. II. 15. 18.; Diodor. V.; T. Li-
vius, VII. 10. VirgUius, Aenei. VII. 660. 

')Plinius. VIII. 48. XVIIT. 11. 18. XXVIII. 12. XXIX. 2. 
5) Oaesar, De Bell o gall. I II. 8. 13. 
0

) I. Köt. 630. lap. - 1) Cron kör, lerh kő. 
Kl Mahe, Antiquités du 11/orbihan. Manet, /list. de ln Petite B1·étagne. l. Köt. 
0) Lásd Penhouet, Esquisses su1· la Bt·étagne. 1819. 
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1835-ben fedeztettek föl a druida emlékek Brétagne-ban Primel 
fok me ll ett. Az ugy nevezett B a c h e u-a r-b e n, vagyis sirmező, 35 láb 
hosszu, s 31/2 láb széles druida-féle kerítés, husz borzasztó kődarab ból, 
hosszu négyszög-alakban rendezve. Éjszakkeletre a tenger felé emelke
dik egy négy láb magas kődarab, egészen elszigetelten, és Ma e n'-a r
b i o h nevet visel; nem messze attól a part hosszában C as t e l - a r
sa l o a nevü emelkedés, melly igen nagy kiterjedést foglalhatott el. 
A franczia tudósok dicsé1·etes buzgalommaJ folytatják kutatásaikat ez 
emlékek tárgyában, mellyekböl nem sol!ára ez r'!pitmények tökéletes 
elméleti rendszere ki fog derülni. A többi emlékek közül megjegy
zendő az, melly 1846-ik évi junius havában fedeztetett föl Meudon 
mellett: egy emberi csontokkal tölt halom, változatosan gallus és eim
ber jelleggel; egyszersmind házi, harczi, és szent eszközökkel. Vagy 
temető hely volt ez, vagy pedig itt áldoztattak föl az emberek a ke
gyetlen istenségnek 1). 

Láttuk már, miként keletkezett a vad Gallia partjain, Massilia 
joniai gyarmat, melly csak az erkölcsi romlottság példáját, és az egye
netlenségek magvát hinté el szomszédjai közt. [A romaiak megszilár
ditván uralmukat Gallia Cisalpinában, s Provence- ban, nagyon is ve
szél yesekké váltak azon nép függetlenségére nézve, melly egykoron 
az övéket fenyegette. S ime egyszerre csak megindul ellenök egy ifju, 
ékesenszóló udvaroucz, halavány, élvekben kimerült, és nyavalatörés
ben szenvedő férfi: ki egyedül csak politika által előkészíti a csapáso
kat, és kardjával halált osztogat. 

Gallia állapota (;ae•ar korában. 

Midőn Caesar a narbonai Gallia kormányát átvette, a druidák 
theocratiája a eimberekkel együtt megbukottBelgium ban: hol mégcsak 
Adnatum vidékét birták. Hasonlón az arverneknél, és az aquitaniai i be
rek köz t, a h ü béri nemesség kapott hatalomra; s hogy fentartsák tekin
télyöket Celticában, és a törzsek együtt-tartását leküzdjék a druidák, 
előmozditák a szabad községek alakulását a nagy városokban, mellyek 
saját főnökeiket élethossziglan, vagy bizonyos időre választották. 

A tartományokban tehát két párt alakult: egyik a druidák-, és a 
városok választott tisztviselőinek, a másik a törzsek örökös főnökei
nek vezérlete alatt. Amahhoz tartoztak az aeduok (Autun), emehhez az 
arvernek (A u v e r g n e), és a sequanok (Fr a n c h e- C om t é); és a 
szövetségi elsöbbség végett fegyerre kelve, testvéri czivódásaikban 

1) Lásd M. Serres előadását a tudományok Academiájában. 
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a kárhozatos idegen közbenjárásért folyamodtak. Az aeduok, elbiza
kodván a romaiak szövetségében, elzárva a Saone folyót, a sequanok 
sertés-kereskedését akadályozták; kik hosszuból némell y suev törzseket 
hivtak meg Gcrmaniából. Ezek Ariovistus (E h e r e n-fes t?) vezér
lete alatt átkelnek a Rajnán, az aeduoht adófizetőkké teszik; de egy
szersmind szövetségeseik ellen is föltámadva, a sequanok birtokának 
egy harmadát, a german hódítók szokása szerint elfoglalják, és még 
egyszer annyit követelnek 1) tőlök. 

A közös szerencsétlenség Idengesztelé az aeduokat és sequano
kat, kik a suevek cllenében idegen segélyt kerestek. Az aeduolmál két 
testvér birta a föhatalmat: egyike Dumnorix, a helvetiai gallusokl<al 
szövetkezett; rábeszélvén ől< et, hogy hcgyeikbiíl Gallia síkságaira üs
senek ; a másik, Divitiacus, druida, és hazájából mcnekült, nehogy 
megaláztatásának tanuja legyen, Roma barátságára hivatkozva, Ro
mába jött segélyt kérni. A senatus nap•·ól-napra halasztá a dolgot: 
mialatt Divitiacus, ki olly férfiasan ellentállott Ariovistnak, a romai 
pompa és miveltség által elvakitva, azon gondolatra jött, hogy ezt 
honába is átültetheti; szercncsétlcnségére azonban a polgárisodást 
Romával összezavarta, s amaz iránti szeretetböl Roma zsarnokságá
nak eszközévé, s czinkosává aljasitotta magát. 

Helveták betörése. 

l\iig a senatus ]~aboznék, hire jött, hogy a helvcták megindul
tak : szintolly rettegést terjesztve maguk köt·ül, mint a eimberek és 
teutonok. E nép a Rajna, Jura ]Jegység, Rhodanus, genfi tó, s Apennin 
havasok közepettc lakott: négy törzsre, 12 városra, s 400 falura oszol
va, és számos olly népekkel egyesülve, mellyek a mostani déli Alsatiát, 
Sveviát, és I:ajorországot lakták. Megunva azon földet, mellyen a vilá
got pusztító valamennyi barbarok átvonultak és csatáztak, örömest 
hallgattak Orgctorix 2), egyik főnökük tanácsára; s elhatározták, hogy 
a nagy Ocean partjain fognak megtelepedni. Fölégetve tehát a váro
sokat és falvakat, s mindazon élelemszcreket, mellyeket magukkal nem 
vihettek, a szövctségesek segélyével 500,000-re szaporodván, megin
dultak azon szándékkal, hogy a santonok (8 a i n t es) tartományában, 
a Charente és Garonne torkolatai közt fognak megtelepedni; s 378,000 
főnyi számmal a romai Galliát elözönlötték. 

' 
1) Napolcon sz. Ilona szigetén é1·tekezést készitett a gallus háboru történeté-

hez; érdekes látni, rniként itéli meg a régi hadvezért az ujabbkori hős. 
'l) O r halom, c e d száz, r i g h király : száz hegy királya. 
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(;aesar áltnl lenretnek. 

A legelső hirre lépéseket tett a senatus, hogy a Havasokon tuli 
városokat engedelme~ségben tartsa, s védelmökről gondoskodjék ; 
egyuttal oltalmába vevé az aeduokat, és többi szövets<'·geseiket. A he
lyett azonban, hogy Ariovist zsarnokságától megsza haditaná ()ket, 
követeket küldött hozzá dus ajándékokkal; kik királyi czimet, és azon 
igéretet hozták neki, hogy hirtokában nem fog háborittatni. Caesar 
Genfbe érve, lerontatja a hidat a Rhodanuson (58.), narbonai Gallia 
minden erejét összeszedi, a hadi pontokat megerősítteti, sa helvetákat, 
Ják egyedül szabad átmenetet kérének tőle, puszta szavakkal ámitja. 
Ezek látván az akadályt, Dumnorix és az aeduok által segittetve, a Jura 
völgyeibe nyomulnak, és a Saone folyP.mon hajóznak fölfelé; de Cae
sar utoléri öket, megveri, s a tigurinok törzsét egészen megsemmisíti; 
s egy másik győzelem által biztosítja magát az ellenség és gyanus szö
vetségesek ellen. A helveták kénytelenek valának visszatérni hegyi 
állomásaikba; hatezeren pedig futás közt utoléretve, elfogattak, és el
lenség gyanánt tekintettele 

~rlovlsttl!l me~·eretése. 

Galliaminden részeiből érkeztek az üdvözletek Caesarhoz: de 
egyuttal a panaszok is Ariovistus zsarnoksága miatt. Ennek minden 
gőgje és l'egyctlcnsége sem lett volna képes elhatározni Caesart, ha 
saját, és honának érdekeire nem tekint. Elfoglalva a germanok Se
quaniát, egyedül a Rhodanus választá el őket a roma i b i rtoktól: elegendő 
ürügy volt ez arra nézve, ki dicsőséget, hatalmat és reményt jött ke
resni Galliába. Ariovistus találkozván vele, emlékezteté őt a rarnaiaktól 
nyert megtiszteltetésre; megigérte neki 1 hogy nem fogja háborgatni 
a romai birtokot, sőt védeni fogja ellenségei ellen ; és megemlíté azt is, 
milly irtózatos néppel volna Caesarnak dolga. S valójában ezen magas 
termetü, s fáradhatlan munkás3águ germanok már négy év óta min· 
dig szabad ég alatt háltak ; s a romaiak közt olly borzasztó hirek ke
ringtek iszonyu termetökről, hogy a legvitézebb jg, midőn csatába 
ment ellenök, végrendeletet tett. Cae~ar azonban megkezdé a har
czot, és uj bátorságot öntve katanáiba, Besanconba vezeté őket, s a 
Rajnamellett csatát vív a suevekkel. Ezek feleségei, mint jósnők, a 
folyam örvényeinek, és a hullámok rnorgá.sának iigyclmes vizsgálata 
után, a bekövetkező t~-holdig kértélc a csata elhalasztá'lát; mire a ba
bonás germanok bátorságukat vesztve, tökéletesen megverettck, A
riovistus e csatában két nejét, és két leányát vesztette; s ő maga is 
megfutamodván, rövid ideig élt. Ekképen tehát egy hadjárattal két 
borzasztó ellenséget győzött le Caesar. 
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A gallusok örültek : de midőn látták , hogy Caesar nem vezeti 
vissza győztes set·egeit, sőt mint valameily meghódított tartományban 
ir:tézkedéseket tesz, visszatartja a tuszol<at, és adót vet ki : csak akkor 
veszik észre, hogy urat cseréltele Az elégiiletlenség még inkább ter
jedt, s az apró éjszaki államok a nagyobbak körÚl támadó szövetségbe 
léptek( 57). Caesar, gyannt forral ván, szaporítja seregeit, és Belgium el
len indul: hova őt a szövetségbe nem állott többi törzsek, s talán maguk 
a druidákis meghívták. A belviszályok ugyan megkönnyiték a har
czot: de annál nehezebbé tették azt a még szüz ardenn ei erdőségek, a 
kiterjedt mocsárok, és a fatorlaszok, mellyek megül suessonok, bellova
kok, és nervi ek (P i c a r d i a, H a i n a u I t, F l a n d r i a), vad függet
lenségöknek makacs védői, s?.ázezerenkint törtek elö. A belgák vitézül 
ellentállottak a nagyobb számu ellenségnek: midön egy harczos az első 
sorban elesett, azonnal más lépett helyébe. Caesar maga vallja meg 
rólok, hogy a val{merőség minden látszata nélkül, a legnagyobb folya
mon átusztak, szikliikra. fölmásztak, és igy előnyös állást foglaltak ma· 
guknak; annyira hátrált a vitézség előlminden nehézség. 

Caegar azonban győzött; a nerviusok megsemmisíttettek, az 
aduatiak, még az Olaszországban elveszett eimberek és teutonok marad
ványai, megadást szinlelvén, fegyvereik egy részét a táborba küldöt
ték: de a többit clrejtvén, orozva meglámadták a romainkat; minek 
következtében Caesar őket megverte, s végre AJuatot i 'l (N am u r) 
bevette: hol 53,000 embert rabszolgákul eladott ; mialatt helytartója 
Crassus Armoricát hódította meg. 

Most már a többi Gallia elfoglalása végett a menapiak és mori
nok erdőségeibe is behatott Caesar (Z e l a n d, G u e l d r i a, G a n d, 
B r ü g g e, ll o u l o g n e): meghódítja Aquitaniát, azután megtámadja 
a veneteket (V a n n es), ezen hatalmas, részint a szárazon, részint a 
szigeteken élő népet; me ll y Britannia szigetböl folytonos segélyt l<apott. 
A romai hajók nem követhetvén a venetek hajóit a mély tengerre, s 
a posványos helyeken sánczokat scm lehetvén fölhányni, a hadjárat 
hosszabb ideig tartott: mindazáltal a rotnai állhatatos8ág diadalmas
kodott. Egy más german csapat, az usipetek, és ten ch terek a messapiu
sok tartományába rontottal{; de Caesar eléjek sietett, és nem hogy 
kihallgatta volna követeiket, ö , ki mindig a népjogok megsértését ve
tette azok szcmére, kiket ktirtani szándékozott, hanem lánczokba ve
ret vén üket, váratlanul megtámadta az ellenséget, s minden fáradság 
és dicsöség nélkül meggyőzte; s végre a Rajnán átkelvén, a german 
népek közt rettegést terjesztett. Minthogy pedig belátta azt, hogy a. 
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gallusok lázadásának székhelye, s tulajdonképeni forrása Britanniában 
keresendő, elhatározta magában, áthajózni e szigetre, hogy a bajt ott 
gyökerében elfojtsa. 

Britannia. 

A jelenleg Anglia és Scotia nevezete alatt olly hires sziget' 1), a 
reg• hagyományok szerint zöld halmok tartományának, 
azután m é z-s z i g e t n ek, s végre B r y t, vagy P r y d a i n-nek ne
veztetett: honnan e nevezet, Britannia származik 2). A Forth és Clyde 
folyamoktól éjszakra eső rész A l b-i n hegyes tartomány i a déli rész 
kelet és dél felé L I o e g r, nyugotra K y m r u nevet viselt, a népek
től, mellyek azt lakták, s mellyek latinosan eambrok-, és logrieneknek 
neveztettek. E eimberek mintegy hat századdal Kr. e. érkezvén oda, a 
celta eredetü őslakókat tovább szaritották: kiknek egy része nyugot
ra települt meg, Erin, a rarnaiaknál Ilybernia szigeten 3); más része pe
dig éjszaki Brétagneban vonta meg magát; s itt három szövetségre 
valának különözve: a ma jatok a síkságon, az albanak a hegyeken, éj
szakra Forth-tól j a celták, vagy caledonak a Grampian hegyektől 

délre eső macsárokban °). Itt az átaJános scot, vagy idegen nevet 
kapták : mellyet később Albaniára, asziget hegyes részére alkalmaztak. 
Megtarták nemzeti szakásaikat, fölosztva c l a n-, vagyis inkább ro
konságokra, mellyek talán egy közös ösatyától eredtek, s mellyekben a 
szegény és gazdag közösségben éltek: távol levén tőlök minden ide
gen bölcseség j és az Ösök tetteivel táplálván elméje], et, mellyeket a 
bardok az örtüzeknél, vagy télen a kandalló mellett megénekeltek. 

A hóditás félelme, s nemzeti ellenszenv miatt elkülönözték ma
gukat a déli rónaságokon lakó eimberektőL Ezeket tova üzték a lo-

1
) Tacitus Agricolának tulajdonítja azon fölfedezés dicsőségét, hogy Bri

tannia sziget volt. Pedig már Virgil éneklé : 
Et penitus tuto divisos orbe Britannos. Ecl. I. 27. Caesar ~tzonban l.mtározot

tabban írja le Britanniát, mint háromszögü szigetet : "Britannia insttla IUlfura Iri
quelra" etc. (De Bello gollico. L ib V.) Nem is tartja ö mágát Britannia fölfedező
j ének; alig említi azt a IV. könyvben: szigetnek nevezi, me !ly, mint mondja, nem 
igen volt ismeretes a gallusok előtt (insulae magnillido, neque quae aut qwtnta.e nn
tiones inr·olerent, etc.'; miért is Ö a partok kikémlelésére Cajns Volusenust külclötte 
ki hosszu hajókkal ; s írja, hogy e közben: "a compluri~us ej us inmlae civitati/,ns 
ad eum leg a ti veniunt." 

1
) Arckaeology of Wales. Aug. Thierry, Hist. de la couqtlele de l' Angleter·re pm· 

les No1·ma.nds. 
8) E1·-in, nyugoti sziget. 
') Magh-aite sikföld, alh hegy, colyddon erdőség. 
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grienek a hatalmas Hu vezérlete alatt, kik Gallia délnyugoti partjai
ról jöttek j honnan önkényt, vagy nyomatva, a nyugoti partokon ha
ladtak az ugy nevezett Cambriában, mialatt az ujon érkezettek a ke
leti, s déli partokon telepedtek meg. Néhány század mulva a Manche 
partjain kereskedést üzö belgák jöttek közbe, egy cimberek-, cattok-, 
más teutonok-, és celtákból lett vegyes nép; tovább a coranok, kik Né
metalfc;ld macsáros vidékeiröl, a ilziget keleti partjának macsárai közé 
költöztek át, közel a Humber torkolatához. 

Eme eimberek maradványait akarják némellyek mai nap is 
szemlélni Wales, és a franczia Bretagne lakóiban, kik önmagukat 
kimreknek nevezik. Tévednek azonban, kik az ö nyelvökben a tiszta 
cel ta kiejtést keresik: me rt ez teuton elemekkel vegyült j s a ki e két 
tartományban divatozó nyelvekből akarná megtanulni a régi celta. 
nyelvet, mindenckelőtt a német eredetü szavakat kellene kiválasz
tania: e tanulmányt pedig sokkal nagyobb sikerrel lehetne alkalmaz
ni n skot és iriandi ers nyelvre, mint scm az alsó bretagneira 1). 

1) Hogy még a fölületes nyelvészek is lássák a különbséget a val6tli ceHa 
nyelv, és az als6 breton köz t, mt:lly eelta, teuton, és néhány latin szavakkal van 
vegyítve, közlöm a Miatyánkot mincl a két nyelven: mit annál örömestebb teszek, 
mivellátom, hogy nagyon is sokat épitenek némellyek a Thierry, s egyebek által 
fölállitott rendszerekre. 

Alsó breton, vagy eimber (kimr) nyelven : 
Hon tad peltini a son en con , 
Hoch an o bezct sanctilict, 
Roet deamp ho ruanteles, 
Ho bolonte bezet gret en duor evel en eon 
Roet deomp hon bara pebdeziec , 
A perdonet deomp hon oiransu evel ma perdonomp dar ne pere l10 

devus hon oiransct ; 
N c bermcttet ket c cuessomp e tentation ebet, 
Oguen hon elelivred a zruv. Evelse bczet gret. 

Scot gallus, vagy celta nyelven: 
Ar nathaime ata at neamh, 
Gorna bennaigte huinmsa. 
Gu deig do rioghachdsa, 
Dentar do iholli air tltalmllUin mar ata air neamh, 
Tab hair tUminn annigh ar naran laitheamhuil, 
Agas mai th dhuinar ar bh fiacha, amhull mhatmuitl dar bhfeicheam 

lm ui bh, 
Agas na leig ambnadhercad sinn; 
Aclld sao r sinn o ole , 
O ir is leatsa an riogitachd an cnmhacd agas an gloir gusiorraidh. 

Amen. 

12 
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Nyelv. 

Bentham Vilmos 1) lényeges külünbségct akar fülállitani a wa
lesi és irhoni nyelv között, melly utóbbi phoeniciai, vagy scmi eredeti"! 
volna. E kérdést a szónyomozás utján tárgyalja, melly módot a jobb 
nyelvészcl{, vagyis az összehasonlító nyelvészet barátjai már ·régen 
elvetendőnek találtak. Összeszedett sok neveket Spanyolország part
jain, és más vidékeken is : ezen nevek a phocnicicktöl crednek, és az 
ir nyelv által értelmezhetők j tehát a phoeniciai, s iriandi nyelv ugyan
egy. Ekképen okoskodik ö; dc jelenleg egészen máskép áll az okosko
dás, ugymint : a phocniciai és a zsidó mindcn kétségen kivül testvér
nyelvek j összehasonlítva tehát a zsidónak nyelvtani szcrkezctét az 
irlandival, az eredmény megoldotta a talányt. Sőt maga llcntl1am bi
zonyítékai is azt erősítik, hogy a gall és iriandi nyelv az indo-europai 
néprajzi családhoz tartozik. 

Sokkal jobban tárgyalja ez utóbbi kérdést az angol Pritchard 2). 
A celta és indo-europai nyelvek rokonságának bebizonyítása végett, 
még a szavak hasonlatosságát is vizsgálat alá veszi, s bebizonyítja, 
hogy az egyszcrii gyökszavak, ugymint a számnevek és az alapigék 
gyökei ugyanazok j ezután az igét veszi szigoru elemzés alá : honnan 
kitetszik, miként a belszorkezet gyökercsen lw.sonlit. Az ,esse', l e n n i 
igének bámulandó hasonlatossága van a persa főnevü igével. A celta 
nyelv tanulmányozása továbbá világot derített az e családheli többi 
nyelvekre Is. Számos nyelvészek azon vé-leményben vannak, hogy az 
igék hajlitásai a névmások alkalmazásából crednek az illető szemé
lyekben. Már pedig a többes számu harmadik személy a latinban, 
persában, görögben, sanserithan n t, n d, vn, 11ro, t i, n t-bc végződik, 
s nem is ismerünk névmást, melly ezen végzetet megfejthctné. S ime 
előáll a celta nyelv, mellynek többes számu harmadik személyeszinte 
t1 t-vel végződik és megfelel e névmásnak h w y n t, vagy y n t. 

Jaekel 3) bebizonyitá(?), hogy a régiek által fölhozott cclta sza
vak mind német eredctiielc A tudomány föladata., felvilágosítani a;;:t 
annak idejében, valljon a családi rokonságból származik-e e körül
mény, vagy pedig onnan, hogy a régiek a barbar nyelveket összeza
varták. Volney gróf nyelvészeti dijt tüzött ki, melly a franczia Aca
demia által évenkint kiosztatik j s 1836-ban bizonyos Pictet Adolf 

1) Gallok és kim1·ek. Dublin, 1834. 
2) Orient. origin of the celtic nations. Oxford, 1831., és London, 1836. 
8 ) Ge1·m. Ut"SJll"?mg der latei11. Spraclte. Hreslau, 1830. 
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nyerte el Genfben egy értekezéseért: A c c l t a n y e l v ek r 0 ko n
s á g á r ó l a sa n sc r i t t a I, mellyben több, általunk mondott igazsá
gok foglaltatnak. 

Szokások. 

Caesar nem ismerte a sziget utolsó lakóinak átalános, hanem 
csak a ki.ilönféle törzseknek ncvezctcit. Ezek valamint· eredetre, ugy 
szokásra nézve is ki.ilönböztek. A belgák nadrágot és ujjast viselve, 
földmüvelők és kercskcdök voltak j a cimbereli: lmssal és tejjel táplál
koztak, báránybőrbe öltözve, fákkal környezett fa gunyhókban j a gal
lok, vadak és mezitelenek, vadászatból és fák héjjával táplálkoztak : 
mindnyájan hosszu ]utjat és bajuszt viseltek, és zöldre mázolták ké
pöket. A déli népek harczias aristocratia alatt állottak; az éjszakiak 
Lürzsehe oszlottak. Ugyanazon család tagjai a legszorosabb közös· 
ségben éltek egymás közt, mclly nem csak a vadászat termékeirc, pré
dára és javakra, hanem a nökrc is kiterjedt: minden családban volt 
10-12 nő, az atya, a fiuk és testvérek közhasználatára ; a gyermek 
annak tulajdona lett, ki először ismerte meg az asszonyt; mit is Julia, 
Augustus leánya, egy brittnönek szemérc hányván, ettől válaszu] nye
ré, hogy e részben nincs mivel kérkcdni a romai hölgycknek, kik tit
kon a szabadosokkal és rabszolgákkal üzik azt, mit a brittnők nyilván, 
s hozzájok illő férfiakkal követnek cl 1). A phoeniciek gyakran meg
látogatták a szigctct: szokás szerint Falmouth öbölben kötve ki, fő
leg a Sorliugh szigctckből nycrend6 czin végett : mcllyek is e mi· 
att a görögök által Cassitcridálmak neveztettek. Ide menekiiltek a 
druidák is, Galliában elvesztett hatalmuk fentarthatása végett. 

(;aesar partra s.zallása Britanniában (·'>.>.). 

l\1inthogy Britannia kiilönösen szent tartomány volt, Caesar 
scm kalauzokat, sem élclrni szerekct, scm tudomást nem nyerhetett a 
partok, s az apály és dagály természetéről. Ezért tehát a kiszállás nagy 
veszélyekkel volt összel<ötvc a mai nap Kent·zlCk nevezett keleti csu
cson, az e partokhoz nem alkalmas hajókkal, (~pen azon időtájban, mi
dön a telc-hold rendkivUli dagályt idézett elő. A lakosok által folyton 
nyugtalanítva, már ingadozott a sereg, midőn a tizedik legio zászló
tartó ja, mclly leginkább ragaszkodott Caesarhoz, a sassal elöretö1·vc, 
társaihoz igy kiált: E l t ii r n d ck· c, h o g y z á il z I ó t ok a b a r
h a r ok ke z e i b e cs s ék? Szava és példája fölélesz té a lelket a 
katonákban; a romaink bátorsága szétvertc a brittek ct, kik azonnal 
követséget és tuszokat küldének Caesarhoz. 

1) Diodorus Siculus. Lib. XXVI. 
12. 
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De látván azt, hogy a hajókat nagyon megviselte a vihar, sa ro
maiak magukat biztosságban hiszik, ujra fegyverhez nyultak a. betö
rök kiirtására.. Caesar kénytelen visszavonulni, vagy inkább megfut-. 
ni, miként vetélytársai 1) és a eimberek mondák j kik az ö dalaikban di
csekedtek, miszerint a Prydain sziget meghóditására jött caesariak 2

) 

ollyképen tüntek el, mint a hó elolvad a déli szél fuvalma alatt. 
A proconsui igyekezett kikőszörülni a csorbát: se végre alkalma

sabb hajókat készittetettakiszállásra j hasznára forditván itt is az lma
nuentius és Cassivelaunus két főnök közt kiütött viszályokat. Nehogy 
azonban távolléte alatt a. gallusok föllázadjanak, a tavaszi napéj
egyenletkor Itys öbölbe hivta meg öket, s az előbbkelöket és gyanu
sabbakat magával vivé. Ezek közt vala Dumnorix, kinek Caesar, test
vére Divisiacus miatt megbocsátott j de kit a kegyelem el nem 
tompithatván a. szolgaság gyalázata iránt, lázadást támasztott a betö
rő ellen, s jelenleg a tisztes fogságból menekülni akarván, futása köz
ben megöletett. Hihetőleg az illy eljárás elidegenité Divisiacust a ro
maiaktól; legalább többé nincs róla emlités a. történetben. 

Második kiszállás (51&.), 

Caesar szerencsésen Britannia sziget-parthoz érve, rávette a 
sziget lakóit, hogy neki adót fizessenek, és békében maradjanak j mi 
után a szárazföldre visszahajózott. Kétszáz hajóján egyebet nem ho· 
zott vissza magával némell y rabszolgák- és gyöngyöknél 3) j nem ha
gyott vissza. őrsereget, sem erősségeket nem emeltetett. Az adó, mi
ként maga is gyanitá, soha. sem fizettetett meg ; és Roma gunyolta őt, 
hogy tartományt győzött le, hol sem ezüst, sem arany, sem a müvé
szet-, vagy tudománynak nyoma nem találtatott~). Ki gyaníthatá ak
kor, mivé válhatik e sziget, összehasonlitva az őt gunyoló Romával! 

1) Territa quaesitis ostendit terga Britannis. Lncanus, Phars. ll 572. 
2) Fölismerhetők a Triodd ynnys Prydain, Caisairiaidd elnevezésében, 102-

104lapon. 
3) Ha igaz, hogy a gyöngyök vitték rá Caesart Britannia megtámadására, 

ugy fölöttébb csalatkozott; mert a gyöngyök itt igen aprók, és fakó szinüek: mi· 
ért is jelenleg már nem halásztatnak; ámbátor az unio margaritifera nem ritka ter· 
mék Anglia folyóiban. 

') Ole. ad (amil. VII. 7. 8. 9. Dio azt mondja, hogy az egész gyalogság azét
veretett, és a lovasság segélye nélkül megsemmisíttetett volna. Horatius és Tibul· 
!us több helyütt ugy tekintik Nagy·Britannir,t, mint meg nem hódított tarto
mányt. A hadjárat tehát nem lehetett olly dicsőséges, miként azt Caesar commen· 
tárjaiban festi. 
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lijabb zavarok Galliában. 
Galliában megujultak a lázadások a kemény bánásmód, és a ka.

tonai kicsapongások következtében. A treviri Induciomarus, fáradhat
lan l1azali megujitá a támadásokat, és támogatá Ambiorixot, az eburo
nok főnökét: mig végre feje Labienushoz hozatott. Látva Caesar, 
hogy fegyverrel az eburonokat le nem győzheti, a törvényeken kivül 
helyezé őket j kihirdetvén, hogy személyök és javaik annak tulajdo
naivá válnak, ki őket megkaparitja: s a romai nép barátságát biztositá 
azok számára, kik e gonosz emberek kiirtására közremüködnének 1 ). 

A felhivás nem maradt siker nélkül: az orgyilkosokat 50,000 romai 
harczos gyámolitáj kik között Cicero egy testvére, J unius Brutus, 
Trebonius, és a patricius ifjuság virágai voltak. 

Hét évi l1adjárata alatt Galliában nem sokra ment Caesar a hó
ditásokban: de annál inkább növekedett dic~vágya. Serege, mint a 
hosszu hadjáratok alkalmával szakott történni, nagy ragaszkodással 
viseltetett az iránt, ki azt győzelmekre vezette, s inkább Caesar, mint 
a köztársaság seregének neveztethctett. A távol tartományokban vi
vott csatáknak bizonytalan homálya tágas tért nyitott a képzelődés
nek a veszélyek és előnyök nagyitásában; s igy Pompejust háttérbe 
szoriták az ismeretlen tartományok, és a vj]ágtól elválasztott nép fö
lött nyert diadaJok: még pedig olly nép volt ez, melly a világ végéről 
jött, hogy a Havasokon innen, s a tarpeji szikla tövében üsse föl sá
torait j miért is a hadvezér , ki őket legyőzte , egy Camillus- és Ma
riussal hasonlíttatott össze; sőt ezek nél is többre becsültetett : mivel 
emezek csak visszanyomták a gallusokat, Caesar pedig fészkökben 
kereste föl őket. 

Voltak azonban Caesarnak hatalmas ellenségei, kik minden vá
dat összeszedtek ellene : fölemlíték a zsarolásokat, mészárlásokat, a 
foglyokkali kegyetlen bánásmódot, mintha irtó háboru viseltetnék 
ellenök, főleg a követeken elkövetett árulást; s midőn elöterjeszte
tett, hogy Caesarnak köszönet mondassék, a szigoru Ca.to fölkiáltott : 
, Micsoda köszönet? inkább bánat, és könyörgés az istenekhez : ne
hogy a vezér hibái miatt hadseregünket büntessék; és inkább szal
gáltassuk ki őt a germanoknak, nehogy Roma a hitszegést igazolni 
látszassék' 2). 

Mások, kik nem olly szigorun, de bölcsebben gondolkoztak, 
megjegyzék, milly veszélyes dolog, egy ember kezében hagyni a pa-

1) De bello gallico. VI. 36. 
l) Plutarch, Caesar életrajzábll.n. 
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rancsnokságot mindkét Galliában, ki a Transalpinában mcghóllitva 
magának a sereget, a Cisalpinán keresztiil Roma falai alá vezethctné 
idővel. Azonban a proconsui barátjai, köztök Cicero 1), mcgemliti·k, 
hogy ha bár nagy nemzeteket hódított is meg Caesar, dc még nem 
csatolta őket az államl10z a bölcs törvények, megállapitott jog és ~-zi
Járd béke által; hogy c háborut annak kell befejezni, ki azt megkeztik; 
sőt Caesar hálát érdemel, hogy a romai, s olaszországi kéjclmek helyl'tt 
inkább választja lakását a zordon vidéken, durva népek közt. 

E támogatást, hogy a parancsnokság tovább is meghagyassé k 
nála, részint a jó siker által szerezlc, mi a néptömegnél olly nagy 
nyomatékkal bir ; részint pedig p<Snzen vásároita: kedvezvén a küzni·p
nek, és megvesztegetvén a demagogokat Hu~z és fél millio összcgc11 
egy nagy tért vásárolt ; mellycn márvány-oszlopzatu co;amokok b l 
forumot épittetett a nép mulatságára, Nyolcz és fél millióu vásárolia 
meg Aemilius consui közöuyöss<~gét j 12,300,000 lírúval egy tribun
nak jóakaratát : és c fegyvereket mind hazája ellen kov!Íesolta, De 
hogy kiadásokra pénze legyen, föl kellett emelnie az adót; kifosztotl<t 
a szcnt helyeket; letette a nemzeti tis:t:tviselőket: hogy a Romáho;~, 
és hozzá ragaszkodó egyéneket vagyonhoz juttassa, Ez által az el•:
gületlenség kitört i és Galliának megtartása móg nagyobb áldozatba 
került, mint sem meghódítása. 

L:.zadás Galliában. \' ert·ingetorix. 

A carnutoknál fenyegetett druida-párt tüzte ki legelőször a l<i
zadás zászlóját (52.) i s a felhivás még ugyanazon estve faluról-falura, 
160 mérföldnyire v i tetet L GenahumLan (0 r l e a n s), az idegen ke
reskedők meggyillwltattak j {•s V crcingetorix a lázadók (•lére állt. E
zen ifju, régi arverni családból sziilctett 2); és testvére volt Cetill
nek, ki zsarnoliságra törekvése közben megöletett Vercingetm·ix, 
szahad hazafiui érzelmek által lelkesülve, s az idegen zsarnokot gyü
lölvc, Caesar igéretei által nem hagyta magát elcsábittatni: sikerült 
ueki, föllázitani az egész tartományt ; s még a földmiivclő szolgákat 
is fegyverbe szólitván, agyávákat máglyám itP.lte, s narbonai Galliát 
és a romaiulnak téli szállásait megtámadni készült. 

A hir hallatára, daczára a rideg télnek, bámulandó gyorsaságá-

1) De 1""ot•iuciis co11mlar·ibus, 

~)La Saussaye (Revue numismali qu~. 1838-) egy Vercingctorixnak tulajdoni
tott ~ remről tesz emlitést, mellynek sulyja 135 g-ran lett volna. A jelvény rajta rfJ , 

melly ugy látszik Arverniát, vagy taláu csak G ergovia városát illette, valamint 
Solimariaca jelvénye O O volt. 

o 
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val elősiet Caesar : a nnrbonniak ingadozó hitét mcgszilárditja, s át
kelvén a jéggel boritott Cevcnncken, az arvernek mögött terem. V er
cingetorix rávette öket, miszcrint mindcn elszigetelt házat, és nem. 
védhető várost égessenek föl: nehogy az ellenség oltalmat, és a gyá
vák mcnedéket leljenek azokban. Ugya negy napon a biturigak, több 
ezerclu·c mcnő falvai felgyujtattak j szintugy a carnutoknál, és más
utt is: és a népesség a határszélek felé vonult, mezitcleniil, és szegé
nyen; egyedül azon gondolat által vigasztalva, hogy megmenti hazá
ját, melly még nem a klíhalmazokban áll. 

Caesar maga leírja, milly borzasztó erőfeszítéssel kellett neki 
küzdeni, majd a gallusok összes ereje, majd ismét egyes tömegek el
lenében, mellyck a sürükből, vagy a völgynyílásokból előtörtek. S 
jóllehet a hős Vercingei.orix soha scm tágított, jóllehet hivei meges
k iidtck, add ig haza nem térn i , mig az ellcnst;g sorait kétszer kct·csz
tiil nem törték : Caesar mé-gis fegyelemmel, ritka hadi jártassággal, 
majd kegyetlenség-, majd ismét szelidséggel, főleg pedig az által, 
hogy a vio;szavonás magvát hintette el a gallusok közt, föntartotta 
magát. A benszülöttekből egy lcgiot válogatott ki magának, melly
nek jelvénye pacsirta volt j és ez neki rendkivüli szalgálatokat tett., 
előbb Galliában, késöbb Olaszországban. 

t\ \'ari cum he,·étele. 

A varicum (B o u r g es) alatt vonták össze a gallusok föcreje
kct. Caesar hathatós ellentállás után bevette a várost; és 39,200 
védtelen egyént konczoltak föl a proconsui katonái: ki bámulandó 
hidegvérliséggel beszéli el a mészárlást, a nélkül, hogy egy szóval 
mentené magát, vagy könyörületet mutatna irántuk, vagy hogy csak 
szándékozott volna is a kegyetlenséget fékezni 1 ). 

Csupán 800-an mcnekülvén meg a mészárlásból, Vercingctorix
hoz futottak j ki ezalatt uj ellenségeket támasztott Romának : s bár 
mennyirc föliilmulta is Cac~ar a gallusokat c mesterségben, Gergovia 
ostromával, melly a föllázadt városok közt le~erösebb volt, kénytelen 
vala fölhagyni. Az acduok, nemcsebb ösztönnek engedve, Vercinge
torixhoz csatlalwztak j ki most közakarattal fővezérnek választatott. 

1) De hello gallica VII. "l'arsquc illi, cum angusto exitu portarum se ipsi 
premcrent, a militiiJus, pars jam cgressa portis, ab cr1uitilms est interfecta: nec 
fuit 'JHÍ~piam rt ui praedac studcrd; sic ct Genabea eaeele d labore opcris incitati 
non aetate eonfectis, non mulic,·iiJns, non infan!.ibus pcperc:erunt. Denirp1e ex omni 
eo numero,qni fuit eireiter qn;vlraginta millium, vix octingenti, 'l ui, primo clarno
re audiio, se ex oppido cjcccrun!., ineolmncs ad Vercinget01·igen perveneruut." 
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Ez Alesia alatt vonta össze minden erejét: me ll y város építése tyrusi 
Herculesnek tulajdoníttatott j de az éhség miatt nyomorult helyzetbe 
jutott. Critognatus azon indítványt teí.te , ennék meg a nem használ
ható egyéneket, mint atyáik cselekedtek a eimberek elleni háboruban; 
azonban elhatároztatott, hogy küldessenek el, és ők sirva távozt'ak a 
városból Caesar tábora felé. Itt azonban nem hogy könyörületre ta
láltak volna, de sőt inkább lenyila.ztattak : sa kik még életben marad
tak, éhen vesztek el. 

''ercl11getorb rabbá lesz. 

A legnagyobb veszélyben Vercingetorix elbocsátotta lovassá
gát, hogy a vidéken elszéledve, mindeniitt harczot támaszszanak S 
csakhamar a Garonnetól a Rajnáig, a Havasoktól az Oceanig csörögtek 
a fegyverek, és 240,000 gyalog harczos, és 8,000 lovas indult meg 
Alesia felé. Bitmulandó vitézséget tanusitottak a szövctségesek : csak
hogy a támadás- és táborozásban egészen járatlanok voltak , a romai
ak pedig mesterek. Sőt a taktikát is elhanyagolták, azon meggyőző
désben, hagy a hadtudomány egyedül a vitézségben áll: ezenkivül 
még könnyelmü, s vakmerő természetöknél fogva~ nem voltak képe
sek állhatatosan kitartani a nagy hévvel kezdett müködéseket. Győ
zött tehát a fegyelem j és nem sokat bizván a segédcsapatokhoz , az 
AJegiabeliek békét kértek. Caesar azt adta nekik válaszu! : adják ki 
főnökeiket, és rakják le fegyvereiket j a többiben bizzák magukat ke
gyelmére. Vercingetorix lóra ülve, kinyittatja a kapukat, és a procon
sui birói széke felé vágtatván, azt körülnyargalja, s erre kardját, si
sakját, lánd~áját lábaihoz veti. Óriási termete elrémité a katonákat : 
Caesar szemére hányja, mikép rosszul hálálta meg temérdek kegyeit; 
kedvezésnek nevezvén a hizelgéseket, hogy öt hazájának elárulására 
birja, s hálátlanságnak, hogy azt utolsó csepp vérig oltalmazta ; s 
öt lánczokban Romába küldötte. Az Alesiabeliek rabszolgákká alja
sittatván, minden harczosra egy-egy illy rabszolga jutott. 

Az aeduok, és arvernek meghódoltak (51). Azonban az aedui Sur, 
az atrebati Comm, Ambiorix, Lucter, V ercingetorix barátja, Gutruat 
a carnutok, Dumnac az andok, Correus a hellovakok főnökei, a seno
ni Drappetes, még nem estek kétségbe hazájok fölött. Tapasztalásból 
okulva, belátták, hogy csak ugy számíthatna!\ sikerre, ha a harczot 
több pontokon mindannyi csapatokban folytatják j miért is három mü
ködési pontot választottak, éjszakra a bellovakoknál, nyugotra az an
dok közt, és délre a cadurkoknál: mialatt a trevirek föladata volt, 
háborgatni Labienust, Caesar helytartóját. 
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A proconsui minden ovatosságot meghiusitó gyorsaságával ráüt 
a biturigokra, s megszalasztja öket : ennek következtében sokan elha
gyák hazájokat, máshova költözendök, hol nem dulhatnak a romaiak. 
Jaj volt annak, ki a győzök kezéhe esett! A főnökök megvesszöztet
tek, s azután lefejeztettek ; máskor ismét a foglyoknak kezeik vágat
tak le, azon Caesar parancsára, kinek emberi érzelmei s nagylelküsé
ge átaJánosan magasztaltatott 1), és ki azt szokta volt mondani, mil{ép 
igen nagy szomoruságot okozna neki vémégébcn, ha csak egy ke
gyetlenség végett is szemrehányást kellene magának tennie. 

Y égre tiz év mulva a hős Galliát teljcsen legyözte e férfiunak 
bámulandó tevékenysége; 1800 városnak bevétele, 300 nr'!pnek meg
hóditá:oa, 3 millio legyőzött, kik közül egy millio elesett, és ugyan
annyi elfogatott 2), képezte Caesar dicsríségh Ekkor a tartomány se
beinek behegesz tésérc törekedvén, bejárta a városokat, kegycsen 
bánt a néppel, czélszcrii törvényeket hozott, elkob~ások, sz:imüzeté
sek, katonai gyarmatok nem keseríték a legyőzötteket j 40 millio ses · 
tertius adó, hadi dij czimével palástoltatott, és az uj Gallia c om a t a 
tartomány nagyobb kiváltságokban részesült, ru int a t o g a t a. 

A proconsui mindent kikerült, mi az ingerlékeny, és a vérző se
bek által elkeserített népet megsérthette Yolna. Kardját, me Ilyet a 
sequani harczok közben elvesztett, egy templomban föltalálván ka
tonái, mosolyogva mondá : ,N e b á n ts á t ok j e z sz e n t t á r g y.' 
Illy módon lekötelezte magának a gallusokat. A Havasokon tuli vete
ránokl::ól alkotott legiót, kik sisakjokorr apacsirtát 8), mint az éberség 
jelképét viselék, zsold, fegyverzet, és más jogok tekintetéből a ro
mai legiókkal egy lábra állitotta ; segédcsapatokat gyüjtött a fegy
verek különféle nemei szerint, mellyekhez a gallusok igen jól értet
tek : nehéz gyalogságot Belgiumból, könnyü gyalogságot Aquitania-, 
s Arverniából, ruthen ijászokat, és még ezenkivül lovasságot. E csa
patok nevezetes tulsulyt kölesöntiztek neki vetélytársai fölött, és 
ujabb vállalatokra szalgáltak neki eszközül j valamint kezességet nyuj
tának neki jövőre. S vagy ez oknál fogva, vagy mivel a germanok fe
nyegették őket, a gallusoknak nem volt többé kedvök, a polgárhábo
rut fölhasználni függetlenségök elérésére. 

1
) Hirtius (44.): "Quum suam lenitatem cognitam omnibus sciret, neque ve

reretur ne quid crudelitate natu rae videretur asperius fecisse." 
2}Plutarch, Caesar életrajz. 15.; nJ!.."; fi':v V71E(I O><WXÓ<J<a<; ><ard x~;~áro<; 

EÍÁEv, Ettv'l Ji EXf"•(lúÍ<Jrao T(!W><oaux, ,UilflHÍ<J• Ji rwqcaa!;ri.uEvo<; ><ard nl~;~o<; 

1Qiai<OI1Ír<<<;, ~xraov ptv lv XfQIJÍ <ldq(}EI(lE"V, ocUaq Ji T.O<faÚw<; l;úÍYQ'J<fE. 
8) Eszünkbe juttatja a vendée-iek ba!Jlyát, a forradalmi harczok alkalmával· 
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TIZENNBGYBDIK FEJEZET. 
R o lll a a z e l s ő t r i u lll v i r a t u s a J a t t. 

A..tiz ~v alatt, mig Caesar Galliában csatázott, Roma kárhol-a
tos fejetlenségnek martaléka lett; hasoulitva egy szilaj lóhoz, melly
nck gazdája hiányzik. A nagy iiimeg elszegényedése az egyeseli hatal
mát növelte. Mig azelőtt a többek közt fölosztott, és nem sok ideig tartó 
tisztqégek n clicsvcigyók Wrckvéseinek gátot vetettek, és nem l1agyták 
odáig fejlődni a dolgokat, hogy a polgárok egy ember dicsősége által 
homályosíttassanak el: jelenleg a hosszabb időre engedett hatalom, 
és az egy kézben öszpontosult fontosabb tisztségek hozzászoktatták 
a népet, hogy a dolgot a szernt~lylycl azonositsa. Ji:: visszaélés követ
keztében Pompejus, ki a tribunok hatalmának Sylla általi megszori
tásait eltöröl ve, népszeriis{·get szerzett magának, két ízben nyitva 
látta maga előtt az utat az uralkodásra: s mindanuyiszor hiányzott 
nála az erő, vagy eltökélés, azt megragadn i. Ö Sylla dictatorságára vá
gyott: nem ugyan ennek fegyvereivel, hanem a nép szavazata által; 
a háboruban szcrzett hatalmat a béke idejt;n szuunyaclni engedte, s 
mindenkép igyekezett dicséretcket aratni, magát szükségesnek mn
tatni, a szenvedélyelmek hízelegni, söt a leggonoszabb embereket is 
fölhasználni a nyugalom fölzavarására, azon reményben, hogy a johhak 
önkényt fogják őt megkínálni a főbatalommaL .Már szintc egé,;zcn 
meghasonlani látszott a nemességgel, midőn nejét l\Iuciát, a két Mc
tellus testvérét, ki Caesarral tiltott viszonyban állott, eltaszitva ma
gától, ötven éves korúban más felcséget vőn. Ezután, hogy megnyer
je magának a népet, pompás kerteket készittetett számára, szinházat 
emeltetett, és az arenába elefántokat és oroszlánokat vitetett , s ezek 
által halálos viadalokat adatott elő 1). 

1 ) Cicero épen rossz ke(lvo'h~n (csal{ ekkor, és c~upán ezért? S.) elége(letlen 
a Pompejusáltal rendezett játékokkaL "Öt mtp alatt k{,t pompás vadászat volt: 
ki tagadja ezt? Azonhan egy komoly tárgyal{knl foglalkozó férfi, minö gyönyö
l üségct btlálhat anmtk szem! élett'! ben, hn. n g-yenge embert az erős vadállat iizd
tépi, vagy n. jeles vadat az iigyes vadász lctc>·ít.i? Az utols<'> napokhan elefántok 
jöttek elő, mellyel{et a köznép megbámult: <k e1.cn láh·ány senuni gyönyört sem 
okozott; si\t némi könyörület támadt az emberben nnn;tk meggondolá.<><éra, hogy 
ezen állat talán némi rokons:iglmn is van az emlwri·ncmmel." T.evelelr. VU. könyv. 
l\1. 1\Inriushoz. K ül önös dolog 1 egy szét.-;zaggatutt ember htása kevés ö r ö me t(?) 
okoz, és az elefánt leszurása könyörületeb·e ge1jeszt. (Szerzö kiilönös ellenszenvvel 
viseltetik Cicero ellen. Csupán ebbőlmagyanízh:ttni ki azon f<tp:gatódzó modort, 
mellyel egyes szavakban akad fön Ciceron:H, mig mások egész bün- és tévrend-
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Cato, ki a tények vaMságát a tanok l1ajlithatlanságának akarta 
alárendelni, sokat ártott hazájának az líltal, hogy egy többé fül nem tá
masztható mnltra akará azt visszavinni, a helyett, hogy a kikerülhet
len jövőre irányzmui annak son;át : ö indítványt tett a senatusban, 
hogy adassék ki a németeknek a hadvezét·, ki a gallusokat legyőzte; Pom
pcjust gyanusitá ; Ciceroval cllcukczctt: mindazáltal tovább is üzte a 
rabszolga-kereskedést, és átengedte fiatal nejét a gazdag Hortensius
nak; s midlíu mát· elegendő kinescket szcrzet.t magának, vissza,·evé őt. 

Ciceronál, hogy nagy államférfin lehessen, hiányzott a szilárd 
elhatározás az események irányában. Nem is lehetett vámi illyesnút e 
szem·eMlycs lélektől, midőn scm a dolgok r•'·gi rendjét önmcgtnga
dás nélkiil felforgatni, scm a jövlít előrelitnia nem lehetett: [/)Jeg mi
u tán sajátlwjlnmainak szcrctctc- s gyi.ilöldével, reményeinek és félelmei
nek szemüvcg<!n át tekintett abba. Maga Cicero is ollykor clszégyen
lette magát ingatagsága miat.t : de azért szilárd elhatározásra még 
sem juthatott. Elbizva magát harcz nrlkiil kivivott diadalában, szii
net nélkül beszélt consuiságának idejéről, Catilináról, a Romát fe
nyegetett tüzvészről, és a titokban hegyezett gyilkokról. Ez által 
irigységet támasztott; minek bizonyságaul szalgálhat egy cllene tör
tént, és Sallustiusnak tulajdonitott heves kifakadás : hol (mellőzve az 
ő, neje és leánya erkölcsci ellen szórt rágalmakat), illy szavak intéz
tetnek hozzá: ~,Dicsekszel az elfojtott lázadással! Szégyeneljed in
kább magadat, hogy consulságod alatt forgattatott föl(?) a köztársa
ság. Tc otthon Tcrcntiáddal fontolgattad az ügyeket: az egyiket ha
lálra itélted, a másikat pénzben maraszta-ltad el önkényed szerint. 
Egy polgá•· házat épitett neked, a másik nyári lakot Tusculumban, 
egy harmadik Pompejiben, s ezek mind becsületes, jó emberek vol
tak; ki pedig i Ilyesmit tenni nem akart, az gonosz ember volt, ki 

szerökkel szárazon <'lmehctnek. S valljon megtagadja-c azzal az emberek szenve
<lésc ir:inti rés:tvétd, ha még :\lhttok iránt is nyilvánit illyent? Am bátor ő a kiiz(l
tercn elvér.:ö emberekben csak elitélt bünö~öket látott. Cicero kétségkivül nem ha
la, l ta meg valláserkölcsi tekintctuen, ~t kár cl vcket, ak:ir m:-tgaviseletet illetőleg, 

korát, és ennek hitetleus?ggel p;irosult vads:í.g:it az ét·zelmekbcn: ez átalános osz
tilyrésze volt a roma i miveltségnek csak ugy, mint minden b:Hványozó népnek: dc 
c.,akugyan méltóbb rá, mint Catilina, hogy kil'tdezésci, tettei, s föleg szándékai ked
Yczön ítéltcssenek meg; s azok ott is, hol holye>dniink nem lehet, mcntségre találja
nRk, azowszelidebu mivelt~í·gért tartod> h:Lb fejében, mellyért mindcn időben, de 
l"r'>leg korában, sZ<i.mtalanok léttek aclósai e ,gy:iva' polgárnak: ki mégis szerette ha
záját, éR méltövá tette mag<~ t a hon-atyának, ,P<tLct· patri:~.e' nevezctére. E dicséretet 
még haláÚnak okozrija, Augustus sem taganlmt<í meg tölc. (S.) 
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utánad leselkedett a senatusban, lakodban szándékozott meggyilkolni, 
fölgyujtással fenyegeté a várost. S hogy megmondjam az igazat (?), 
miből állott örökséged, és miböl áll most? Mennyire meggazdagadtál 
az ügyek vitele által? Mi által szereztél magadnak olly pompás nyári 
lakokat? A polgárok vérén, és veritékén (?) ; te, ki hízelegsz az ~llen
ségnek, gunyolódva bánsz barátiddal, nemtelen minden cselekedeted
ben*). S még azt merészled mondani : ,O h b o l d o g R om a! me ll y 
c o n su l s á g o m a l a t t u j j á s z ü l e t e t t?' Valóban szerencsét
len város; melly gyalázatos üldözést szenvedett, midőn a törvényke
zés , és a törvények kezeidben voltak. S mindamellett nem átallod 

*) lllyesminek ut:ínmondMa, miut:ín a megszólás és r<'-galom ellen soha sem 
volt a legszentebb is védve, esak azon elfogults:ígot tanusitja, mellyel sokszor a 
legjelesebb történetirók is egyes, nekik nem tetsző személyek ellen viseltetnek. 
Szerző Pompejust elítéli, mert ,nem mer Sylb lenni', Cicerot, mert nem a. százeze
rek vérével festet tesata téren, hanem békés eszközök által nyéri diadalmat, s vivt!l. 
ki a halhatatlanságot ... H!bát, tévedést, talán bünt is mindenkinek vethetni sze
mérc : de mikor arról van szó , hogy ,mint használták föl egyes hatalmasok egy 
fenékig megromlott világ- és államban mindenhatóságukat': akkor Pompej us fe
lől minden esetre méltányosahb itéletet várhatnánk meg t!gy honfit:írsától. Cicero 
hiusága nem olly szörnyüséges vétek, hogy miatta a rend- és józan ész tulsulyának 
tett szalgálatokat el lehetne feledni: kedvtelve hallgatva meg egy szennyes pas
quillhnsnak titokban szórt alávaló gunyiait. Gazdagsága sem volt olly J enn
kivüli, hogy a jobbakban irigységet, vagy félelmet gerjeszthetett volna : s lett 
volna bármilly nagy, amindig jövedelmcs ügyvédi pályán, rendkivüli szónoki te
hetségével érdemelte. M~g korunk is képes Angol- és Francziaországban nálánál 
gazdagabb ügyvédeket fölmutatni, kik nem ,polgártársaik vérén és veritékén gaz
dagodtak meg.' Pompej us és Cicero föérdeme azon humanus szellem érvényre jutta
tásában áll, melly a esak pár évvel előbb dult harczok, és egy Antoniusdühöngésével 
dieséretes ellentétet képez Miért, hogy szet-t:Önél Mari us hamarább talál kegyelmet, 
mint a hazáj{Lt őszintén szel'ető szelidebb Cicero, vagy akár Pompej us? Amannak leg
iszonyubb tetteit is lehet menteni; mig ennek szándékl\i is gyanusittatnak.Pompejus
nak minden diadalai könnyen szerzett győzedelmek, minden, mit benne kortársai 
,nagy'-nak hittek, merö középszerriség, ö egy közönséges ember. Miért ? .... Vagy a 
többi, ugy nevezett ,nagy'- ok dicsőségében a szerenesének mi része sem volt? 
Vagy Jugurtha és Mithridates, Mari us és Caesar, hősei szerzönek, kikben annyi esu
dálni valót fedezett föl, esak azért volnának nagyobbak Pompejusnál , mivel ők 
épen semmi eszköztől sem rettentek vissza, kitüzött czéljok elnyeréseért küzdve: 
mig Pompej us utáita a kegyetlenséget, és polgártársainak más uton kinyert szava
zatával akarta diesöségét megalapitill? Bizonyára a vérengző látványokban gyö · 
nyörködő Roma kívánatával daczoló Pompej us, azon egy tette által, hogy a le
győzött fejedelmeket (133. l.) "nem hogy meggyilkoltatta volna, mint nohásuk 
volt a romaihadvezért!knek..söt inkább visszaküldé öket hazájokba," az emberiség 
nagyobb hálájára tettemagát érdemessé, mint valamennyi néptribun, és többethasz
nált a világnak, mint a Gracchusok pártszellemben ü zött, s épen azért boldogtalan 
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szünet nélkül hangoztatni: ,H a j o lj o n me g af e g y v e r a t o g a, s 
a b a b é r a sz ó n ok l a t e l ö t t;' te, ki a politikában ingatag vagy, 
éa egyik pártnak sem maradtál hive" 1

). 

Ez utóbbi vád nem volt alaptalan*) j mert a milly dühös ellen
sége volt Cicero Caesar- és Crassusnak : midőn ezek egyesültek, hi
zelgett nekik. Pompejusnak heves pártolója levén, jelenleg gunysza
vakkal ingerelte őt j a triumviratus czéljára, s veszélyeire figyel
mezteté**); s Catot ellenkérésre ösztönözte.A hatalom emberei nem tür
hették e szabadságot *3) ; s ámbátor könnyen megvásárolhatták (?) 

volna öt, az általa annyira ohajtott augurság átengedése által 3), in
kább Publius Claudiust állitották ellenébe u). Ez ut\Sbbi, patriciusi 
vérből származván, ifjuságát féktelen kicsapongásban tölté Q) j szeret
te többi köz t Pompej át, Julius Caesar nejét: ki azonban napa Aure
lia, és sógornője, Julia őrködése alatt állván, vele nem találkozhatott. 
Régi szokás volt, hogy a consularis év vége felé, a consul, vagy 
praetor házában gyültek össze az előkelő hölgyek a Vesta-szüzekkel 

törekvése. Különben Cicero hirnevét biztosabb alapon nyugvónak hiszszük, mint 
hogy azt egyes rágalmazók, és a Ca tilinát pártolók epés ki fakadásai bemocskollmt
nák: s hamellette itt pár szót emelünk, ez csak azért történik, mert mindig megtisz
teltetésnek tartjuk, egy becsülett~ben megtámadott, nem ugyan erény-miuta, de 
kortársainál hasonlithatlan ul jobb ember védelmére kelhetni. S. 

1) Qnintilianus, Instie. IV. 
")Sőt épen az válik dicsőségére a csak jót és igazat akaró [érllunak, ha. 

egyik pártnak sem tud rabja, s vakon hódoló eszköze lenni: midőn látja, hogy 
mimlkét párt tulságokra engedi magát ragadta tn i , s elhagyja n jog és minclen 
pártérdeknél magasabb igazság ösvényét. S. 

*") S nem helyesen ? S. 
" 3) Ez talán csak nem Cicero vétke? S. 
3) Et quoniam N e pos prollciscitu1·, cuinam auguratus deferatur? quo qui

dem uno ego ab istis ca pi possum. Vide levitatem meam. A d A t t i c. II. 5. 
"') Ismertebb nevén Clodiust, egy az egész mivelt világ szemében elitélt 

semmire kellQt, a latrok leggonoszab bikát; ki által üldöztetni, Ciceronak dicsőségül 
szol3ált, mint szolgá.lna ma is bárkinek. S. 

'J ,.Quis enim uliarn ullius boni spem~haberet in eo, cujus primum tempus 
aetatis palam fuissct ad omnes libidines divulgatum? qui ne a sanctissima quidem 
parte corporis potuisset hominum impuram intemperantiam propulsare? qui cum 
suam rem non minusstrenue, quam po.stea publicam confecisset, egestatem et luxu
riam domestica lenooinio sll$tentavit ?'·'E dolgokat momlá Cicero a senatusban post 
reditwn . .5. Más alkalommal pedig: ,.Primam illarn aetatula.m suam ad scurrarurn lo
cupletium libidines detulit; quorum intemperantia expleta, in domesticis est ger
manitatis stupris voluta tus, etiam Cilicum libidines barbarorumr1ue S<Ltiavit", etc. 
De ha.rusp. responsis 21. 
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áldozatot mutatván be a Jó istcnnőnek, kinek neve egyedül a nők 
előtt volt ismeretes. A szertartások olly titokban tartattak, hogy e
gyebet sem tudunk róluk a régiek után , mint hogy ének és zéne is 
volt mellctte j egyetlen férfi, még a házi ur sem vehetett részt a szer
tartásokban : sőt a férfiak , vagy him állatok képei is fátyollal takar
tattak cl 1). 

Ez ünnepély jelenleg Caesar, akkoriban fí.ípap házában tartat
ván: Claudius, egyetértésben kedvcsével, énekesnő öltözetében belo
pódzott j s egy rabszolganő által tcremeibe vezettetvén , megunva 
már a várakozást, azt elhagyta: midőn egy másik rabszolganővel ta
lálkozott, ki megszólitván öt, szavában férfira ismert j és azonnal zajt 
ütvén, napfényre jött a szcntségtörés. A mysteriumok azonnal félbe
szakittatván, és az ajtók bezáratván, Claudius ben találtatott j és gya
lázatosan kihajtatván a házból, az egész városban tudva lett a do
log. Claudius nyilvánosan vádoltatott szentségtörésről j azonban elég 
kincscsel birt a vesztegetésre, s egyéb gonosz eszközökkel a csábi
tásra 2), valamint czinkosokkal is a rémitésre. Cicero kezdetben na
gyon is föltüzelve ellene Terentia által, ki féltékeny volt Claudiá
ra (!), a bünös nővérérc, ez utóbbi által megnyeretve, semmit egyebet 
nem vallott, mint a mi átafánosan tudva volt 3). Azt mondják, hogy 
Piso consui a fölmentés, és elitéltetés két kezdő betüje helyett, mind 
a két jegyet a fölmentés betüjével osztatta ki a nép közt j s ámbátor 
Cato az igazságtalan eljárásnak felfüggcsztését kérte, a Claudius ál
tal megvásárolt birák azt minden áron befejezni kivánták : és Clau
dius fölmentetett j mire nézve Catulus helycsen jegy zé meg, misze
rint a támadható zavargás elnyomására fölállitott őrök, tulajdonké
pen a biráknak fizetett pénz őrizetére rendeltettek oda. Maga Caesar 
nem akarván magát gyülöletessé tenni a tömeg előtt, elállott a vádtól, 
s mint tanu fölhivatván Iéijelenté, mikép neki semmi mondani valója 
sincsen. Mindazáltal eltaszítá nejét j s midőn ez ellentéten csuJálkozá-

1) ••• Ubi volari picturajubctur 
Quacum:tuc alterius sexus imitata Iigura est. Joven. VI. 389. 

2) Jam vero (dii boni! rem perditam !) etiam nocte certarum muliei"Um atque 
adolescentulorum nobilium introductiones, no1mullis judicibus pro mercedis cumulo 
fuerunt. Vic. nd Attic. I. 16. 

3 ) Plutarch rnondja, s Cicero is megvallani látszik : Nosmctipi, qui Lycur
gei a principio fuissemus, quotidie demitigamur. Ne<JUC úixi rJuidrJuarn pro tc
stimonio, nisi quod erat ita notum atfJUe testatum, ut non possem praeterire. U. o. 
13. 16. 
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sát nyiiváni tá valaki, válasz ul adta: ,C a es a r n c j é h e z még g y a
n n n ak s em sz a b a d f é r n i e.' 

Most már fölbátorod ván Claudius, minclcnt merészelt; és saját 
erszényéből gladiator-csapatot tartván, megreszketteté a szegény sza
badosokat, kik a forumon a romai nép fölségiségét képviselték ; és da
czára annak, hogy szülctett patricius volt, hogy tribunnak választat
hassék, magát egy plebejus által örökbe fogadtatta. 

Cicero iránt, fönebbi tette miatt, gyülölettel viseltetvén, elérke
zettnek vélte a hosszu óráját: annál is inkább, mivel a triumvirek ál
tal is gyámolittaték; kik őt használták föl eszközül hatalmuk gyakor
latában. A tribun tehát megnyerte magának a nép kcgyét; korlátol
\·án a censorok l1atalmát, kik től el vette a jogot, scnatorokat és lova
gokat a jegyzékből kitörülhctni: mig azelőtt sorshuzás u~ján jelöltct
tek ki a tartományok a consuioknak, Claudius a kinevezési jogot a 
türzsgyülésekre ruházta ; ezek pedig végtelen téreket jelöltek ki a 
consuloknak. Igy kapta Piso Maccdoniát, Achaját, Thcssaliát, Boeo
tiát; Gabinius Syriát, és az ásiai tartományok nagy részét (58). 

Cicero bcborulni látván maga fölött a láthatárt, megvásárol
ta (?) Nonnius tribunt, hogy tiszttársával mindenben ellenkezzék. 
Claudius azonban megesküdött Ciceronak, hogy semmit érdeke ellen 
nem teend; sőt Poropejus és Cae!'lar is köriilvették őt, szilntetné meg 
Nonnius makacs ellenkezését. Tullius belekerült a kelepozébe "') : s 
Claudius nem találván töbné ellenmondóra, azon határozatot vitte 
keresztül, hogy a trihunok álLal a népgyülés elé terjesztett törvénye
ket illetőleg nincs sziikség auguriumokra; s igy a vallási akadályt el
hárította az utból, mcllyet ellenségének hivei, ellenében még fölhasz
nálhattak volna. 

•) Ez ismét nem rá nézve szégyen. A szerzö által is idézett Middleton ez 
eljárást igen érthetövé te.qzi előttünk , midőn írja: "Caesar szándéka az egész ügy
ben az volt, hogy Cicero bátorságll.t megtöt:jc, s öt magától függővé tegye. 1\Iig 
tehát Claudiust alattomban arra birta, hogy Cicerat üldözze, ennek eszközöket 
ajánlott a bfljbóli menekülésre .... Caesar végre egy, Cicerat igen lekötelező mó
don, legatusi tisztséggel kínálta őt meg oldala mcllett Galliában, és egész komoly
sággal sürgette őt annak clfogacLlsára. Ez b i~ tos, és tisztes mód volt a veszély ki
kerülésére .... Azonban Cicero némi gondolkodás után ezt is visszautasitá. Ö nem 
akarta senkinek, legkevésbbé Caesarnak 1 szabadulását köszönni: ő magát saját 
erejéve~ akarta védni: mit meg is tehetett volna könnyen, ha a triumvimtus nem 
müködik ellene. E hajthatatlansll.g Cl\esart annyira fölingerelte, hogy nyomban 
elhatározta magát, Claudiust pártolni, s Cicero t hatalmnnak egész sulyjnval el 
nyomni." (Romai történet. U. Köt. 15. Fej.) S. 
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Megtéve minden előkészületeket, tön·ényt fogadtat el, melly
nek erejeszerint mindaz, ki valamelly polgárt a nép beleegyezése nél
kül halálra itélt, vád alá hclyeztessék. Cicero nem is kételkedvén, 
hogy e fegyver ő ellene kovácsoltatott, gyászba öltözék, megnöve~zté 
szakállát, és barátit védelemre fölkérte. Maga a senatus is gyászt öl
tött*) : mig a consulok a bibor fölvételét megparancsolták. Kétezer 
lovag feketébe öltözve, kisérte őt; könyörögvén érette, s egyszersmind 
védelmezvén Claudius czinkosai ellen, kik abban találták örömüket, 
ha gunyolhatták a megalázott szónokot. Az első csapásra szintolly 
gyávaságba esve, mint gőgös (!) volt azelőtt: másoktól kért tanácsot, 
mellyet magában föl nem lelhetett. Lucullus biztatá, ne rémüljön 
meg: s a lovagok, és iránta jó indulattal viseltető polgárok élén meg 
fogja semmisíteni ellenségeit. Cato és Hortensius figyelmeztették őt, 

ne kövesse Catilinát, s őrizze meg becsületét mocsoktalanul. Caesar 
ajánlá neki, kerülje ki a vihart j s hogy magával viszi öt, mint lega
tust Galliába: de ő nem fogadván el ez igen tisztességes ajánlatot, 
Caesart határozott ellenségévé tette. Poropejus pedig feledve barátját, 
ki annyira ment bálványozásában, hogy mindazt igaznak és jónak 
tartaná, mi neki hasznos és kedves volt 1), cserben hagyta őt, és falura 
vonult. Midőn Cicero vejét küldötte hozzá, pártoJást kérni, menteget
te magát j s midőn személyesen jött hozzá, honnlétét megtagadta. Ci
ceronak tehát oka volt bosszankodni ez emberre, ki szemében magasz
talván őt, bensőkép irigye volt, s kiben mint államférfluban nem volt 
becsületesség, és egész lényében nem volt nemesség, fér1iasság, sem 
függetlenség 2). 

(;Jcero számkivetésben (npril i.). 

Cicero tehát egyedül maradt Claudius ellenében; ki most már 
nyiltan vádolta őt a törzsek előtt Lentulus, Cethegus, és több más 
romai lovagok kivégeztetése miatt. A gyanítható eredményt be nem 
várva, éjjel a várost elhagyta. A Claudiustáli rettegés még inkább 
sulyosbitá a száműzés szenvedéseit. Vibona, lucaniai város, melly őt 

") E részvét is meg volt talán vásárolva egy szegény Cicero által, a Crnssu-
sok ellenében? 8. 

1
) Tantum enim animi inductio et mehercule amor erga Pompej um apud me 

valet, ut quae illi utilia sunt et quae ille vult, ea mihi omnia jam et recta et vera 
videantur. A cl fam. I. 9. 

2
) Nos, nt ostendit, aclrnocl.um diligi t .•. aperte laudat ; occulte, sed ita ut 

perspicuum sit, invidet; nihil come, nil1il simplex , nihil l P -ro~; noÁ~rtY.oi; ho
uestum, nihil illustre, nihil forte, nihil liberum. A d A t t. I. 13. 
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védnökének választá, bezárta előtte kapuit. Siciliába.n, hol quaestorsá.
ga. alatt dicsőséget aratott, s mcllyet Verres ellen olly szépen oltalma
zott, tiszte!! mcnedékre vélt találhatni, főleg Virgilius praetornál , ldt 
ö tett emberré j azonban alkalma vala meggyőződni, hogy a szeren
esétlenség leleplezi a hálátlanokat 1). Innen clutasittatván, jóllehet 
szives fogadtatá~ra talált Brundusiumban, Laenius Flaccus l<ertjében, 
nem tartá tanácsosnak, sokáig maradni egy helyen, és elbajázott 
onnan. 

De hát merre vegye utját? Görögország és Epirus telve volt 
rablókkal, kik ellenségének, Antoniusnak zsoldjában állottak j Mace
doniát Piso, Claudius hi ve kormányozta j ő tehát Cyzicust választá 
Mysiában. Dynachiumban kiszállván, olly fogadtatásra talált, melly 
enyhité a számkivetés kcserüségét: mindazáltal a nagy szónok szü
net nélkül hazájára fordítva szemeit 2), buban emészté magát j mit 
lát,Tán a görögök, midőn vigasztalására az iskola minden okoskodását 
kimerítették, pedig a minöket ő maga fitogtatott bölcsészeti kérdései
ben, álomlátások- és auguriumokhoz folyamodtak, azon biztosítással, 
hogy nem sokára vissza fog hivatni hazájába j addig is magát Thes
salonicába vitette. Itt sirt, jajgatott, halált ohajtott, önmagát meg 
akará ölni : miként szoktak cselekedni azok , kik attól félnek, hogy a 
világ megfeledkezik róluk*). 

E közben Claudius mintegy örii.lve diadalának, egy határozat 
által számüzeti Cicerot négyszáz mérföldnyi távolságra a várostól, 

' 1) Levelein kivül lásd be9zédét pl'o Cn. Planco. 40. 
7) Levelei tele vannak gyáva pannszokkal. "Meghalok fájdalmamban, ked

ves Terentiám! Nyomorultabb vagyok nálad nyomorultnfi.l; mert a közös szeren
csétlenségen kivül, a vétek is bennem van. Kötelességem lett volna, vagy a legatio 
elfogadásával kikerülni a veszélyt, vagy fegyveresen és gy0rsan ellentállni, vngy 
hÖil módjára elesni. Nincs nyomorultabb, rutabb, méltatlanabb dolog ennél. Éjjel· 
nappal előttem lebeg bá.natod .... So\ ellenségünk van; a többiek pedig majdnem mincl 
il'igyek. Ritkán irok nekcel: mert lm van is néha bátorságom, midőuneked irok, 
''agy leveleid olvasom, könyekbe borulok, és nem birok magammal. Oh bár ne 
yfi.gytam volna annyira az élet után ! Oh én ezerencsétlen 1 l\Ii lesz a kis TuUiá
ból? Gondolj te vele; én elve;ztém fejemet .... Nem mondhatok többet, me rt elfojt a. 
fájdalom." :Miért is Asinius Pollio Senecáuál mondja: "Omnium ndversorum nihil, 
ut virodignum est., tul it, praeter mortem." (S ez ugy lll.tszik, nem épen csekélység. 
S) De hozzáteszi: "Si rtuis tamen virtutibus vitia pensarit, vir magnus, ncer, me
morn.bilis fuit, et in cujus laudes oratione prosequendas, Cicerone laud:\tore opus 
fuerit.'' (Ezt nem kellene feledni. S.) 

") Mind elhiszszük szerzönek: egyedül azt kivánjuk e szörnyü ,gyávaság' 
némi mentségére fölhozni, hogy nma rettenthetlen 1\Tarins, ki egyebet sem tudott, 

. 13 
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javait elkoboztatja, házát és nyári lakait lerontatja, s a papok által 
fölszcntelteti a tért, mellyen azok álltak, hogy visszaadásuk lehetet
lenné váljék. De midőn javai árvereztettek, egy vevő sem jelentkezett• ). 
Hogy Catonak ellenmondásaitól szinte megszabaduljon Claudius, a 
cyprusi király javainak és oszágának elfoglalásával bizta meg őtet. 

,.ls.~znhh·atlk. 

J<Jkkor. a triumvirek már semmi alcadályra scm találtak j s Clau
dius még támaszai, a triumvirele cllenében is ércztette hatalmát. De 
midőn L. Flaviust kényszeriteni akará, hogy a Pompejus által rábi
zott ifju Tigranest neki átadja, sőt Armeniába zavarok támasztása vé
gett visszaküldötte, Poropejus is megbosszulni szándékozott a vakme
rő demagogot, Cicero visszahivatása által (57). Az ügy a senatus elé ter
jesztetvén, nagy hévvel karoltatott föl 1), mint valamell y győzedelem 
a népszerii párt fölött**). Midön a kérelem a nép elé terjesztetett, 
Claudius megjelent a forumon, körülvéve egy csapat gladiatortól, Ci
cero barátjainak elriasztására: azonban Annius Milo, tiszttársa, és 
szintolly határozott férfiu, ugyanazt tette j s· mig a két cs:,pat farkas
szemet nézett egymással, a visszahivatási rendelet elfogadtatott. 

Gyorsan repült Cicero Thessalonicából Dyrrachiumba, innen 
Brundusiumba; honnan valóságos diadalmenetet tartott Romába. A 
municipalis városok, a gyarmatok, vetélkedtek a tiszteletnyilvánítás
ban *3): a senatus eléje ment a Capena kapuig, s a Capitolium ba ve
zette, honnan a polgárok vállain vitetett lakába 2), 

Ujon elfoglalva helyét a senatusban, megifjodott befolyását 
Pompejus szelgálatára ajánlá föl; kinek legujabb jótéteményét, nem 

mint az emberölés nemes mestcrségét, s örökké vérben förödve, igen hozzi\szokha
tott volna mi\r a hal:ílhoz, és annak félelmét megvetni tannlluttta, midőn az üldö
zésére küldött lovasokat látta a parton , sirva esedezett a hajósoknak , hogy ne 
szolgálta.ssák öt ki! (Piutarch. in Mario.) Cicero pedig csudálatos hidegvérüség-
gelnyujtá ki fejét a levágásra.. S. 

*) Talán ök is meg voltak vásárol v!\? S. 
1

) Virtutem incolumem odimus, 
Sublatam ex oculis CJUaerimus invidi. Horatius. 

•~) Ez volt tehát a népszerü párt, a Clodinsé! Gyönyörii párt. V~~.lóban nem 
csuda, ha Ciceronak is ehneut kedve tőle. Különben Poropejus épen c pártnak 
ohajtott tetszeni, midön Cicerot megtagac!ta. S. 

•J) S ök nem voltak 11ép? . .. Vagy pedig valljuk be, mikép azon egész el
nevezés: ,népügy, néppárt' stb., merö ámítás, és szép sz1wakkal üzött játék a de-
magogoknál. S. 

Z) "Kívülem minö más polglirt ajánlott a senatus külnemzeteknek ?" stiJ. Pro 
l'. s.xtio. 
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pedig megfclcdkezését tartotta szem előtt; s allmlmo.sint tulnagy if
va (?) az éhségből eredő veszélyeket, azon megbizást eszközlötte ki 
számára, hogy öt évig gRhonávall:issa el a várost, és a Közép-tcnge-;
kikötői fölött teljes hatalmat gyakoroljon. Kárpótlásul a ,nagy' f~rfin 
visszaadatá neki a papok által házának telkét; és a kinc~tát·ból két 
millio sestertiust utalványoztatott számára annak f<ilépitésc Vl:gett: 
500,000-et tusculumi, s 250,000-et formiumi villája fülépitésére. 

Uaudius mrgg)·llkollntása. 

Ca to, ki szünct nélkül a gladiatorok és athleták, min t n város 
biztosságára nézve veszélyes embet·ek ellen szórta nyilait, maga is 
képezett ki c czélra egy csapatot; és csak ugy titokhan cl akarta öket 
adni. Milo iigynököt kiildött hozzá, ki e csapatot maga számára meg
vegye; s erre közhirré téve a dolgot, a városban átaJános kaczajt 
gerjesztett 1). És ő e poroszlókkal tartá féken Claudiust, ki Cicero la
kainak fölépitését mindenkép akadályozni töt·ekedctt. A két csapatfő
nök, házaikban elsánezolva, s nz utczán egymást fenyeget ve, napon
kint megzavarák a nyugalmat ; mig végre Milo, Pompejus és Cicero 
oltalmára támaszkodva, miután nyiltan kimoud:i az utóbbi, hogy C lau· 
dius az ő vetélytársa fegyverének szánt áldozat, ezzel az utczún tiLLil
kozván, vele összekapott, és őt megölte. 

A nép föllázadván, elpusztitá a curiát Claudius má.glyája tüzé
nek táplálása végett, s megtámadta Milot; ki nzonban jól elsáne7.ol\·a 
magát házában, a támadókat • vissza verte. Törvényszék elé idézietv e, 
szokás szerint azt kivánták tőle, adná ki rabszolgáit; hogy kinpadra vo
nattassanak ; ő pedig azt felelé, hogy már sza.badságga l ajáwl(':kozta 
meg őket: és szabad ember kinpadra nem állittatha tik. J~s igy hiány
zottak a tanuk a tettnek bebizonyitására: mialnit Cicero, mint iigyes 
védő, mindent mozgásba tett megmentésére. Pompejus megclóged-

. vén azzal, hogy ama gonosz, utjából elháriitntott, gyilkos<inak meg
mentésével mit sem törődött; Tullius pedig, kiben több volt az éke· 
sen-szólás, mint a bátorság, Claudius poroszlóitól megrémülvén, el:;.é
szitctt gyönyörii beszédét el sem szavalta; s elnézte, hogy l\lilo mi;Jt 
számiizött Massiliába küldcssék, hol n. folségcs halak evésében lelic 
gyönyörüségét. 

Roma most már a triumvirele, vagy birmelly pártfőnök hatal
mába került. Crassu~ és Pompejus, irigységből Caesarnak Galliában 
szer:l:ett dicső:~ége iránt, a consuiságra törekedtek : azonban hatalmas 

1) Oic. ad Quillltim (1·. ll. 6. 

13" 
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vetélytársra tuláltak Domitius OcnoLadJus személyéhen; ki mindenütt 
abbeli szándékát hirdette, hogy Caesar proconsulságát eltörlendi. S 
midőn egy kora reggel, Catoval oldala mellett, szavazatok gyüjtése 
végett a városban járna, egy csapat ütvén rájok, Catot megsebesité, 
s a fáklyát vivő rabszolgát megölte. Eitkor a trihunok a népgyüÍést 
megakadályozván, Roma consulok nélkül maratlt. A senatus gyá3zt 
öltött i és belátván azt, hogy a nyugalmat más rnódon helyreállitani 
nem lehet, Crassus-, és Pompejusnak ajánlá a consuls:ígot : kik illy 
módon czéljokat érték. 

Most már nehogy Caesar mögött hátra maradjanak, és fegyver
telenül álljanak, mig annak diadalmas scl'cg állott rcndelkezési~re. 
Pompejus Spanyolországot, Cl'assus Syriát, Egyptomot (,s l\Iacedo
niát adatta magának. Caesar beleegyezett, c.~ak hogy őt ne háLoi·gas
sák proconsulságában. Cato cllenkezvén, mivel az illy hosszantartó pa
rancsnokságot veszélyesnek tartotta, C. Trebonius tribun által fogságba 
tétetett i és határozatba ment, hogy a tartományi kormányzók csak öt 
év mulva váltassanak föl, sereget tetszésök szerint szedhessenek, és 
a szövetségesektől a szükséges adót és seregeket megkivánhassálc 

Pompejus jelleme. 

Pompejusnak nagyon is kedvező szerencséje, nem engedé benne 
kifejteni ama jellemszilánlságot, mellyct a viszontagságok edzenek 
meg. Még szinte gyermekkorában égig magasztaitatva, s imperator
nak neveztetve, elhitette magával, hogy ö nélkülözhetlen a hazának, 
a szabadságnak, a népnek, és senatusnak i mellyek egymásután kar
jaiba veték magukat, azon reményben, hogy annak idején ismét meg
szabadulhatnak tőle. Ö tehát sokkal dicsvágyóbbnak látsZ\'án, mint 
sem valójában volt, nem a megszakott módok , ugymint a forumoni 
megjelenés, vádak és védelem által szerzett magának népszerüséget i 

sőt inkább bizonyos fénynyel vétetve körül: nem igen mutatta magát 
nyilvános helyeken, vagy csak számos kisérettel jelent meg : ő meg
tiszteltetésnek akará tekintetni, ha valakit barátjának nevezni mél
tóztatott, és mint védnök bánt vele i núndig a;.:t várva, l10gy Roma őt, 
mint egyedüli támaszát, maga ket·esse fül. Azonban a szabadságnak is 
meg vannak kényes oldalai; s midőn valaki elraboljet annak kcdvezéseit, 
nem akarja magára venni a szégyent, mintha azokat el pazarolta volna. 

Azért még nem mondhatjuk , hogy Pompejus tisztelettel viscl
tetett hazája iránt i mcrt ha nem volt is Látarsága mindent megki
sérteni, ohajtása mindenre kiterjedt : fölzavarta a vizet, a nélkül, 
hogy halászni tudott volna benne~; s P-pen ugy cselekedett, mint azok, 



kik megsértve az alkotmányt, és annak fölé emelkedni nem tudván, 
engedelmeskedni nem akarnak, parancsolni nem tudnak : legveszélye
sebb ellenei a köztársaságnak, mellynek szabadságát megölik, a nél
kiil, hogy a monarchia nyugalmát szerezhetnék meg neki. Korlátlan 
]Jatalmat ruháztatni magára, Sándonal egybehasonlittatni a hizelgők 
serege _által, folyton terjcsztetni, mikép iS Romának egyedüli támasza, 
a hozzú forduló kiilönféle pártokat biztatni, ezek voltak hiuságának 
eszközei, mellyek által utat tört magának a zsarnokságra: kezdetben 
adományozással rontván meg a nPpet, és elárverezvén a szavazato
kat ; továbbá lázadásra ingerelvén a népet, hogy ez a dictator szüksé
gét érczze; végre az által, hogy Caesar- és Crassnssal kapcsolta ma
gát össze, kiknek, mint Cato mondá, egyetértése, nem pedig ellensé
geskedése döntötte meg a szabadság ügyét 1). Azonban a Poropejus 
á !tal hegyezett fegyverek , miután azoka t használni nem tudta, ellene 
fordittattak (54). Mrgis nem annyira a hatalom, mint annak látszata 
tevén Jicsdgyát, Romában visszamaradt, mialatt Crassus a parthu
sok ellen indult. 

TIZENÖTÖDIK FEJEZET. 
A p a r t h u s o k. 

l'arthia, egy tágas birodalom Felső-Ásiában, keletről Bactriana, 
.~ ('·j szak i I u dia, nyugotról Media, éjszakrólU yrcania, délről a puszta 
Caramania által köritteték. Királyainak székhelye Hecatompylos 
Yolt; mig Assyriát elfoglalván, a nyarat EcLatan:iban, Hyrcania váro
sában, a telet pedig Ctesiphonban, a Tigris mcllett tölték : honnan 0n

kényilcg kormáuyoztuk. Alávetve Pcrsiát, ezzel egyiitt Sándor ural
ma alá jutott. Halála után szegénysége miatt nem nagy figyelem for
dittatott rá; s Selcucus Nicator és utódjai birták azt, egészen An
iiochus Diusig: midön Arsaces, Artaxerxes .Mnemon-, Persia királyá
nak fia, Agathoclest, az Euphratesen tul fekvő valamennyi tartomá
nyok kormányzóját megölte (255.); s ki tüzvén a függetlenség zászló
j(lt, 465 évig fenálló birodalmat alkotott. 

n .. trsoces (~53.). 

II. Arsaccs (Tiridatcs), az előbbinek testvére, legyőzvén Antio
chust és Callinicust, Hyrcaniát a szomszéd tartományokkal meghódi-

1) Pompejm politibi jclltmt.ését hstL (C) Jegy:.et 1tlatt. 
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totta , az országot szilárd lábra állitotta, s egy csatában IV. Ariara
tbes, Cappadoeia királya ellen, megöletett. III. Arsaces (Artaban) el
fog-lalta (217.) l\Icdiát: mialatt Nagy-Antiochus Ptolemaeus Evergetes 
ellen harcml t; dc alig tért ez haza, egészen Hyrcaniáig üldözte öt. 
,\ rsaccs 100,000 gyalogot, és 20,000 lovast összeszedve, megujítja a 
csatát; és Antiochus kénytelen elfogadni a békét : rncghagyyán öt 
l'arthia s Hyrcania birtokában. 

Phriapatius (IV. Arsaccs) tizenöt évig uralkodott utána (21 G.); s 
h~irom fiat l1agyott hátra : Phraatcst, .i\lithridatcst, és Artabant. Az el
ső (V. Arsace.;;) legyőzte a rnardokat, igen vitéz népet a Kaspi·tenger 
partj:tin; és halálágyán (174.) szúmos flai helyett testvérét, 1\iith
ridatc;t l V I. Arsacest) nevezte ki utódul; kinek tehetségcit nagyon jól 
ismerte. Ez csakugyan meghódi tá a bactrianokat, persákat, medu
sokat, elymaisiabt, és hóditásait Indiáig terjeszté. Legyőzvén, és el
fogván Dcmctriuo; ~icaiort, Babylant és Mesopotamiát is birtokába 
vette; s igy a birodalom határait az Euphratestől a Gangesig ter
jeszté. Hogy cgpzcrsmind jó törvények által azt rncgszilárditsa, min
den l('gyiíztitt népek törvénycit átvizsgálván, azokból egy törvény
Lüny,·et úllitott iisszc, az egész biroelalom kormányzására. 

ll. Phraatcs (VII. Arsaccs), az előbbinek fia, Antiochus Sidetes 
úli.al legyíízet\·én (I JS.), csupán az eredeti Parthiára szorittatott ; de 
csn!dwmar összeszeLive magát, az ellenséget elverte: sőt Syriába is 
beWrt volna, h:1. épen akkor a scythák országára nem ütnek. Hogy 
Yclük mcgmérki.i.:hessék, Görögországnak minden zsoldosait, kiket az 
i\11t.ioehus clleni háboruban elfogott, szolgálatába fogadta ; kik azon
ban hosszuból a legelső csata alkalmó.\'al a scythál<hoz pártolván, 
Plmwtcs csatát vesztett, és megöletett. 

Partbia puszti tás a után a görögök és scythák visszatérve hazá
jokba, az uralkodást Il. Artaban (Vlii. Arsaces), Phriapatius harma
dik fia \'cite át (127.); dc csakhamar megöletett a scythák clleni uj 
bíboruban (114.). ll. Mithridatcs (IX. Arsaccs) volt a király, midön 
a romaiak által Asiá.ban nyert diadalok következtében, azok szövct
ségét ohajtva, kö\'etet kiildött Syl!ához: ki noha csak praetor volt, 
balj:íra ülteté azt; holott jobhja felöl Ariobarzancs, Cappadoeia liirá
lya i.ilt. Aszövetség létrejött; a követ azonban haza térve, fejét vesz
tette : minthogy egy praetorral kezet fogott. Itt kezdődik a romaiak 
első érintkezése azon néppel, mellyben olly makacs és veszélyes· el
lenségre találtak. 
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PartilUsok Jelleme. 

A part]wsok vitéz, bátor nép voltak, és kiilönös ügyességgel 
birtak a hátrafelé nyilazásban . .Már kora gyermekségöle óta gyakorol
ták magukat a lovaglásban; az előkelök lóháton jelentek meg a köz
helyeken, söt lóháton és fegyveresen tanácskoztak, a romaink nagy 
bámulatára : kik béke idején nem hordtak fegyvert a városban. Huo;z 
éves lwrától ötvenig minden férfi harczos volt ; csatákban nem hasz
nálták a trombitát, dobot, vagy más lármás szcreket: rendiiletlen vi
tézségök tisztönözésre nem szornlt. 

Adott szavuitat pontosan megtartálc Mértékletes életet éltek a 
tartomány természetc szerint; mit sem gondolván a földmívelés-, ha
józás-, kereskedés-, vagy egyéb mesterségekkel. Sőt azon gyanuval, 
melly mai napig is tulajdona némelly ásiai népeknek, megszakiták az 
egyenes közlekcdést nyugot és kelet népei közt, és magukhoz raga
dák az átviteli kereskedést, vagy egészen mcgsemmisíték azt; s főleg 
a rarnaiakkal vivott harczok alatt, az idegeneket kizárták az ország
ból: minek következtében az ludiávali kereskedés m~s irányt vett, s 
Palmyra és Alexandria virágzását mozditá elő. Nöül vettók még nő
véreiket, sőt anyjokat is; és a szám os családot kiilönös szerencsó
nek tartották. Vallásuk a természeti erők durva tiszteletében állott : 
noha a persák tanaiból is vettek át egyet-mást, és hittélt, hogy a csa
táb ':ln elescttek számára halhatatlanság tartatott fön a más világon . 

.ÍIIamszerkezet. 

Királyaik habár elfogadták is a görög miveltsr'gct és tudomá
nyokat, mellyek aidtor egész keleten elterjedtek, nem engedték át 
magukat a mértéktelen fényüzésnek, melly a többi ásiai uralkodók 
romlását clőidézte. A ,királyok királya, nap és hold testvére, s nagy 
fejedelem' czirnet viselték: hatalmuk azonban a hadi fcudalisnms bizo
nyos neme által korlátoztaték: nagy tekintélylyd bin·án a 18 satrapia 
hadi főnökei, mellyekrc a birodalom volt osztva: ezek közi.il ll, At·
menia és a Ka~pi-tenger határaitól kezdve, egészen Scythiáig fc ls ö, 
a többiek a ls ó helytartóságoknak ncveztetvéu. Ezen kivül az or>;zág 
LiiJönféle tartományokat foglalt magában, mellyek adóllzcté.:; által 
megtarták függetlenségöket ~ és saját királyaikat, mint l'ersia: főleg 
pedig tágas kivált;;ágok, és különös alkotmány engedtetett a görög 
macedoni gyarmatoknak : mint Seleuciának, hol a partbus királyok 
érmei, verettek. A senatus, vagy államtanács, a lwtonai aristocratia 
által képeztetvén, még a fcjed'clmet is letellette ; s hihetőleg annak 
választását is megerösité, mielőtt a s u r e n a, vagy a fővezér öt meg-
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koronázná. A király az Arsnecsek családjából választatott, az öröködési 
rend megállapitása nélkiil; minek következtében trónkövetelök tá
madtak, s pártok és belharczok keletkeztek: élesztvc az idegenek á Hal, 
kik a veszélyes szomszédokat mindcnkép gyengíteni igyekeztek. 

Főleg Roma értett e mesterséghez; míut:in Pontus királ-yát, 
Mithrida.tcst legyőzvén, a parthusok szomszédságába jutott. Ekkor 
az Arsacidák birodalma hatalmának tetőpontján állott: s egy nagy po
litikai rendszer központját képezte, melly Mesopotamia által a romai 
tartományokkal érintkezett, keletre pedig a chinai birodalom határaig 
terjedt; egy oldalról Olaszországot fenyegették (?), más részről a 
chinai fejedelmek pártviszályait tarták szemmcl. 

Az Arsaces-család négy fő ágra szakadt : az idősbik Persiát bir
ta, a másik Armeniát, a harmadik Bactrianát, az Indus partján és is
meretlen tartományokban elszórt alán, éi! goth törzsekkel; az utolsó a 
massageták fejedelme, déli Oroszon,zá.g, s a Volga és Tanais partjain 
lakó goth, alán, szász, med, és persa törzsek fölött uralkodott. 

Az Arsacidák nemzeti neve ,dák' vala, s e név átment az egé:iz 
nagy nemzetre, melly Ásiában és Europában, a Dunától Felsö-.isia 
legtávolabb vidékeig terjedt : ugy hogy három századdal Kr. e. Ma
gyarországot és Bactrianát egyformán (?)jelenté •) : most pedig 1) a 
régi persák maradékait érthetjük alatta. 

1. Orodes. 

Tigranes-, Armenia királyának hódításai következtében elvesz
ték (68.) a parthusok Mediát, Gordianát, Mesopotamiát, Phoenicíát, 

") Daciához csak a Bánság és n Tiszán tul i vidék egy része tartozott: mi 
még nem egész lHag-yarorslág. l\li pedig a dacusolmak Arsace.~ népéveli azonossri.· 
gát illeti, erre nézve nem csak kételkedni szabad, hanem azt tagadnunk is kell, v;tJa
mig a thrakokat és persákat azonegy népnek tekinteni nem válik szokáss(t. Hrí<litö, 
főleg keleti népek, uralmukat sok más, velök épen nem rokon népekre kiter:je.<zté][ i 
igy a partilUsok is: de azét·t a geták nem mondhatók soha medeknek , mint a. hun
nok sem gothokna.k. Decebal us lépett 11. partbusokkal (Kr. u. lú8. é. körül) szarosabb 
viszonyba, nem mint alattvaló, hanem mint ha.talmas szövctséges, a közös ellenség, 
Roma ellen. Az Arsacidák elsejét (Aschek, vagy Arschak) a pet'.'m történetirók :1. 

legitim Dariusole utódjának, Darab unokájának, és benszülött fejedelemnek monrl
ják i ki tehát alig lehetett egyéb, mint persa. (L. Richter, ,Hist.-kritischer Versneh 
über die Arsaciden und Sassaniden-Dynastie, etc. Lepzig, 1804.') De ha ez nem 
volt is: elegendő, ha a persák övéknek ismerték, magukat a partbus nevezet alá vé
tetni akarván. A dáhák, kiktől Strabo származtatja az Arsacidáka t, épen nem ela
eusok azért, hogy nevök egyformán hangzik i mint lwnuk, Dagitestan sem Dacia 
1\lagyarország mellett. S. 

1
) Deutsch, " németek. A német és per11a rokolll!ágról l. Il. Köt. 64. l. 2. jegyz. 
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l"yriát. Dc III. Phrnatcs (XII. Arsaces) kiüzíe öt Syriából, s lázadó 
fiát oltalmába vevé; mindazálta.l Pompejus közeledtére megujitá a. 
szövetséget Tiridatessel (58). Fiai, Orodes és Mithridates által meg
gyilkoltatván, az előbbit testvére csakhamar leveté a trónról; dc az 
gyiilöletessé válván népe előtt, Orodes a királyi székbe visszahclyez
tetett. Mithridatcs Gabiniushoz, Syria helytartójához fordult; ki a 
sok hóditásol{ által meggazdagodott ország zsákmánya után vágyva, 
átkelt az Euphratesen, midőn egy másik ciiizött király Ptolcmacm 
.\uletcs, 10,000 talentummal kínálta meg öt, ha birtokába visszahe
Lyezné: mit ö elfogadván, Egyptomnak tartott. Mithridates saját ere
jére lév(·n szoritva, nH•gbulwtt, elfogatott, és lenyakaztatott (.54). 

t:rasslUI .islábatt. 

Jóllehet a meghasonlás m1att c vitéz nemzettel, nem igen \'Olt 

\·alakinck kech·e Asia helytartóságát kérni 1), mind~záltal Licinius 
Crassus utána látott, és nagy áron cl is nyerte; a még eddig ki nem 
fosztott tartomány kincsei édesgetvén öt. Már ki is számítá a nyeren
dő zsákmányt; és fölülmuini akarván Lucullust, Pompejust, Syllát, az 
Indus és Ganges aranytermő partjairól, és Nagy-Sándor hadjáratai
ról álmodozott. Hasztalan cllcnzé Aretcjus tribun a harczot egy szö
ntséges néppel, részint a sz,)székröl, részint Crassus távoztának meg
akadályozása, és a kötéseket védő istenek hosszujának lckönyörgése 
által. Crassus, Pompejus által pártoltatván, sa kapzsiság és dicsvágy 
által ösztönöztet vén, Ásiába elindult (53). Dcjotárral, a galaták királyá
nt! találkozván, ki vénségében uj várost kezdett épiteni :,Ugyan, sz•'•
lott hozzá, miképen foghatsz az épitéshez a huszonnegyedik órában ?• 
l\lire Dcjotar felelé : "Dc még te sem kezded ám jókor a hadjáratot." 

A partimsok elleni háboru mindenkor veszélyesnek tartatott. 
Határaikhoz Armenián kellett átvonulni, a Tigris és Euphrates forrá
~rii felé; ezután hegyes vidékeken át vezetett az ut : hol bajos volt a 
szálliLás; végre pusztaságok, és macsáros sibágok l{övctkeztck. Az 
l'llensr-g földérc lépvén, azt elpusztitva találták: mezök és falvak fel
pöl'költettek; gabonát, szülcséget, és lakosokat magával vitt a par
tbus; alig hagyott némi kis őrizetet az erősségekben, mellyek midőn 
bevétettek, le kelle rontatniok. Ha utolérték is az ellenséget, szokat
lan csatát kellett vivni a lovassággal, mclly távolról futás közben 
nyilazott; és a nehéz romai gyalogság borzasztó lándsájával egyáta-

1 ) Sive honestas, sh·e negligentia, sive inertia est, sive virtns la let sub hac 
tempcrantiae existima.tivne, nolle provinciam. Ciic. ad {arn. VIII. 8. 
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lá ban semmit sem tehetett. Az ellenség mindig futott, de soha scm győ
zetett le : s mialatt a sereg hódított, éhen veszett cl. 

C rassus, felbátorítva a kapzsiság által, és átkelve Syrián, 
10,000 talentumot rabolt cl a jerusalemi templomból, mcllyet Pom
pcjus megkimélt i azután átkelvén az Euphratcsen, a parthusok föld
jére lépett : kik nem is gyanitva támadást, könnyen visszanyomattak: 
mire Crassus gőgjében imperator czimet vőn fel. S talán sikerült vol
na neki a vállalat, ha a meglepetést hasznára forditván, egyene~ en 
Ctesiphon és Seleucia felé tart : ő azonban teleini Syriába mf'nt, s a 
zsákmány és fuiemelt adózások által ohajtván meggazdagodni, a jövc
delmekct, vámokat számitgatá, a templomokat [osztogatá, főleg pedig 
Astargatcs syriai istcnnőnek egé~o;z keleten hires templomát rabolta 
ki, s az ezüst fölmérésénél maga is jelen volt. 

Ezalatt seregében tágult a fegyelem i mig a parthusok időt 

nyerve, fegyverhez nyultak. Orodes nem akará addig megkezdeni a 
harczot, mig a rarnaiaktól a beütés okát meg nem kérdezte ; de Cras
sus azt mondá a követeknek, hogy majd Seleuciában adand rá '·álaszt. 
Ekkor V agisus, a követség főnöke, tcnyerét mutatván, igy szólott: 
,Hamarább fog itt ször nőni, mint sem Scleuciát meglátod.' 

Egy része a partbus seregnek Armenia felé vonult, minthogy 
ennek királya a romaiak részére állott: a másik Mesopotamiának tar
tott i \'ezércltctvc egy rettenthetlen, és hadban jártas surena által, 
ki e mellett tökéletes ásiai fényüzést fej tett ki : a medusok módjára 
volt festve, s illattal kenve i ezer tc\'e vitte utána a podgyászt, 200 
kocsi az asszonyokat i őrseregét ezer lovas képezte, kiséretc a gyalo
gak- és szolgákkal együtt összesen l 0,000 főre ment. A legrövidebb 
idő alatt visszavette a Crassus által elfoglalt városokat i ki jóllehet 
megintetve Armenia királya által, hogy ne Mesopotamián, hanem 
az örmény hegyeken vonuljon kcre:;ztül, hol a parthus lovasságnak 
nem olly könnyi.i a mozgás, a sikon haladott előre. Temérdek baljós
latok rémiték embereit : ő azonban tultette magát ezeken, s midön 
egy rornai astrologus azt mondta, hogy vállalatának utjában a scor
pionak balcsillagzata áll : ,Eh! nem ezen csillagzattól félek én, ugy 
mond, hanem a nyilastól;' a parthus nyilazók ügyességérc czéloz,·án 
ez által. Ez alkalommal az áldozat belei kiesvén kezéből : ,Nem nagy 
baj, ugy mond; gondoskodni fogok róla, hogy a fegy,·erek ki ne hull
janak kezcinkbőL' 

Abgar, Edcssa királyn, ki azelőtt Pompejust segité, magára vál
lalta Crassus elárulását; és őt hamis hirek által a Carrac mclletti sik-
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ságra csalta : hol igen bajos levén a tovább haladás, védtelen seregei 
minden oldalról megtámadtattak. C rassus fia, ki Caesar seregéből az 
atyjához ment át szolgálni, nem menekiílhetvén az ellenség elöl, hős 
védelem után megölte magát. Midőn feje az ellenség lándsájára föl
ttizetett, a ro maiak elborzadtak a rémi tő látványtól ; de Cra~sus igy 
szálott : "A gyász egyedül engem illet. Roma győzhetlen, a meddig 
ti rendületlen maradtok. Ha részvéttel viseltettek a szerencsétlen 
atya iránt, ugy bosszuljátok meg fiát a barbarokon." 

t:arraei illközet. l:rassus halála. 

E közben mind süriibben hullottak a nyilak, és olly lassu, fáj
dalmas Yolt az azok által okozott halál, hogy sokan kétségbeesésök
ben a part \ms lO\'asságnak neki rohantak. A setétség véget vetett a 
gyilkos csatának: és Crassus azt hasznára fordítván, Carrac be vonult 
vissza. Itt a surena által utolét·etve, kevesed magával megfutott ; 
azonban a mocsárok közé jutván, és Ariamnes arab sheik által, ki ba
rátságot szinlelt iránta, tévutra. vezettetvén, vesztét kikerülhetiennek 
látta. A surena békét szinlelvén, értekezésre hívta meg a romai had
vezért ; ki jóllehet cselt gyanit,·a, emberei által a megjelenésre kény
szeríttetett. Utközben mondá követőinek: ,Ha egyszer visszatérte
tek, Roma becsiilcténck megmentése végett annyit mondjatok, hogy 
C rassus az ellenségtől rászed,·e, n em pedig övéitől elhagyatva ve
szett el.' 

A su rena által nagy tisztelettel fogadtatott; de csakhamar via
dal támadt a parthusok, és Crassus kisérői közt: ki itt életét veszté. 
Jobb keze, és feje Oradeshez vitetett; te~te pedig a vadállatoknak 
hagyatott martalékul. Harminczezer katonája közül 10,000 maradván 
életben, ezek elfogattak, és lemondva hazáj okról, a parthnsok f:izolgá
latába álltak, és azok leányait feleségül vették 1). 

A surena romai fők és hadi jelvények közt tartotta bemenetét 
Selenciába; követvén öt egy fogoly, ki Crassns ruháiba volt öltöz
ve, lictorok- és testörökkel, s övezetéről csüggő üres erszényekkel; 
egy csapat nő fajtalan dalokat énekelve, gunyolta a legyőzötteket. E 
város tanácsának a diadalmas hadvezér, a M i l e t us i me s ék, fajta· 
lan elbeszélések egy példányát ajándékozta: melly egy romai ifjunak 

1) J\lilesne Crassi conjuge barbara 
,Turpis maritus vixit, et hostium 

(Proh curia, inversique mores !) 
Consenuit socerorum in armis, 

Sub rege medo 1\Iarsus et Appulus? Rorat. III. 5. 
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zsebében tal Jtatott; mintegy bizonyitványul, mit lehet várni olly 
ifjuságtól, melly hasonló könyvekben gyönyörködik. 

Orades mintegy gunyolva kincsszomját, aranyat öntetett Cras
sus szájába ; a surena ellen pedig gyanut forralván, megöleté öt, és a 
sereg vezérletét fiának, Pacorusnak adta : ki azon reményben, hogy 
véJtelen állapotban találja, megrohanta Syriát. Azonban Cassius 
helytartó visszaverte a támadást: mire a parthusok fölhagytak a ro
maiak clleni vállalatokkal j ezek pedig Crassus gyalázata után nem is 
t.ndtak borzalom nélkül a parthusok nevére gondolni. 

TIZENHATODIK FBJBZBT. 
M á s o d i k p o l g á r h á b o r u. 

Crassusban elveszett az ember, ki egyedül tarthatá fön az e
gyensulyt Caesar és Pompejus közt j kik bensőleg egymás vetélytár
sai s ellenségei levén, külsőleg mindig egyetértést mutattak: attól 
tartva, nehogy Crassus egyik, Yagy másik részre nyomja a mérlegct. 
A meghasonlást még inkább sietteté köztük Juliának, Caesar leánya-, 
s Pompej us nejének halála, ki átalánosan tiszteltetett, és mindkcttö 
által szeretteték. Arnbár Poropejus Romában maradt', a törvények el
lenére sereget gyűjtött, azon ürügy alatt, hogy a közbékét fentartsa ; 
tettleg pedig, hogy a pártok fölött uralkodván, ő se legyen gyengébb 
a többi triumvireknéL Domitius Ocnobarbus consullá választatvá!l 
(54.), meg akará fékezni tulságos hatalmát; gyámolitva egyszersminll 
Cato által: de belátta, hogy az erőszakkal nem mérközhctik olly kor
ban, mellybcn, mint Cicero is panaszolkodik, kihalt minden méltóság 
és szabadság a közügyek kezelésében, és nem maradt egyéb hátra, 
mint gyáván meghajolni a többségnek, vagy vele hasztalanul ellen
kezni 1 ). Ca to igyekezett ugyan gátot vetni a tisztségek gyalázatos 
clárverezésének, az által, hogy a szava7.at-vásárlókat megbiintette; ck 
ez által maga ellen zuditá a tömeget, mclly a szavazatüzletből tenget-

1) "Qune enim JWOJIOSitn fuerant uoLis cum et honoribus amplissimis, et la
LoriLus maximis perfuncti essemus, dignitas in sententiis diccndis, libertru; in re
publica capes.senda, ea suLla ta tota, sed nec mihi magis <Juam omnibus; nam aut 
asscntiendum est nulla cum gravitate paucis, aut frustra dissentiendum." Ciccru> 
Lentulus procoru;ulhoz. 
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te élctét ; más részről pedig a jelöltek már most nem a néphez for
dultak, hanem a triumvirekhez, és hivatalLan levő consulokhoz, s ve
lök alkudoztak az elnyerendö hivatal fölött. Mucius Scaevola tribun e 
részben is akadályt tett az által, hogy a gyülekezetekct, valahányszor 
a consulok választása alkalmával megvesztegetés jött napvilágra, föl
oszlatta ; az eredmény az volt, hogy hosszabb ideig consulok nélkül 
maradt az állam. E közben a pártok szünet nélkül forrongtak: gya
kori gyilkolások éreztették szükségét a dictatori hatalomnak, a rend 
helyreállitása végett; s Pompcjus elhítette magával, mikép ő az egyet
len, erre alkalmas államférfi: csakhogy kezét nem merte kiterjeszteni 
utána. 

Claudius meggyilkolásának alkalmával szóba jött, hogy dicta
tarsággal ruháztassék föl ; azonban czélszerübbnek látszott, ha egyc
dül viseli a consulságot: és viselte is azt hét hónapig (.12.), Cato, s a 
conscrvativ párt minden tiltakozásainak daczára. A helyeit azonban, 
hogy az egyengetett uton előre haladna, hátrálni kezdett : társul vá
lasztva Caecilius Metellus Scipiot, kinek leány át is nöül vette; s igy 
a patriciusokkal kibékült. A senatus vég•·e lá t ván, hogy Caesar, meg
bizottjai által, és egy hatalmas hadseregre támaszkodván, uralomra 
,·ágy ik, Poropejust kérte föl a szabadság oltalmazására; ha csakugyan 
szabadságot lehetett l<eresni ott , hol a kormány egyetlen polgár ol
talma alá kénytelen menckülni. Pompejus sem azt nem akará beval
lani a senatusnak, hogy a köztársaság elnyomása végett Caesarral 
egyesült, sem magána!<, hogy Caesar által rá hagyta magát szedetni. 
Inoen van az általa mindenkor tanusitott habozás, a mi ,-égre is vesz
tét okozta. 

l\lindenek előtt szükségesnek látszott , Caesart megfosztani a 
hadseregtől: ennek azonban legkevesebbé sem volt kedve, megválni 
a hatalomtól; miután Pom pe jus uj öt évre megerősítteté magát Af
•·ika és Spanyolország helytartóságában. Claudius Marcellus consul, 
Pompejus hive, azon indítványnyal lépett föl a senatusban (51.), mi
szerint Caesar még proconsnlsága idejének letelése előtt visszahivas
sék ; de mivel ezt kCI·esztiil nem vihette, mindenkép gnnyolta a pro
consult, sőt egy romai senatort meg is korbácsoltatott, miut mondá, 
csak azért, hogy visszatérve Cialliába, vállait Caesarnak megmutat

ha3sa. 
Caesarnak nagy pártja v olt. , mellyct részint pénzen vásá.t·olt 

magának, részint szeretetreméltó tulajdonai által kötelezett le, s egy 
hozzá ragaszkodó hatalmas hadserege. Ebhe vetve remé-nyét, a pR-
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rancsnokság meghosszabbitását kérte: azonban Poropejus teremtmé
nyei által levén betöltve minden tisztségek, kérelme megtagadtatott ; 
mit hallván egy centurio, ki a tanácsteremen kivül várakozott, kard
jára ütve, mondá : ,Majd ez megszerzendi neki a kivánt meghosz
szabbitást.' 

S Caesar, ki szintolly vitézséget tanusitott Gallia meghóditásá
ban, mint bölcseséget annak kormányozásában és szervezésében, va
lóban átkelt a Havasokon; és biztos pillantással fölfcdezvc a neki 
hányt cseleket, egyik kezében aranynyal tölt erszényt, másikban kar
dot tartva, gyors határozottsággal hiusitá meg vetélytársának min
dcn terveit. Aemilius Paulus consui, ki eddig határozott ellensége 
volt, 1.500 talentum árán párthi vc lett; Scribonius Curio tribun t, 
Poropejus egy másik fő támaszát, az által nyerte meg részérc Cae
sar, hogy roppant adósságait kifizette ; ki is a helyett, hogy Pompe
jus ohajtása szerint a proconsui elbocsáttatását kérné, azon indit
ványt tette :vagy mindkettő erősittessék meg két évre, vagy mind
kettő hivassék vissza. Noha a senatus huzta· vonta a dolgot, a nép 
mégis elfogadta a törvényjavaslatot: és e mérséklete nagyon emelte 
Caesar pártjának tekintélyét; azonban scm Pompcjusnak, sem Cae
sarnak nem volt őszinte szándéka, kiadni kezéből az olly sok fáradal
makkal szcrzett hatalmat : csupán a polgárháboru iránti felelősséget 
nem akarta egyik is magára vállalni j mit ők szintolly l{ikerülhctlen
nek láttak, mint a józanabb belátásu polgárok :>. köztársaság bukását 
kétségenkivülinek tartálc Azért irá Cicero : ,Az egyik nem akar u
rat, a másik nem szeuved meg hozzá hasonlót. Caesar a trónt akarja 
elfoglalni j Pompejus szerctné, ha őt bele ültetnék.' Cato pedig mon
dá : ,Ha Pompej us győz, számüzöm magamat Romából; ha pedig Cae
sar, ugy megölöm magamat.' 

A két vetélytárs állása azonban nem volt egyenlő. Pompcjus a 
köztársaság gyámja akart lenni, s azt hitte, hogy az egész hon zász
lója alá gyülekszik j s midőn Cicero 1) visszatérve Ciliciából, é9 köz
benjárói szerepet akarván vinni, kérdezte tőle, minő erőt szándékoz
nék Caesar ellenébe állitani, válaszalá: ,Elég, ha egyet a földre top
pantok j s azonnallegiok fognak onnan előteremui.' 

1) Cicero nem mert hat:il·ozotb.n nyibtkozni Caesar ellen, mcrt ennek nngy 
összeggel tartozott (ad Ali. Y. 5.); m:is részről ugy l:íttn, hogy n közügyek ,-eze
tése nngyon is nyomaszkodík egy emberre, ki minden évben egyszer lmhílos 
beteg volt. 
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Gőgös elhízottságában ~lmulasztá az intézkedéseket : mialatt 
Caesar saját forrásaira támaszkodva, szaporítá, s mcgszilárditá erejét, 
minden áron hiveket szcrzett magának, s a nép barátja és védnöke 
gyanánt lépett föl az elnyomás cllenében: továbbá maga körül tekint
ve, egy intésétől függöttek a bclgák, gallusok, spanyolok és veterá
nok harczos csapatai j kik Caesar egyetlen magasztaló szaváért, öröm
mel mentek a halálnak eléje. S még kezében tartotta Galliát i melly 
tartomány leginkább az által v.í.lt fontossá, mivel ott a romai polgárok 
fö kereskedelmi tevékenysége pontosnit ö.:Jsze 1) j s minthogy egy ne· 
vezet alatt foglalva magában a két tartományt, a Havasokon innen és 
tul, birtoka módot nyujtott a kormányzónak, minden ellcnt.állás nélkül 
,·ezethetni seregét Roma közel(!bc. Mindenkép törekedvén, elhárítani 
magáról a törvénytelenség-, és gyanunak legkisebb szinét, a legelső 
zugolódásokra. azt írta a senatusnak, miszcrint ö kész elhagyni Galliát 
ús a sereget, ha két legioval neki adják Illyriát: mit illetőleg tudta, 
hogy kérése nem fog meghallgattatni. Meghagyván neki a senatus, 
bocsátana cl egy legiot, ós ki.ihlcné Lcntulus segitségérc a partlwsok 
ellen: engedelmeskedett. Pompcjus által szintc fölszólittatván, adná 
,·issza egy, már korábban átengedett legióját: ezt is megtevé i de 
előbb a tiszteket és katonákat gndag ajándékokkal kötelezte le ma
gának. 

Ellenlwzöleg Mal·ccllus, Lentul us, Scipio, s a senatus, és Pom
pcjus egyéb hivei, ki most már vele tartott, erösmkosan lépvén föl, 
időt határoztak Cacsarnak, mellynek lefolyása alatt minden hatalmat 
kiadjon kezéből, különben a haza ellenségének fog nyilvánittatui j s 
minthogy Longinus, Curio, és Marcus Antonius trihunok ellenszegül
tek, a senatusból gyalázatosan kihajtattale Ezek tiltakoztak szcmé
lyök és hivataluk szcntségének lealáztatása ellen, s rabszolga-öltözet
ben menekültek Romából Caesar táborába, s őt, miután már az erő s 
méltányosság részén volt, a törvényszeriiséggel is fölruháztálc 

Ekkor a senatus határozatot mond, hogy Pompejus, a consulok 
és a praetorok: gondoskodjanak a köztársaság üdvéről j Caesar pedig 
tegye Ic a fő hatalmat L. Domitius kezébe (jan. 7. 49. e.). Marcellus 
és Lentulus kardot nyujtanak át Pompejusnak c szavakkal: ,Rajtad a 
sor, megvédeni a köztársaságut, és vezérelni a se1·egct' ; mirc Pom-

1) Rcfcrla (;a\lia ncgotiatorum est, plt:n<t civium romanorum; nemo Gallo
rum sinc ciYc romano •1uidquam negotii geri t; numnm~ in Gallia nu Ilus sinc ci
vium romanorum la.bulis commo\·du.-. Cic. Pro ,U. l?011lejo. 
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pejus felelé : ,Kész vagyok erre, ha a dolgokat nem lehetne máskép 
elintézni'. 

Ezzel a keztyü oda volt vetve: ha Caesar azt fölveszi, a pol
gárháboru kikerülhetlen. Naponkint összegyültek a senatorok, -és 
meglátogaták Pompcjust j kimint már hadvezér, nem ta1·tózkodhatott 
a városban, és a kinek föladata volt, harminczezer romait, a segédsc
regeket pedig tetszése szerint fegyverbe szólitani : mi végre korlát
lan királyi hatalommal ruháztatott föl. Capuában Caesar több százra 
menő, jól begyakorlott gladiato1·okat tartott, kik minden perczben föl
lázadhattak volna uruk mcllett j Pompej us a csapatot föloszlatá, s 
minden családhoz kettőt adott. Ezután fölosztá hivei közt a tartomá
nyokat: Domitius nyerte a liavasokon tuli Galliát, ipa Caecilius Me
tellus Syriát, Cato Siciliát, Cotta Sardiniát, Aelius Tubero Afril<át j 

Calpurnius Bibulus és Cicero a partok őrizetével bizattak meg : e
gyéb ismerőseinek jutottak Pontus, Bithynia, Cypms, Cilicia, l\1ace
llonia, s különfélc tartományok, mellyeket nem vala szükség külellen
-;ég ellen védeni, hanem egy pártnak , egy embernek számára meg
tartani. 

Azonban Caesar scm szunnyadott. Miután katonáinak bosszu
ságát a Romából elhajtott trihunok előadása, vitézségét pedig a 
nyert csaták megcmlitése által feltiizclte volna, megindult. Mint Gal
lia helytartója, núnden akadály nélkül átkelhetett a Havasokon, sO
laszország szivébe nyomulhatott, a nélkül, hogy mint Hannibal a he
gyek közt, a Ticinus- és Trebiánál föltartóztatható lett volna. A rmna i 
terület hatá1·át képező H.ubicohoz érve, csupán egy rendelet állot.t 
utjában 1), melly a haza ellenségének nyilvánitá mindazt, ki e patakon 
fegyvercsen bátorkodik átkelni. Caesar egy ideig a polgárháboru 
borzalmait fontolgatta lelkében ; azonban nem ő volt-c ar., a ki több
ször mondta, hogy: mindcnben igazságos legyen az ember, egyéb, ha 

1) JtL~ll mandatm'e Populi Rumani cos. (consul) imper-alol' tri!Ju1ms milcs 
tiro commilito armate quisquis es manipularie centurio turmarie legionarie hic 
sistito vexilhun siuito amm deponito nec citra hunc Jlumen Ru!Jiconem signa du
dum excrcitum commeatum ve traduci to. Si <juis huiusce jussionis ergo ath•ersus 
praccepta icrit feceritve adiudicat.us esto hostis P. R. (11opuli romani) ac si contra 
p:ttriam anna tulerit penateS<JUe c sacris penetrali!Jus asportaverit S. P. Q. R (se
natus J!Opulíque romcmi). 

Sanct.io plebisciti Sve (SenahtS\'c) consui ti. Ultra hos lines arma ac sigJut 
proferre liceat nemi ni. 

Gcorgius Fabricius, A:11i'r mo•wmr11t. Li u J. 
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uralomról van szó? Fölkiáltott tehát: ,A ko c z ka e l v e t t e t e t t,' 
és gyors lépésben átkelt a hidon. 

Nagy volt a rémiilet Romában: ekkor látták be, hogy a czifra 
nevek nem mentik meg a hazát. A senatorok nem juthattak határo
zathoz ; a polgárok falura széledtek; Pompej us, seregei annyi tarto
mányokban lévén elszórva, gyenge volt az ellentállásra; s midön 
l\ L Favonius megszólitja öt : , Most tehát, nagy Pompej us! toppan ts 
a földre, s vará:r.sold elő a megigért legiokat', lesütötte szemeit, és 
tanácsot kért 1). És ö a legkétségbeejtőbb tanácsot választá, mint 
legjobbat : gyorsan elhagyni Romát, a nélkül, hogy a kincstárt 
magával vihette volna, s Capuába vonulni; honnan lázadónak nyil
,·<i.nitá azon senatort, vagy tisztviselőt, ki öt követni nem akarta. 

Caesar bámulandó gyorsaságával 2) mindinkább közeledék (49.); 
heveszi egymás után Aretiumot, Pisaururoot, azután Fanumot, ne
gyed napra Osimumban, ismét Picenumban van; elfoglalja Corfiniu
mot, ugyanazon Domitius ellenében , kire a senatus Gallia helytartó
ságát bizta; a harmincz csapatnyi őrizet gyorsan megnyitja kapuit a 
g:yözönek, ki a fogságba jutott senatoroknak, sőt magának Domitius
nak is megbocsát. A diadal, s még inkább a bocsánat elkedvetlenítik 
Pompejust: ki Brundusiumban vonja meg magát, hol Caesar öt utoléri; 
s mielött a kikötö elzáratnék, Pompej us keletre v i torláz : vetélytársá
nak hagyván a csatatért, ki hatvan nap lefolyása alatt minden vér
ontás nélkül elfoglalván Olaszországot, egyenesen Romának tart. 

Itt amaz elavult törvényszerüség tiszteletét szinlelve, mellyet ö 

maga forgatott föl, a külvárosokban üti föl táborát. A nép seregesen 

1) Animadvcrtis Cn. Pompej um nec nominis sui, nec rerum gestarum gloria 
nec etiam regum aut nationum clientelis, quos ostentare crehro soleuat, esse tatum; 
et hoc etiam quod infimo cuique contigit, illi non posse contingere, ut honeste ef
fngere possit. Ole Ep. fam. Li u. IX. ad Dolabellam. 

Sed poenas longi fortuna favoris 
Exigit a misero, quae tanto pondere farnae 
Res premit adversas, fati.sque prioribus urget. 

Sic longius aevum 
Destruit ingentes animoa, et vita superstes 
Imperio. Lucanus. VIII. 21. 

l) Hoc ru~ a;, horribili vigilantia, celeritate, diligenti.a est. Oic. ad Atticum. 
vm. 9. · 

Dum fortuna calet, dum cunlicit omnia letror. Lucanus. VIJ. 34. 
Nullum spatium pertcrriiis dalmt. Sveton. LX. 

14 
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tódul a nagy hadvezér bámulatára j a táborába menekült trihunok di
cséretét hirdetik, s ráveszik a senatorokat, jönnének meghallgatni a 
védelmet, mellyben tetteit igazolni kivánja : a reményeket föléleszti, 
a kétkedöket megnyugtatja, s azon tanácsot adja, küldenének meghitt 
egyéneket Poropejus és a consulok után béke-ajánlatokkal j mi által a 
polgárháboru egész gyülöletét az ellenfélre akarta hárítani. 

t::aesar Spanyolorszrigban. 

A romaiak azonban nem örömest látták a gallusokat területö
kön, és azt mondák: ,a gallusok betöréseinek korszaka ujult meg.' Ezek 
visszaverésére, Brennus idejétől fogva kincstárt gyUjtöttek a ro
maiak, mellyhez még akkor sem nyuliak, midőn Pyrrlms, Han
nibal, és a pártok végveszélybe döntötték Romát. Caesar megnyitá 
a kincstárt, e szavakkal: ,Romát esküjétől feloldom, gallusok nin
csenek többé' 1). Erre a közkincstá•·ból, mellyet a menekülök már 
magukkal nem vihettek, elvitt 300,000 font aranyat, a leigázott 
népek zsákmányát; s ez összeggel megnyitá a harczot a világ asszo
nya ellen, s helytartókat küldött szét a tartományokba. M. Marcus 
Antonius nyerte Italiát, Cajus Antonius lllyriát, Licinius Crassus a 
Havasokon inneni Galliát; Aemilius Lepidusra bizta Roma kormány
zását; Dolabella-, és Hortensiusra a hajóhadat: s minthogy nem érez
te magát eléggé erősnek , megmérközni az Ásiában hatalmas táma
szoktól környezett Pompejussal, igy szálott : ,Menjünk Spanyolor
szágba, leküzdeni a vezér nélküli sereget j azután a sereg nélküli ve
zért fogjuk leverni.' 

Spanyolország volt Pompej us kedvencz tartománya: ide mene
kültek az ugy nevezett szabadság hősei; és szép számu seregeket ve
zérelte le Varro tulsó, Petrejus és Afranius innenső Spanyolország
han. Ellenök indulva Caesar, tapasztalá, hogy narbonai Gallia, főleg 
Massilia az ellenfélhez hajlik , ugyanazon Domitius ösztöuözésére, ki
nek ö Corfiniumnál megbocsátott. Hála fejében Pompejus, és a sena
tus szabadnak nyilvánitá Phocaeát, Massiliának anyavárosát. Mas
silia ostromára Caesar sereget hagyván vissza, átkelt a Pyreneken j 
Ilerda (Lerida) mellett Petre jus- és Afraniussal megütközvén, kény
telen vala visszavonulni j nem sokára a vizáradások megszakiták köz
lekedéseit, elönték a tábort, s neki éhséggel l>ellett küzdenie. Ő azon
ban, kimerithetlen a forrásokban, nem csak hogy becsülettel állotta 
ki a veszélyt, hanem még arra is kényszeriteni tudta Poropejus hely
tartóit, hogy neki innenső Spanyolországot átengedjék, s azon igéret 

1
) Appianus. n. Civile. ll. 
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mellett térjenek vissza Olaszországba, hogy többé cllene fegyvert 
nem viselnek. E hit· hallatára, a tulsó spanyolországi seregek önkényt 
útadák zászlóikat és pénzöket j s négy hónap alatt egész Spanyolor
szág meg vala hóditva. Ekkor visszasietve Massili:\hoz, azt föltétlen 
föladásra kényszeríti, a lakosok élctét és szabadságát sértetlenül 
hagy ja, s a fegyverek és hajók kiadásával beéri. 

Ezután visszatért Romába. A veszély hire, mellyben forgott, 
sokat cltántoritott tl.íle Pompcjushoz j ki az ö hiuságában elhítette 
magával, hogy a vele levők mind párthivci , s citiirte, hogy a hizcl
gök nevetségessé tegyék Caesart, és azt állítsák, hogy u Nagy-Pom
pejusnak puszta neve is legyőzhetlen akadály Gallia meghóditójának. 
Cicero, kit családi bajok elvontak a közUgytől, s ki örömest elhagyta 
volna Poropejust, midön ennek csillaga hanyatlott, ha a szégyen, 
n gy becsiilet érzetc nem tartóztatja 1), falura me nt. Caesar maga 
kereste fel öt, és kérte, térne vissza Romába, azon reményben, 
hogy az ö példája egyéb senatorokat is maga után fog vonni j mire 
ű felelé : ,Visszatérek, ha szabad leend, nyiltan kimondani vélemé
nyemet' 2). S minthogy Caesar ügyét elveszettnek hitte, Pompe
jushoz csatlakozott. liiában beszélt neki Attiens, egy cpicurusi böl· 
csész ~ hiában irt neki Caesar, hogy bccsiiletes embernek polgár
háborul:an nem szabad párthoz szegődni, hogy ez által csak azon 
gyanusitásra átl okot, mintha az igazság pártolása helycit, Caesat" el
len tartana }Jaragot: ö mégis Pompejus táborába ment. 

Hiuságának hízelgett az ünnepélyes fogadtatás j dc csaklw.m::tr 
belátta, mennyire csalódott Pompej us ügyében. Nem is kímélte a 
gunyt j és Pompejusnak azon megjegyzésérc : ,Kés6n jöttél', fe
lelé: , Pedig épen semmi készületet sem látok.' Veje Dolabclla után 
kérdezl)sködvc, válaszu l adta: , Ott vagyon ipádnál.' Egy ujonan ér
keziínck, ki a Romában keringő hirt beszélé, hogy Caesar zárva 
tartjr. Pompcjust, felelé: ,Láthatod, hogy a hir valót tartalmaz.' A 
csatavesztés után biztatta öt Nonnius, hogy mé·g hét sas épen ma
radt. ,.J ó lenne, mondá, ha varjuk ellen kellene lwrczolnunk.' l\lirc 

1) Aiticushoz irá: ,,Te maga'ztal;íd az cn sza,·a:mat, midün azt mondám : 
,lnkáub akarok lcgyözctni Pompejussal, mint Caesarral g·yözni.' 1\lnst is azt mon· 
dom; de azon Pompejussal, miní\ akkor \'ult, vagy a millyenn::k Lltszolt előttem; 
most petiig fut, azt sem tmlja, !ci elől, és hova; ö, ki vagyannnkat Caesarnak cugcd i 
(tltal, a hazát, Olaszországot elhagy jn.: ezt én nem :dmrtam.'' Y lll. 7. 

~) .t:ri--ushn, 10. 

14* 
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fölbosszankodva Pompej us: , Menj hát, ugy mond, Caesarhoz; ott 
fogod majd látni, mit tesz az, én tölem félni.' Cato maga is ugy 
vélekedett, hogy a semlegesség által többet használt volna az ügy
nek ; némellyck még titkos egyetértésről is vádolttik őt Caesar
ral : mig végre kénytelen volt elhagyni a tábort, maga ellen in
gerel ve mind a két pártot, mint rendcsen a pulyalelküekkcl történ
ni szokott *). 

Caesar dlctator. Serege ; vakmerösege. 

A többi senatoroknak is nagyobb része Pompcjm után ment 
Dyrrachiumba; mi által Caesar barátjainak alkalom nyilt, öt dictator
rá kikiáltani. Tizenegy nap alatt, hogy a föhatalmat birta, kiengesztelte 
magával a patriciusokat és plcbeju3okat, visszahívta a számüzötteket, 
a gonoszlelkü (') 1\lilo kivételével: az adósságokat nem törölte cl, csak 
a kamatot csökkenté egy negyed részszel; a l'on tuli gallusoknak pol
gárjogot engedett; mint főpap, betölté a papok collegiumában a meg
ürült helyeket; ezután consuinak választatta magát, és Görögországba 
Pompejus ellen indult. 

Katonái panaszolkodtak, hogy soha sincs nyugtuk ... hadvisdési 
módja ugyanaz vala, mit az ujabb Caesar lábharcznak nevezett. Lát
ván, hogy a legiok későn érkeznek , kevés csapatokkal Brundnsium
ba ment, és innen a hajókat a visszamaradtakért küldte. 

Pompcjus ellenben összegyüjté a csapatokat a Közép-tengertől 
az Euphratesig. A Cycladok, Corcyra, Athene, Pontus, Bithynia, Cre
ta, Syria, Phoenicia, Cilieia, Egyptom küldének embereket, hajókat, 
eleséget; ott voltak még az olasz legiok, a veteránok, az ujonczok, a 
zsoldosok, segédseregek, és a nemes ifjuság virága; ötszáz sorhajó, s 
tömérdek bárka függött parancsaitól. Pompejus maga nagy tekin
télyben állott ; ügyét a jó ügynek nevezték, párthivei naponkint sza
porodtak, kétszáz föur scnatust képezett mellette, melly a romait 

*) Valamint ezen, ugy töi.Jb, sze. intünk nem igazságos ítéletért szerzö levén 
fdclös, elegendőnek tartju!{, egyszer mimlcnkorra kijelenteni, hogy mi Cicerot, 
mint kiben nem a nagy hőst, h:tn~m a jó polgárt, dicső szúnokot, és kortúsainak er
kölcsi romloí!ságálmn kevésbbé oszto7.Ó bölcsé'izt tanultuk becsülni, csak azért, nJi,·el 
ö nem volt n~gy katona, pulyalelkünek nem ueveznők; sem méltányosnak nem vél
jiik, hogy valakit olly tub.jtlunok hiányáért itéljiink el, mellyeket a tenJJészettöl 
nem nyert, dc mellyek helyett birt sol1 ollyannal, miniík egy Cicerat miudig tiszte
letreméltóbb egyéniség-ül fognak, mínt Cacs;wt, vagy sok m;is ,nagy' haJ. vezére
ket, az utókornak fölmub.tui. EgyélJiránt ha csak az a ezé!, bebizonyítani , mikép 
Cicero nem volt, nagy' ember, ugy nem kell még kiscbunck tüntetni föl, mint mi-
nök a legközönségesbek. S. 
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szf.mra föliilhaladt.a; sa közügy képviselöjének tekintve magát, azt 
is elhatározta, mikép egy romni polgárt csak a rendcs harczban lehet 
megölni. Cacsarnnk n1ind a me !lett kedve jött, mcgt:ímadni c nagy erőt 
Dyrrachiumban (65.): vagy azért: mivel azt ke·•ésre becsülte, vagy 
mivel szcretctt kemény dióbn harapni. Ez tőle vakmerőség volt; dc 
haso:1lón a nagy Iiérfialdwz ('), szcreucséj(·hen biwtt. Érezte, hogy 
mcllettc van a 111;p, (·s annak részén az erő, ki félfogja. korát, s mcg
nyitji1 a jövőt. Ehhez járult még liatonainak föláldozó készsége; kik 
dicsöségnek tarták, Caesar szemei előtt vitézül cle~ni. Britanniaban 
az <'gyik megszabadítja a:~ cllenségtől köl'iilvct t centurio kat, és alig 
hihető hőstettek után uszással mcneki.il; partra érve, bocsánatot kér 
Caesarlói, ho~y paiz.'lát ott kellett hagynia. A tengeri ütközetben 
.Massilia mellctt, Acilius ellensége~ hajóra ugorván, jobb kezét el
~·c.~zti ; dc azért nem hátrál, hanem baljával verte a paizsot ellenfe
Icinek arczához, mig a hajót clfoglnlhatta. Cassiw; Scacva Dyrra
chium mcllett elveszti egyik szcmét, lándsaszurást kap vállába, 
130 nyilvessző repiil paizsába: ekkor megadást szinlel, s midön ket
tő feléje közelednék, levágja öket, és megmenekül. A pharsalusi 
csata ellítt Cmstinw; kérdczt.etvc Caesartól, minö sikert jósol a do
ognak , kc:~.et sznritva mollllá: ,Gyözetlclrnct. Az elleméget szétver· 
jük, <~s én élve, vagy halva dicséretcdet fogom kiérdcmclui.' 

Caesar (ki más alkalommal a gallus háboruban, midön távollé
tében iábOI'át a. gallusok megrohanták , paraszt ruhába öltözve jutott 
az ellenség sorain keresztül övéihez), Dyrrachiumnál is látva, mikép 
a l\Iarcus Antonius által Brundusíumból hozandó segély késik, rab
szolga módra öltözve, halászbárkába ült, (·s átkelt a tengeren. A szél
vész maga is büntetni látszék vakmerőségét, s a hajós nép kétségbc
esése közt Caesar igy szólott a kormányoshoz : 11\litöl félsz, mid0n 
Caesart és szcrccséjét viszed' 1). 

Dyrrachium ostromát azonban nem folytathatá, s0t vesztcséget 
is szcnvedett: ekkor elhatározta magában, egy csapással véget vetni 
a háborunak, s Thessaliába vonult. Pompcjns kerülte az eldöntő csa
pást; dc mikép érvényesitbette volna al;aratát annyi lovagok és sc
natorok közepctte? kik az által, hogy tekintélyt kölcsönöztek neki, ta
náco;uk meghallgatasát követclték. Az egyik öt gunyosan Agamem-

') l\Iennyire el van ferdit.vc e mondat Lncannsna!c vizenyős előadáfá

ban! Itt a költésLet egészen a prosában áll: ll.aun c~ "'l !i' ji"Ot,; .ön Kcttütt(!rt 

liO ,Ilf ~n,-. 
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nonnak, s királyok királyának nevezte; mintha azért akarná hasz
szura nyujtani a h:í.bornt, hogy annyi hilsi)k élén még tovább ma
radhasson. A másik sopánkodott, hogy tusculumi villájából nem ehe
tik fiigét j s valam~nnyien romai élvek, éR uraság után sovárognt, 
tiirclmctlcni.íl várták a zs~kmány, foglyok 1 consuiságak és praetúrák 
fölosz tását. 

Caesar az illy emberelu-e nem is hallgatott, vngy öket táboni
hól elki.ildiitte volna; de a gyáva Pompcjwmak sziiksége volt a dicsé
retek· és bátoritásra : kiinnyebb lélekkel viselte volna talán a csata
ve.>ztést is, mint a szcmrebányást. lVIiért is elámittatva némi cselté!y 
előnyök által 1 ), két tetemes hibát követett el, tudnill ik, hogy nem 
Hgyan csckú!ycbb sz:'tmn, hanem Hjon szedett sereggel kezdt; meg n 
csntát a Pl1arsalus és T heh a közötti rónaságon ; s a megveretés esc
tére visszavonulásrólnem gondoskodott. 

hata Pharsalusnál (m•Í.f. f';!, ~S.). 

Caesar magán kivül volt az örömtől, hogy végre katonái nem 
az éhség, hanem emberek ellenében fognak ldizdeni. A sánczakat lc
horclatá j azt mondván, hogy következő éjjel Pompcjns táborában 
leend a nyugalom. Elkeseredve folyt a harcz polgá1·ok, rokonok, ba
rátok közt! Caesar megparancsolva katonáinak, hogy csak szemköz t 
osztogassák a csapásokat, Pompcjusnak ifju párthivei, nehogy arczuk 
elrntittassék, futásnak credteli j s Pompejus seregeinek magvitt fiil
bomlásban látván, bátorságát vesztve, táborába vonult vissza. De 
Cacsat· emberei által itt is cléretvén 1 fölkiáltott : ,Hogy, hogy ! 
még snját táboromhan is'? és Larissa felé futott. Caesar csak 200 
embert yesztcit; Pompejus 15 , mások szcrint huszonöt ezeret. 
S midőn szemcit a csatatéren köri.iljártatá, fölsohajtott : ,Ök a-

1) A kiivetkcző helyen igen me:s(erileg- festi Caesar ellenfeleinek vaks;ígát: 
His rebus tautum fitluci ae ac spirit.l!s Pomp•janis accessit, ut non de rationc l.Jdli 
cogitarent, sed vicissejam sibi villercn!ur. Non illi paucitatem nosh·orum militurn, 
uon inirtuihtem loci atrpte angastias, pracoccupatis castris, et ancipitem tc:"rorem 
ini:ra cxtmquc mnnitioncs, nou abscissum Ín rluas ]'nrtcs cxcrcitum, ettlll a!Ler·;1. al
feri auxilium ferre non posset, caus:t fnisse cogitaLant. Non ad h~.cc ad,]cl.Jant., noH 

ex concursn aeri facto, non pt·oelio tlimimtum, siLiquc ipsos multitudinc atrptc an
gustiis majus altulisse dctrimcntum, '1uam nb hostc accepisscnt. Non denirpte com
munes belli c~sus rcconlab<tntur, <[ll<tlll parvube s<tcpc C<l.IIS<tc, vel falsac suspicio
ncs, vel terrores r~pentini, vel ,,bjcctac religioncs, mag-na dctrirnenta intttlisscnt; 
quoties vel culpn ducis, vel tribun i vitio, in exercitu csöc olfensum; sed perinde ne s; 
virtute vicisscnt, ne'1uc ulla commnt.ntio remm possct accidere, per orbem terrarutn 
fama. n.c litteris vidoriam eius r1iei concelebrabnnt. 
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karták, nekem egyéb választásom nem volt, mint győzni, vagy el
veszni' 1). 

Az utókor cl nem vakittatva a siker által, nem sokat gondol a 
nyilatkozatoHal, rncllyeket a hősök magukról mondanak j midön 1\fa
riust, Sy liát, s az ó-kor egyéb vérengző hőseit említi, nem hagyhatja 
figyelem nélkül Caesar mérsékelt jellemét Már a csata folyamában 
intette embereit: ,kim é l n ék a r om a i p o l g á r ok a t' j s midőn 
l'ompejus táborába lépett, szánakozó tekintetet vetett a pompás sző
uyegek-, nyugágyak-, illatszerek- és asztalokra, mellyck mintegy ün
Jlcpélyes előkészületeknek látszottak. l\Iegtalálva Poropejus sátorában 
annak mindcn Ievelezéseit, az egész csomagot tiizbc vetteté j nehogy 
Yalamelly árulás fölfedezése által büntetni legyen kénytelen. A 24,000 
fogoly köz ül minden polgárt szabadon bocsátott j rendkivüli nyájas
sággal fogadá l\farcus llrutust, ki elhagyva Pompejus zászlóit, ke
gyelemért esedezett nála, s azt megnyervén, utóbb gyilkosává lett. 

Cnesar egyike volt azon hadvezérelmek, kik nem csak győzni, 
hanem a gyözclcmmel élni is tudtak : belátta ö azt, hogy a harcznak 
,.,~gc még messzc van. Poropejus hajóhadai uralkodtak a tengereken j 

1
) "Pharsalu.~mí.l Caesar e.~upáu kétszáz embert vesztett, Pompej us pedig 

tizcnölezcret. Ugyanez eredményt látjuk a régiek minden csatáiban; és pélela nrl
kiil; elolog az ujabb csatákb:m, hol a holtak-, Gs sebesültckbeni veszteség több, vagy 
kevesebb, de az arány renelesen ugy áll, mint egy a háromhoz; a nagy különbség 
a győző és legyőzött vesztesége közt, főleg a foglyokban mutatkozik. E körül
mény is a fegyverek természeténe'< eredménye. A régiek hajító fegyverei átalában 
kev&; bajt okoztak; a seregek ökölviada.lba keveredtek: tenr.észetes vala tehát, 
hog-y a legyőzött sok embert yesztett, a győzö pedig keveset Az ujabbkori hadse
regek már c5ak a. csata végével kevercelnek magánharczba , miután már sok vér 
folyt; a nap három negyede alatt nincs különbség a győzö és legyőzött közt, a tü
zelő fegyverek által okozott veszteség két részről majdnem egyenlő. A lovasság 
támadásai némi hasonlatot mutatuak a régi harczmc)clc\al; a legyőzött többet veszt 
a gyözöttuél: mert a megfutamodott lovasságot kardélal szakták megszabdalni ; mi
clön sokat veszt, a nélkül, hogy részéről valamit tehetne. A régi hadseregek szemtől 
szembe viaskodván, szükségkép gyakorlottabb emberekből álltak, kiknek mind
annyi párviadalt kelle ki tartaniok. Természetes, hogy a bátor, harczedzett férfiak
ból álló sereg győzött; azért monclá SPipionak Afrikában egy centurio a tizedik 
legioból : ,Adj mellém tizet fogolytársaim közül, és engedj megvívni egy egész 
csapattal: s megli\tod, J.ik vagyun!.:'. E centurio mondása igaz volt: egy ujabb
kori katona, ha illyesmit beszélne, szájhősnek tartanák. A régiek seregei a lovagok
ho~ hasonlitottak; egy tetötöl talpig fegyverzett lovag egész csapattal szem
beszállt. A p harsal us i két sereg romaiak-, és szövetségese~rből á ll ott, azon k ülönbség
gel, hogy Caesar katonái az éjszaki, Pompejus emberei pedig az ásiai harczokhoz 
valának szokva." lbp!lleon. 
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az ő hajóit Mcssinában bezárták; Egyptom, Afrika, Numidia, Pontus~ 
Cilicia, Cappadocia, Galatia kiegészithették volna a fölbomlott sere
get, ha Poropejus értett volna a dologhoz. Ó azonban elcsügged vc, 
hogy a balsors minden eddigi babérait letépte, egyedül a futásban 
keresett menedéket. 

PompeJ••s halála. 

Larissából Poropejus a Tempe völgyébe ment át : Cae~ar 

azonban itt is sarkában levén, rabszolgáinak megparancsolá, hogy 
bátran adják meg neki magukat; néhány szabadosával a Peneuson 
hajóra szállt, s a tengeren egy más hajóra talált, me Ily épen eleve
zésre állt készen. Macedonia s Thracia határain lakozó barátjai által 
pénzzel láttatván el, Les bo~ ból, hova biztosság végett kiildötte, el
vitte magával fiatal nejét Carneliát, és fiát Sexhist, s eltökélte ma
gában, Egyptom ifju királyánál, Ptolemaeus Dionysiusnál ker~s11i 
menedéket; kinek őt a senatus gyámul rendelte. Barátai, s neje min
den kérelmeinek daczára, egyedül szállott a királyi gyámfiu által kül
dött bárkába : kit az ő tanácsosai rábeszéltek, ne tenné ellenségé,·é a 
szerenesés, és majdan közelgő Caesart; sőt inkább Pompej us meg
gyilkoltatása által nyerné meg kegyeit : minek következtében Pom· 
pejus, övéinek szeme láttára megöletett. 

Igy végezte pályáját az, kit ,nagy'-nak neveztek: kit a szerencse 
rendkivüli kedvezése első vállalataiban elvakitott, s ki nem volt ké
pes a középszerüségen fölülemelkedni, s a czélt, mellyre dicsvágya 
ösztönözé, kivivni. Egy szabados elégeté megcsonkitott testét, és ham
vainak a tengerparton hitvány sirt ásott 1). Bebalzsamozott feje Cae
sarnak küldeték el; ki annak láttára könyeket hullatott. _Y alijon őszin
te volt-e szánakozása? 

TlZENHBTEDlK FEJEZET. 

Egyptom. Caesar mint dictator. 

Caesar, a nélkül, hogy az ellenségnek lélekzésre időt adna, 
gyorsan utána nyomult. Pompejusnak hetven hajóból álló hadát a 
Hellespontnál találván, ezt önmegadásra szólitá föl; mi meg is történt. 

1 ) Hadrian csllszár sirkövet állitott neki, ily fölirattal : 
Tl(i vao;;.- fJ~í:tovrt, no<Jt) fJ1f(XVt' E7tlno TÚfl~Ou, 

Hajdan templomokat emeltek neki, most sirja alig van. 
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Gnidus lakóinak TlJeopompus mcseköltő iránti tiszteletből elengedte 
az adót; az ásiai tartományok adóját egy harmadrészszel leszállitá; 
oltalmába vevé a jonokat1 aetoloka.t és más népeket 1 s a romai állam 
korlátainak tovább terjesztését magára vállalta. Poropejus halála. 
után harmadnapra Alexandriához érkezvén, az orgyilkolás kiengesz
telésére Nemesisnek templomot épittetett, a Ptolemacus által elfoga
tott Pompcjanusok számára szabadságot eszközlöt.t 1 s azt irta ltomá
ba, miszerint a győzelem legédes b gyümölcsének tartja 1 hogy napon
kint egy-két romait adhat vissza hazájának, ki cllene harczolt. 

\-"11. Ptulemneus. 

Előadva fönehb 1) Egyptom történetét, mcllyet Napoleon egy, 
Europa s .\si a ki1zti küzéptartománynak nevezett, Philomctorral szaki
ták meg a fonalat: ki habár puhasághan neveltetett is egy önérdekét 
hajhászó eunuch által, mindazáltal nem hiányzott nála az erély, örö· 
mest megbocsátott, és hasztalanul vért nem ontott. Elesvén a csatá
ban, testvére Ptolemaeus Physcon, test- és lélekben egyformán utá
latos, lett utódja ( 14 6.); ki az ál t al, hogy Cleopatrát, elődjének nővé
rét és özvegyét nöül vette, biztositván maga részérc a trónt, a nász
napon ölte meg annak öl<'ben kis fiát; azután pedig cltaszitá magától, és 
leányát, szinte Cleopatrát vette feleségtit Ékesenszóló tudománynyal 
hi rt: sőt történeti miivet, s értelmezéseket is irt Home r verseire; elő
deit utánzólag kegyelte a tudósokat, és a könyvek megszerzésében 
erőszakot és ravaszságot nem kimélt; nagy biztatásokkal magához 
édesgettea tudósokat~), azután pedig a szeszély perezében számki
vetésbe küldötte öket: kik is Ásiáb:m és Görögországban elszéledve, 
fölkelték a tudományok iránti szerctetct, me Ily a folytonos harczok alatt 
már egészen kialudt, és iskolákat nyitottak, mint ezt a görögök Olasz
országban, Konstantinápoly elfoglaltatása után tctt6k. 

A fegyverek hatalmán alapitva korlátlan uralmát , az előbb 
megoszlott országot kormánya alatt egyesité; főleg azonban a zsidók 
ellen gyakorolt kegyetlenségei sok népet elriasztottak Alexandriából : 
melly várost idegenekkel kellett benépesitenie. Hogy népét az enge
delmességben megtartsa, idegen seregekkel környeztette magát, s 
azoknak egy napon parancsot adott valamennyi ifjunak meggyilkolá
sára Alexandriában. Ezek felbőszülve fegyvert ragadtak, s az elhaj
tott Cleopatrát a trónra visszahelyezték. Physcon hosszuból megölte 

1) III. Köt. 147. stb. lapolcon. 
1) Panaretesnek, Arcesilaus tanítványának évenkint tizeukét talentumot 

adott. 
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C leopatrától nemzett fiát, és földarabolt holttestét anyjának küldte: 
azután megigázta a lázadókat, s fentartá magát a trónon; kegyetlen
kedvén alattvalói iránt, s alávaló hizelgéssel szalgálván a romainlat. 

Országát három fia közt 03Ztá föl: Ptolemaeus Lathyrus lett 
utódja Egyptomban (117.); Ptolemaeus Alexander nyerte Cyprust, és 
természetes fia Apion Cyrenaist. Ez utóbbi a romniakat tette örökö
seivé, kik azonban az országot meghagyták függetlenségében 1). Az 
ifjabb Cleopntra királyné mindenkép biztositani akarván Egyptomot 
Ptolcmaeus Alexandernek, akár erőszakkal, akár ravaszsággal LatJJy
rust cserére birta. Azon remény ben élt, hogy kedvencz fia mimleu ben 
hódolni fog akaratának; dc midőn látná, hogy durva, hitszegő anyjú
nak zsarnokságát nem türi, haüílát elhatározta. Alexander megelőzte 
öt : de az alexandriaiak őt is elhrgették, s midön Cyprt!St el akarná 
foglalni, megöletett; mire Lathyrus vissza!Jivatván, aszigetet Egyp
tomhoz visszakapcsolta (89). Thebe, melly mindeddig, daczára a l'ha
raok leáldozott fényének, egyike maradt Egyptom legdnsabb váro
sainak , föllázadván, három évi ostrom után földig Ierontatott . 

.tuletes. 

Lathyrusnak két természetes fia maradt (81.), cyprusi Ptole
maeus, és Ptolemaeus Auletes, s még egy törvényes leánya Bereni ce; 
azonban Alexandemek maradt még egy hasonnevü fia, ki ekkor Ro
mában mulatott a dictator Syllánál, ki a trónolmt kénye szcrint osz
togatta. Mindezen trónkövetelök tizenöt évig czivakodtak a kororJa 
végett; trónra léptek, és ismét elhajtattak:a mint a népnek, vagy had
seregnek pillanatnyi szeszélye, s Roma fondorlatai kivánták, melly 
máris arról gondolkozott, miként tegye azt tartománynyá j jogilag 
Alexander végrendeletére, tettleg pedig az országban duló szakadá
sokra támaszkodva. Minthogy azonban Cyrenet, Libyát és Bithyniát 
épen örökölték a romaiak , egyelőre meghagyták Egyptom látszólagos 
függetlenségét. Auletes a l•irályi méltóságot, és romai szövet:;éges 
czirnet hatezer talentum árán vásároHa meg Caesar- s Pompejustól; 
mi által alattvalóit rémitöen zsarolván, ezek öt elhajtották. 

A szárnüzött király Cyprusba menckült, hol Cato, a helytartó, 
a neki sajátszerü gőgös szigorral fogadá őt j s miután megértette tőle, 
hogy Romában szándékozik segélyt keresni, megdorgálta őt, hogy 
alattvalóit felzuditá maga ellen, s még inkább, hogy Romában ,bizik, 

1
) Afrikai Pentapolisnak is neveztetett, lllÍvel öt város volt benne: Cyre11e, 

Berenice 1 Arsinoc, Ptolemais és Apollonia, 
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hol Egyptom mindcn kincsci scm elegendők csillapitani a f8emberck 
kincs.~zomját, s a kik rész~ről ő megvetést és gunyt fog aratni. 

Aulctcs bámulta Catot, de tanácsára nem hallgatott: mivcl pe
dig temérdek kincscsel rendelkezhetett, Pompej us által nyájasan fo
gadiaték ; az Alexandria lakosai által a lázadás igazolása végett kül
dütt követcket mcgmérgczteté, s a visszahelyezés igéretét pénzen 
megvásárolla. Jóllehet az ifju Porcius Cato a sibyllai könyvekben ol
vasta: )Ta Egyptom királya kérne tőletek segélyt, adjátok meg ne
ki, csak hadsereggel ne segitsétek; kiilönben meg fogjátok bánni'. 
Auletcs tizczer talentumot igérvén Gabiniusnak, Syria kormányz()
júnak 1), a romai Sc1·cgck által trónjára visszahelyeztctctt. Gyáván és 
kcgyeileniil vitte az uralkodást 52-ik évig; s hogy a tizenhá1·om éves 
Ptolentaens Dionysius, és a tizenkét éves Cleopatra-, egymással el
jegyzett gyennekeinek számára biztosítsa az örökösöllést, a roma i 
nép gyárnsága alá helyezte öket; mcllynck oltalmába ajánlá még ki
sebb liait, Ptolcmacust, Ncotcrust és Arsinoct is. Roma oltalmába aján
lani magát épen annyi volt, mint siettetni a szolgaságot. 

t:Ieopntrn. J'illkelés ."exandriában. 

A testvérjegyessel meghasonlott Cleopatra Syriába futott, és 
épen akkor gyi.ijtött itt seregeket, midön Caesar, a pharsalusi csata 
után , Alexandriánál kis;:állott. Ez nem hogy megköszönte volna Pto
lemaeusnak a gyám Pompejus alávaló meggyilkoltatását, hanem a7. 
A uictes által a királyi czim megnyeréseért igért összeg hátralevő ré
szét is követelltc. Tanácsosa Photinus, hogy az elrgületlenségct terjesz
sze, a templomokból eladatta az aranyat, s a királynak durva edé
nyekben adatta föl az eledelt; mintha az adósság lerovása mindcn ne
mcs érczet igénybe vett volna: s ez oknál fogva Caesar seregeit is 
csak alig látta cl a sziikségesckkel. Ez, jóllehet nem volt vele 3 200 
gyalog-, és 800 lovasnál több, a testvérek köz t békebirónak veté föl ma
gát, s Clcopatra után ki.ildött (48). Samasi ApollodoniS által rongyok 
közé rejtve hozatván a városba, egyes-egyedül mP.nt éjjel a kii·ályi 
palotába, s Caesar szabájába; ki másnap reggel egészen az ő részére 
hajlott. 

l'tolcmacus jogsértés-, és árulásról panaszalkodván, a népet lá
zadásra ingerlé. Caesar majd nem egyedül lévén, a lázadásokhoz szo-

1) Felét cli'•lege·dc neki C. Rabiri us P<•stlnunus lovag; ki e miatt vádoltat
v:"tn, Cicero által védelmeztetett, GabinittSnak e f"ólmentés épen annyiba került, l\ 

m<ennyit kapott. 
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kott városban, örömestebb kiállta a7. ostromot, hogy scm Clcopatrát 
a népnek kiadta volna; s hogy a hajóhad az alexandriaiak kezeile 
ne essék, azt fölgyujtatta. A lángok az arsenalba kaptak, innen a 
könyvtárba:~ a Ptolcmaeusok által gyüjtött ötszáz ezer kötetet mege
mésztettélc A nagy férfiunak mindcn ügyessége alig volt képes, meg
védeni őt nehéz helyezetében, mig segély érkezett. Mig a király ha
talmában volt, a lázadás csak kevés pártosok müvénck látszhatél, ; 
azután szabadon ereszté öt, mivcl a nép c föltétel alatt, a fegyverek le
tételét igérte j dc miként Caesar előre látá, Ptolcmaeus még inkább 
szitá a lázadást, a romaiak pedig külscgitséget is kapván, legyőzték 
a zavargókat, és Ptolcmacus a Nílusba fult. 

A győztes Caesar most már örömünnepélyek és Clcopatra karjai 
köz t töltötte az időt, kit nöiil is szándékozott venni. V ele egyiitt föl
felé hajózott a Níluson négyszáz vitorla kiséretében, mcg~zemlélni 
a tartományt; s Aethiopiába is elhatott volna, ha katonái nem vona
kodnak őt követni. Mielött Egyptomból távoznék, hol meggyőződést 
szerezhetett magának arról, miszcrint a nemzetiségi érzelmek nem 
aludtak ki, megosztá az országot Clcopatra, s Ptolcmacus Ncotcru.~, 

jövendőbeli férje kö-d j ki Memphisben koronáztatott meg, dc még 
annyira gyermek volt, hogy az egész hatalom Cicapatra kezeiben 
központcisult: ki őt (44.) méreggcl végezte hi 1 s magát Caesar oltal
ma 1 vagyis inkább hatalma alá helyezte. 

Pharnnees. 

R közben Pompcjus halálának hire Romába eljutván, a. scnatw; 
Caesart öt évre com;ulnak, egy évre dietatornak, egész életérc fő tri
bunnak választá: béke és had fölött korlátlan hatalommal ruházván őt 
fd; minö hatalmat még Sylla sem bitorolt: pedig Caesar nem véron
tással szerezte, s tartotta meg azt. l\1 ie lőtt Enropába visszatérne 
Pharnaces, a cimmcri Dosporw-J királya ellen indult, ki a polgárh:i.
boruk alatt atyjának, l\tithridtttesnek birtokát igyekvék vissza3ze
rezni, B elfoglalva Colcllist, és Armenia, Cappadoeia, Bithynia, Pon
tus számos erősségeit, B legyőzve Domitius Calvirmst, Caesar he
lyettesét, a sajátképeni Ásiát fenyegette Caesar félbe.nakitván az 
alexandriai kéjelgést 1 egész erélylyel cllene indul, a gaiaták királyát, 
Dejotarust, Pom pe jus párthivét, egy romai fegyelemmel begyako
rolt legio átengedésére kényszeríti, P harnacest mcgtrrmadja (4 7.), le
veri, s Romába ezeket ir ja: ,.T ö t t em, l á t t. am, g y ő z t cm'. ..\ 
mcnekvö Pharnaces megöletett : pcrganmsi 1\fithridates: ],inek Cae
sar az országot átengedte, egy bitorló által cllwjtatott j s a romaiak 
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sokkal komolyabb dolgokkal lévén elfoglalva, a visszatorlásról nem 
gondolkodtak. 

Pánonal Calo, " (;it·ero közl. 

Caesar váratlanul Romába érkezik, rettegéssel és nagy várako
zással töltvén el uj barátjait és régi ellenségeit. Cicero Pompejus tá
borából Corcyrába menekült: hol Cato-, mint consulfélc embernek 
kezeibe akará letenni a Pharsalusnál megmentett seregek vezérletét j 
mi,·cl pedig ezt elfogadni vonakodott, az ifju Cnejus Pompejusgyá
\•aságról vádolta, s majdnem lcszurta. Cato menté meg öt, és biztos 
kisé1·ettcl Olaszországba küldötte. Cato Tullius állását tisztelte j jel
lemét mennyire bec>iilte legyen, azt nem tudhatj uk. Cato egyedül 
csak az erényre, vagy mit annak tarta, törekvék: Tullius a dicsöség
re ; amaz a hazát tartotta szem előtt, annyira megfeledkezve magáról, 
hogy még a consulságig scm vitte: Tullius mindenek előtt(?) magára 
gondolt j s nem annyira a köztársaság üdve, mint inkább az lebegett 
szemei előtt, hogy önmagát dicsöithesse j amaz ovatos volt a veszé
l y ek ben: ez pedig félénk; Ca to hidegvérrel számítá az eseményeket: 
Tullius száz meg száz apróságokkal bíbelődött j egyik scm vala képes 
hely reállitani a rendet: amaz a multak iránti vak sz eretet miatt, ez pedig 
azért, mert rövidlátó, szándékában ingatag, és képes volt ugyan má
soknak használni, de nem valameily mozgalom élére állni. 

l\1indegyik hii maradván jelleméhez, Cato tovább is ellentállást 
gyakorolt j Cicero, jóllehet azt tanácsolta: ,le kell tenni a fegyvert, 
de nem el vetni', nH:gis elveté azt, és Olaszországba menekiilt j min
dcn gonoszt várva az uj Phalaristól 1 )j s alig, hogy értésére esett 
Caesar visszatérte, Tarenturnig eléje ment. Alig, hogy megpil
lant;i őt a dictato1·, leszállott lováról, és megölelte, s jó darabig 
egyiitt ment vele j szót scm szólva a történtekről. Cicero e percz óta 
H.oma közelében tartózkodott : bölcsészetről írdogált, a közUgyekbe 
nem avatkozott, sa városba is csak azért jött, hogy Caesarnak hize
legjen ; barátjainak a kegyes Caesart magasztalta 2), és szivökre köté, 
hogy semmit ellenére ne cselekedjenek 3): remélve, hogy uj Pisis tra-

1) lstnm, cnjns 'f")·"QW!IIÍP times, omnia teterrime facturum puto. Ad Attic. 
YII. 12. lncertum est, Phalarimnc sit irritaturus. Ibid., 20. 

z) Ezt montlum , a nélkül , hogy elfogadnám a 1\brcus Marcellusért mon
dutt ucszúlet, melly az ö eszélwz ~s tehets(•géhcz olly kevé~sé méltónak tetszil1. 

3) AJhuc in hac sum sententia, nihil ut faciam us, nisi quod mnximc Cae
sar velle videntur (Liu. IV. ad Sul]'icium). Admirari sulco gmvitatem, etjustitiam, 
ct sa]>Íentiam Caesnris; nunr1uam nisi honorilicentissime Pompej um appellnt. At 
in ejus personarn multn fecit a.sperius. Armorum istí.\ et victorií.l.e sunt facta, non 
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tus támadand föl benne, ki önkénytes hatalmával, nem a nép fokoza
tos előhaladása által fogja a hon boldogságát előmozdítani. 

t:ae!lar keg)·e!lsége. 

Quintus Cicero, a sz6nok testvére, Caesar ellen müködvén, ki
nek a gallus háboruban helyettese vala, szinte bocsánatot nyert ; 
szintugy Dejotarus király, és Marcus Marcellus, átalában mindaz, a 
ki csak kegyelméhez folyamodott. Ekképen levetkezvén a bosszut, 
melly nem annyira gonoszság-, mint gyávaságra mutat a h~talmasnál, 
kedvező fogadtatásra talált Romában. Azon reményben, hogy Caesart 
többé nem látjálc, Cornelius Dolabella, Clodius hü mása, és Marcus 
Antonius, a lovasság vezére, egy gonoszságokba merült, bosszuállás-, 
és bitorlásra hajló férfi, nyugtalanságot támasztottak a váro3ban. 
Amaz az adósságok eltörlését indítványozta; ez pedig ellene dolgozott: 
minek következtében a kettőnek zsoldosai közt összeütközésre kerüli 
a dolog, mellyben 800 ember vesztette életét. 

Caesar rávette a népet Dolabella indítványának mellőzésére: 
kiosztások és látványosságok által megnyerte magának a népet; ba
rátj aiból augurokat, főpapokat, senato1·okat, Sibyllaféle könyvőröket 
csinált, s a fegyvereiket letenni nem akaró Pompejanusok javait el
foglalta. Midőn Pompejus javai árvereztettek, tiszteletből a jeles férJi 
hamvai iránt senki scm jelentkezett; kivéve 1\larcus Antoniust, ki 
nagyon csekély áron vette meg azokat, és szemtelen magaviselete 
által Caesar megvetését vonta magára. Lát\·án azt Caesar, hogy ka
tonái követelésekkel állnak elő, minthogy a Pompejanusok ellen még 
szükségeltetni fognak, összegyüjtvén őket, igy szálott hozzájok: ,Pol
gárok ! elég fáradalmak és sebek terhelnek titeket; föloldalak es
ki.itök alól, a zsoldhátralékot ];:i fogom fizetni'; s bár mennyire kér
ték is, ne bocsátaná el, s ne polgárok nak, hanem l;:atonáknak nevezné 
őket, szétosztá mégis egymástól elkülönözött földbirtokokra, s kill
zetteté hátralevő zsoldjaikat; de valamennyien követék őt, midön 
Afrikába megindult. 

A csapatokhoz, mellyeket a pharsalusi csata után Cato Cor
cyrában összegyüjtött (46.), sok jeles férfi csatlakozott, és Afrikában 
akartak találkozni Pompejussal ; de meghallván balsorsát, megesk ii
vének, halni a szabadságért: s Cato vette itt a paranesnokságot, azon 
fogadás mellett, hogy se lóra, se kocsira ülni nem fog, ülve eszik, 

Caesaris. At nos qucmaclmodu:n com plexus? CassÍUJn sibi lcgavit, llrutum Galliae 
praefecit, Sulpicium Graeciae, 1\Iarcellum, cui maxime sueecusebat, cum summa 
illius dignitate restituit, etc. (l,iU. vr. ad Caecinam.) 



223 

és csak lefekvéslwr \·ctkczendik Ic 1). Cy1·cne önkényt megadva ma
gát, a pusztaságon kci·esztül Mauritaniába ment, fölkeresni Scipiot, 
Pompcjus ipát; ki seregével oda menekült: s minthogy az oraculum 
iirökös győzelmct jósolt Afrikában a Scipioknak, {)t hadvezérnek ki
kiáltatta. Juha, Mauritania királya, s a numidlilc mind zászlói alá 
szegödtek; s ha azalatt, mig Caesar Alexandriában kéjelgett, a Pom
pejanusok közt több egyetértés, és minden egyesnél kevesebb önzés 
lett volna található, alig ha ujra kérdés alá nem keriilt volna az, a mi 
Pharsalusnál eldöntetett. 

tifközet Thopsusnál. 

Caesar azonban még jókor föJcgzmélt; és megllwkott gyorsasá
g-á\·al kevés számu, de vitéz harczossal rájok ütött. Ezek közt voltak 
gallusok is, kik harminczan 200 mauritanust üztek vissza Adrumetum 
falaiig.Itt azonban az ellenség ereje, s az élelmi szcn~k hiánya kö
\"ctkeztében nagy szorultságba jött ; midön szercncséjóre Seipio, nem 
hallgatván Catora, ki a csatát mindenkép kerülni tanácsolta, Thap
sus rucilett elfogadván az iitl;özetct, 50,000 emberét veszté el: Cae
sarnak hagyván a gyl)zcdelmet. A városok siettek megnyitni kapui
kat; az ellenpárt fejei megölték magukat, vagy leölettek. Juha ki
rály és Petrejus pá1·viudalra szálltak j mellyben amaz elesett, a másik 
pedig egy rabszolga által magát meggyilkoltaita: egyedül Labienus 
talált módot Sp:tnyolországba mcnekiilni, hova Cato, Cncjus és Sex
tus Pompcjust előre küldtc 2). 

Cato Uticában háromszáz romaiból álló senatust gyüjtvén ösz
sze, leülönösen in tó őket az egyetértésre; me rt csak is ez ál tal képe
sek tiszteletben tarta tn i fegyvereiket, vagy pedig leve1·etés esetében 
becsületes föltételel<et biztositani maguknak : s mig Spanyolország 
fegyverben áll, Roma türelmetlenül viseli az igát, Utica falakkal kö
rülvéve, s élelmi szcrekkcl cl van látva, nincs helye a kétségbeesés
nek. Az e városban lakó olasz kereskedők , cllévén szánva a védelem
re, a rabszolgák fölszabadítását és fölfegyverzését inditványozták : 
Cato azonban elleneszegült a tulajdonjog illy nemii megsértésének j 

1) Ismeretes dolog, hogy a romaiak fekve étkeztek. 
l) Cneju~röl azt mondja Cicero: patri simillimus (l'ftiliJ'1'· V. 5.); Cassius pe

dig egy levelében Cicerohoz (ad Fam. XV. 19.) monclja: ,Scis Gn:teus qu:un sit fa· 
tu us; se is quomodo crudelitatem virtutem pulet'. Sextusról pedig ir ja V ellejus (ll. 
73.): ,Hic adolescens erat studi is rudis, s~rmone baruaru3 , impetu strenuus, manu 
vromptus, cogitatione celer 1 fide patri dissimillimus; liuertorum suorum li berius, 
servorumque servus, spcciosis in videns, ut pareret humillimis.' 
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mintha a törvénynek nem a közjót kellene átaJánosan ezélaznia •). 
Mindazáltal a félénkebbek nézete győzött, kik őrültségnek tarták el
lentállani annak, ki az egész világot legyőzte: s Caesarnak hódolatu
kat megküldöttélc 

Cato helyeselte ugyan e lépést, de maga részére semmit sem 
akart kérni ;azt mondván: ,Az élet meg hagyása, föltételezi a jogot annak 
elvételére; mi valóban zsarnoki dolog: zsarnoktól pedig mit sem akarok 
elfogadni'. Szilárd jellem ü lévén, miként a határkő-isten, az ő plebejusi 
gondolkozása szcrint egészen más köztársaságról ábrándozott, melly
nck példányát még a multban sem találhatá föl; azonban jobbnak hiá
n y ában tiszteletben tartá hazája intézmén y eit, olly remén y ben, hogy azok 
még megujithatók. Ez oknál fogva a senatorok pártjára állott, azok el
lenében , kik a köztársaságat fölforgatandók valának : mclly fölforga
tásan tul ő, a szigoru romai, mit sem sejthetet t, és nem is volt képes 
annak hatását akár a barbarokra, akár a kereszténységre fölfogni. 
Eidöntetvén az ügy Pharsalusnál, mi maradt mP.g fön számára? Rosz
szura nyujtani a háboru t, mellyet soha scm helyeselt, és mellynek 
szerenesétlen kimenetclét érezte? Vagy Caesar kegyelm~hez folya
modni, s azokhoz állni, kik a haza szent korlátait megujiták a kele
tiek és gallusok előtt; kik a népne!• igazságot szolgáltattak, és ken y e
ret adtak a szabadság helyett, s kik a féktelen hazaszeretettel al
kura léptek ? 

l'tleal Cato l'ége. 

Hogy az ö magaviseletében nagy szerepetjátszott a fitogtatás~~), 
az által is nyilvánitá, midőn az ifju Statilius egyátalában nem akarna 
kegyelmet elfogadni a bitorlótól, két bölcsészt adott melléje, kik őt 
megtanítsák arra, mi egy ifjuhoz illik. Mindig görög sophisták által 
környeztette magát, s még azon estve is mindenféle tárgyak fö
lött vitatkozott velök, k ülönösen e tételről: ,Valóban csak az eré
nyes szabad; a gonoszok mind rabszolgák.' Elbucsuzva barátai tól, 
}

1lato párbeszédét olvasta a lélek halhatatlanságáról; azután kard
ját kérte: s mivel a szolga, szándékát sejtve, késedelmezett az 
átadással, olly pofont adott neki , hogy kezét is megsértette bele. 
Gyermekeit, és barátjait, kik öt le akarák beszélni szándékáról, visz
szaküldötte ; a bölcsészeknek pedig azt mondta, ha csak egy okot 

*) Sa tulajdonjog nem alapja a közjónak? EL is szenvedhet megszoritást, 
igaz: de a legfőbb nehézség mindig ez elv alkalmazásában fekszik. S. 

"'")És igy e tekintetben sem áll Cicero fölött. Pedig "Ca to egyedül csak az 
erényre, vagy mit annak tarta, törekvék" (221. 1.). S. 
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tud nak is fölhozni arra, mikép rá nézve nem volna mMlatlan dolog, 
ellenfelénél kegyelmet koldulni, megvtiltoztatja szúndékát. A nagy 
bö)cqészek egyetlen okot sem találtak; mire a kanineki átadatott : 
mellyet megvizsgálván, fölkiáltott: ,Most már érzem, l10gy m:~gam 
ura vagyok'. Csendesen elaludt; reggel átszurta magát; és e nagy 
bölcsész erénye illy gyáva tettben végződött : elhagFán azon 
álláspontot, mellyen minden hátorlelldi embe1·-, és jó polgárnak ma
gát megtartani kötelessége lett volna 1). 

1
) Y al6\.m.n f\iltiinő, hogy l'lw.edonlmn az öngyilko! ás lmbírozotbm rosz

snltatik: "A bölcs embe•·, igy <ill ott, ne ölje meg magát; ez akkor sem szn.bn.d, lm 
ted•ére vált az élet; med lsb!n őt olly helyre állítá, mellyet enge<lelm1~ nélldil el
h~g-yn i a nem sz11.b v!. Az istcn:•lmek gondjok \",tn r(udc , s mi az ö tuhjdunuk egy 
r(,s él l;éj>eaiik ll;t a te rabszolgád engedelme(lnélkiil megiilné magát, nzt hin
n(,;J, lt••gy helyfeleniil cselel;ulett, s lm hatalmadban ülln.mt, meg is biintetnt~d őt:." 
L:isd lll. k 21. r .. j. 

Azonban a rí·giek erkiilcstana e r{•szuen nagyon zavaros volt. A stoic11suk 
nyiltan ki1non<hk: ,Ifa ll'rlwlre Nm az. Nel, iild meg magadat' !\livelpcdig nb.etei
ket S•>cmtes véleményével, Irinek t;mitvány<tÍ p:yanánt n,];artak liilu[iikülni, meg
C!!Tezldni sz.erették volna, ezen bülesés:.tnck szavaim hivatlro:dak Piln.etlonLan; hol 
a:t.t mon<Jj,,: ,Cc hcll ·túruwrh, miy lsten vilú.qos j!ltranrsol /;ii/d, lrufl.'l tt> <'lettölmcy
fiÍijuu/;·. Yilág.•s parancsnak tcl<inldték iik a nyilván••s szenmcs6tlens(:;d; ,:·s igy 
min<lenki maga it<~IIH~Ue HH·g, milwr jiitt el sz;ímára '' p•:re7., hogy a ,-ibígtöl 
meg-dljék Cicero a Tusc11lan. ). künyvéLcnmagasztalja C;tl.ot, ho~~y: "megv;ílt az 
,;j<:;tl(.!, mintha iin•endcne ;mnalr, hogy iiriigyct talált a hablm. J\lert lslcn, a ki 
fi.oli>llind< uralkodik, lilljan dilagyús<if. eng-cdelnie n(•ll,iil. ))e midiin az Isten mn.
;.::aigaz ok )t nyt0t.r<"t, mint q~ylwr Sucmll•s-,ó; most Catmmlr,s ti!bb mások11ak, ak
kor a biilco cs rk örvcndlret, lwgy a siild.s(•guiíl a viLlg<)ss:i.gL<t kültiizhdik ; ekkor 
nem Wri szd biirtiinének lánczait, mit a törvények tilianak neki, haru:nl az lslen· 
töl, mint vahm<::lly tiszh·isclilti'>l, vagy tiirvényes hatalomtól hivatil<." 

Figyelmet ébreszt a Wn-í:nycs.>f>g szellenic, mclly a régieknél mindig az 
igazs:·,g 11'.!\'ezefét ['ÓLulja. S igy mimlaz, amit Ciecro az iingyilk0sság ellen lúllruz, 
ala[>talan ueszt~·d. (Aiaphl:m lehet., a rncnnyiLen az iinp:yilkossüg lolrlr•">zl:Li;ís;ira 
sil<errel egye< lill ha,zn>dll·,t{, legl"i\hh okot, a vallásít núlkiiliizi: de ntitlllig" becsü· 
letére \';í.lik ep:y, a kinyilatkozhtlás fény{Nel meg nem Yil(lg.,silott. pog·ány L'il
f•;;{·sznek ama hrel<vés, mellyd az emberi-nemet p11sztitó legbo;-zasz(t",l.JL tan ellen 
ltiiZ<J<",~.t m;ír akkor: mig ugyane hiurt m;t is. a kereszténység el!cije<lr·,.,.., ut;in, an
nyian v(,dik. ( 'icet·otr;tk e tiirekv(·s s~.intol1y nagy dicsiíség<'·rc sz·.>lg;il, 111i11t gyaLi
zabtha az nl<íLLiaknal' nenlic!cn eriík<idésiik. S.) 

Jl,':tpoleon az (, st.:íllriizet:>si magányáinn ekkép elm{·lke<lelt az utieai (··n
gyilkos tette J<ilött: "Cato cselcÍie<lde korbirsainak ltelyesl<·sd, .:·s a t:irtf:11elem 
\,ámulatát 11yerte meg; d•: kinek hnswált az i'> halála~ C:tesarnak. R ire 11ézve ,-olt 
k;iros ·~ Romára' .:·s p;lrtj:'tm. Azt lllOIIdhatn:i valaki' hogy ő tüLure uee.<iilte <t 
lral:lll ('aes:tr ig:íj<í11ál "!De ];j k<"-nyszeritheté őt erre"! J\Ij(,rt nem kiivelé a luYago
kat, vagy ama párthivei t, kik U ticában Itajúra sz;illtak? Ök érv{~nyesiték elveiket 
Spanyolors..:ágban; s mit nem eszközöliLetett volna az(, neve, jelenléte, tanác,~a 

15 
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Utica lakói, s minden ismerősci megsiraták az egyetlen szabad 
romait. Caesar szakott nagylelkűségével fölkiáltott: , Trigylette tö
lem a dicsőséget, hogy életét megtarthattam volna'. Még is midőn 
Cicero e nagy férfi dicsbeszédét irta, Anti-Catot álli tá ellenébe : 
mellyben annak hibáit, és éretlen erénycit fölfedezte. Valóban Cae
sar az ujabb, Cato a 1·égi kor e1·ényeivcl birt; amaz kortársai, s az 
utódok helyeslését igyekezett megnyerni : emez egyedül csak az 
erényre törekedett saját eszméje után 1 ); és cl lehet mondani, Jwgy 
a régi republicanusok faja veszett. ki benne. 

Caesar elfoglalván Uticát, s az egész romai Afrikát, Numilliába 
s Mauritaniába nyomult; ezeket tartományokká tette: a történetíró 
Crispus Sallustiust hagyván ott proconsulnak ; kinek barátságát az 
által nyerte meg, hogy visszahelyezé öt a senatus ba, honnan gonosz
ságai miatt kizáratott, s kinek fukar kapzsiságát akará felhasználni e 
tartományok kimerítésérc : nehogy móJjok lehessen a föllázadásra. 
Sittiu!l száműzött rarnai számára, ki összeszedett csapatainak élén neki 
nagy hasznára volt, országot alapitott Numidia határain, honnan a 
tartományra fclügyclhessen. Poropejus egy leánya hatalmába esvén, 
öt Spanyolországba testvéreihez ki.ildé, s az ezen időtájban elesett 
Carthago és Corinth városok ujra építtetését megparancsolta. 

Romában rendkivüli tisztelettel fugautaték ez évi juniusban. A 
dictatorságban tiz évre megerősíttetett ; testörökül 24 lictor helyett 

n-zon l~giok közepette, mellyek a követkelŐ évben :t háboru sorsát mérlegclték n, 

m'mclai siksligon! Még a bekövetkezelt csatn-vesztés ubín is, ld akad>tl yoztn. volna, 
őt az i (j u Pompejus követésében, ki Ca.esart is tulélte, s még soltáig dicsöséggel ko· 
ronázta a, köztársaság zászlóit? C~ssius, és Brutus, Catonak növendékei megölték 
magukat, emez Philippinél a csatatéren, Cassius pedig tévedésbiíl, mialatt llruttts 
gyözelmet aratott az ellenségen i és e kétségbecsett tettel, mellyre az ;iluátorság, 
és a léleknagysig felőli képtelen nézetek tiizelik az embert, ugy szc)lván orhaján
nékozták a győzelmet a triumviratusnak. 1\brius, kit maga a sors árult el, ezelm6l 
nagyobb férfiu volt: a marsusok által elüzetvén, a, minturnumi mocsárban vonta 
meg magát i szilárdságn. megjutalmaztatván, vi-sza tért Romáb;t, s hde<l ízben 
nyert consulságot.Öregségére, midőn n. bolclogság tetűpontjlit elérte(?), hogy n, sors 
változó szeszélyének kitéve ne legyen, megölte magát Dc midi'm Ca to pilrtja dia
dalmaskodott , ha a végzet könyve túva illiott volna eliítte , ha n.bbn.n olvashatta 
Yolna, miszerint négy év mulva huszonhárom tőrszurás alatt Caesa. r Pompej us 
oszlopánál a senatusban adja ki lelkét, hogy Cicero ujra föllép a szúszékrc philip· 
picát clörögni Antonius ellen: vn.lljon Cn. to megölte volna-c magát"? .. Bizonyára 
nem i halála kétségbeesésből történt; gyengesége volt az nagy lelkének, tévedése a 
stoicusnak, és egy szennyfolt az ő életén." 

1) Esse rptam vitieri bonils male ba t : itar1uc <JHOminus gloriam petel,at, eu 
roagis illam asse<1uebatur. Sa Ilustius, i11 Ca t. 
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72-t nyert: egyedüli censornak választatott.; személye sérthetiennek 
nyilvánittatott; a tanácskozásokban ö nyilatkozék eliíször; a szinjá
tékokban curulis széket kapott, melly halála után is ott vala hagyan
dó ; a circusban leendő pályázat megkezdésérc első adta a jelt; négy 
fehér ló vontatta kocsiját, mint egykor Camillusét, ki a gallusokat 
legy6zte; .J up iter szobra me ll ett emelkedék az övé, alakja a föld
gömbre támaszkodván. 

Caesar míndezt elnézte; de azt is belátta, hogy az illyesmire 
félelem készteti az embereket: s hogy annak véget vessen, nyilván 
kijelenté, mikép Marius és ~ylla vérengzéseit utánozni nem szándé
kozik: ,Bár soha egy csepp polgárvért se onthattam volna! .Jelenleg, 
miután az cllenséget legy(íztem, leteszem a kardot, és jótettek ált.:J.l 
akat·om magamhoz kapcsoini azokat, a kik nem szüntek meg gyiilölni. 
A l~adsereget föl nem oszlatom, nem ugyan saját magam, mint in
kább a köztársaság V(~dclmc végett; annak föntartására elegendők 
lesznek az Afrikából hozott kincsek: sőt még azonfölül é\·cnkint 
200,000 mérö buzát, és három millio mét·ő olajat is szállitta thatok a 
nép számára.' 

Diaolahnenefek. 

A megnyugtatott senatus és nép négy diadalmenetet engedett 
számára ugyana?.on hóban : a gallusok, Egyptom, Pharnaces, és ,Jub:t 
fölött nyert győzelmei végett. A7. első alatt háromszáz nép, és nyolcz
száz város nevei lwrdoztattak körül; s mivcl diadalkoc~ijának tenge
lye eltört, fáklyákkal megrakott negyven elefántot hozatott eli) a?. 
elkésett menet világitására. A Capitolium templomába térden csuszva 
ment föl; s megpillantván ott a ti~zteletére emelt szobrot J up i teré 
mellctt, ,Caesar félisten' c7.imrnel, e szónak kitöröltetését kivánta. 
Sz in toll y fényes volt a következő három diadalmenet is; és az utolsó
nál különösen tetszett a. romaiaknak, hogy Scipio, Cato, és Petrejus 
szobrai körülhordoztaltale 65,000 talentumra becsültettek a kiiriil
lJOrdozott arany és ezüst edények ; ide nem számitva 182~ damb, kii
lönféle városok által ajándékozott koronát, összesen 15,033 font suly
lyal. E kincsekkel kifizctt.e, s gazdagon megajándékozta a katonúbt, 
tiszteket, és a népet; s 22,000 asztalra a legválogatottabb étkeket é~s 

italokat hordatta föl. Pompej us, jól ismervén a nép hajlamát, melly 
fölött uralkodni kivánt, mindcn eddiginél tágasabb, \JOO láb széles, 
é~ 2000 láb hosszu circust építtetett, 250,000 néző befogauására. Egy 
csatomahiirnpölygö hahjai gyönyörkiidtctéka szeme t, és kapcsolatban a 
Yasrostdyl y al, megóvták az em bereket minden veszél ytöl Caesar itt 

l fi * 
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2000 gladiadort léptetdt fül, si:árazfiildi, tengeri csatálat, elefánt
harczokat állitott elő; négy emberi áldO?;atok (!) scm hiányoztak 1), s 
olly nagy tömegben tódult a nép , hogy sokan a szabad !~g alatt hál
tak, némellyek pedig a tolongásban agyon nyomattale 

SJ'rus, és l,aberius. 

Ez alkalommal lépett föl lu~t l1ircs bohócz, Publius Syrus, és 
Laberius. Az előbbi , mint rabszolga vitetvén Romába, s tehetségei 
által szabadságot nyervén, több rendheli vigjátékokat irt, mellyek kö
zül némolly gyönyörű helyek ftinmaralltuk; s ez alkalommal versenyre! 
hiván valamennyi dramakliltőt és szinészt, mindannyit legyőzte. La
bet·ius, midön a szinpadra lé p ett, a lovagok sorából k itöröltcték; je
lenleg jutalom fejében Caesar visszaadá neki azamny gyiiriit, ~·~s lwaá 
500 sestcrtiust tdt. Midőn ennek következtében a lo\·agok ülései felé 
tartott, é'> a sanatorok közt üW Cicero mellett elhaladna, ez imigy 
szálott hozzá: ,Örömest engednék ht~lyet, ha magam j"; nem ülnék 
olly szorosan'; s ezzel a Caesar által kincvezett sok senatOJTa czélo
zott. Laberius azonban még elmésebb feleletet adott rá : ,~;pen nem 
csudálkozom, l10gy annyira megszarultál, te, ki megszaktál két 
székre ülni egyszerre'. 

Mindazáltal Caesar cllenségei nem voltak mcgsemmisitvc. Cae
cilius Bassus, romai lovag, a l'ompcjanu~okkal egyiitt l'harsalusnál 
legyőzetvén, Tyrusba vonult; hol szinlcg a kereskeclr~:mck adva ma
gát, pártfeleit összegyüjté, s nem sokúm készncl> érczte magút, Sex
tus Caesart, Syria kormányzóját haddal megtámadni. Kezdetben mcg
\-eretvéu, ennek sercgé~t megvesztegette, és Scxtust megölette; s c 
sereggel erejét növelvén, dc az iigyc,;sé·g scm hiányozván nála, vité
ziil tartotta magát cllensc~gci irányában: sőt a könnyen mcg\•ásárol
ható arabokat, s a romaiak iránt rendkivüli gyülölettel viscltctö par
timsokat is segit,égül ltivta. .Jóllehet Caesar csapatokat ki.ildött el
lene, nem sikerült neki őt megfékcwi, s egészen a dictator halálaig 
Apameáhan tartotta fön magát. 

Uundai l'snla (!&G, e. mart. j ö.). 

Egészen más fontoss:ígu volt a spanyolországi ktboru; hol Pom
pejus két fia, összegyiij t vén a Thapsus- r!s Pharsalusnál megvert se
!'cg maradványait, és a henszi.ilöttek által is eriísiidve, Caesar párt
hiveit az erősségekbe \"Onulni kényszeritették. A dictator szi.ikséges
nek tartá a személyes megjelcné.~t: Wbb ponto!( at visszafoglalt, mig 
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:\hmda sikságain, nem mes~ze l\falagától, eldöntő csatával kínálta meg 
az ugy ne,·czett repnblicanusokat. 

Ezek kezdetben olly vitézül tarták magukat, hogy kétségbee
sést'~beu Caesar a halált kereste j de visszanycrvc'n bátorságát, kato
náilwz igy szólott: ,Nem szégyenlitek magatokat, hogy illy gyer
mekek kezeibe hagyjátok jutni vez1;reteket'? S az ellens6g közé ro
lmnván, megujítja a csatát j és a nap ];eltétölu:-tp nyngodtaig vivott 
harczban ő maradt a győztes. Az ellenfél köztil elesett 30,000 em
her; kiiztiik a vitéz Labienu-;, éd hátamezer lo\•ag. Tetemeikkel tölt
''én meg Cae<>ar katonái az árkokat, l\funda fabira hágtak; mialatt 
Caesar a fntamlókat iildözte. Cnejm; Pompej us, hajóraját megsem
misit,·e látván, megöletett; öc~c'le Sextus a celtibereknél talált me
n edéket: és Caesar hét hónap alatt VL;s-et vetvén a nehéz harcznak, 
Romában honfi-véren nyert dicstelen diadalmenetet tartott, és örö
kös dietatamale kiál.tatott ki. 

1\eformok 

Most már uralmát megszilánlitván, es a u(, pet lekenyerezvón, 
nagyszcrii reformokat tervezett; mellyek egy :\'agy-Károly-, és egy 
Xapoleonra emlékeztetnek. Mint censor megszámlálta a népet, vissza
hívta Rornába a kiköltözött pog:irokat, a husz é\·cscktöl kezdve a 
negyven évesekig megtiltá nekik, elhagyni a varost; jutalmak osz
tása által minden tt:dóst, és rnüvé.szt magához édesgetett; fékezte a 
rr:nyiizést: dc kénytelen vala kérnekkel árasztani cl a vá~ártéreket, és 
rendőrtiszteket tartani, kik néha ebéd idcji:n is bementek a gazda
gok lakaiba, s elvitték onnan a fölö:-<leges étkeket. A senatust kiegé
szité, az alsóbb rend ü tisztviselök :számát szaporitá; a senatorok és 
lovagok törvénykezési hatalmát ko1·látozta; nyolczvanezer szegényt a 
tengcrentuli gyarmatok ba száll i tot t, s a senatusnak é 3 népnek hatá
rozatait rendes nyilványos~ágm hozta 1). 

Mint flípap belátván a naptár hiimyait, Sosigenes csillagászt 
Egyptomból elhivatá, s a.nnak segélyével azt kijtn·itottlt ~): mi által 
Cicerotól gunyt, az utókortól pedig hálát érdcmlett ki magának. A 
w',p és a sorshuzás mcllöz(,sé\·el, ő maga töltött be rninclen tisztségc
ket, a comitiuuwknak tcrjeszt\•c:n eló a jelülteket e szavakkal: ,Cae
sar ezt, és ezt eme törzsnek ajánlja, s me~választatását kéri.' Jól 
tnclván, mi egyengette neki az utat a föhatalomm, rendeletet hozott, 
miszerint a praetot· egy éven, consui pedig krt éven tul hivatalát 

1) Sveton., in Caesarc•. 20. 
2") Lásrl a Cln·unologiá6an, 5. §. 
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ne viselhesse. Magzatok hiányában, s minthogy a romaiak a királyi 
czimtől irtáztak, dynastia alapitására nem is gondolt; de azért a 
]{öztársaságot sem szándékozott helyreállítani, mint ezt Sylla tevé. 
Ez oknál fogva a birodalom alapitájának méltán tekintethetik: miután 
az imperator czim is megadatott neki, pedig nem a diadalmas had
vezér szokásos neveiil, hanem a legfőbb hatalom jelentésével. 

Cal'sar jelleme. 

A polgárisodásnak eme legtevékenyebb és Iegnépszerübb képvi
selője, élénken emlékeztet amaz e,gzményi jellemekre a népek gyer
mekkorábóL Nagy, mint harczos, mint szónok, mint politicwi, a tudo
mány, és tettek embere, igen ügyes mathematicus, mint ezt a 
naptár ja vitása, a Rajnán veretett hid ja, s az általa vezetett ost
romok tanusitják, olly nagy észtehetséggel birt, hogy egyszerre ol
vasott, irt, toll alá mondott, négy, sőt hét írnoknak is ugyanegy
szerre dictált; Britannia partjaitól Aethiopiáig nevezetes győzedelme
ketaratott, s azokat kitünő irmodorban előadta j harczot vivott, és kéjel
gett j természettől n y ert méltóságteljes tekintettel, és az ékesenszólás 
hatalmával uralkodék a gyülekezetekben, lecsendesité a lázadásokat, 
és a nők szcretetét megnyerte. Kortársait mindenbcn meghalad\·a, 
mindent me részelt; és a ezé! elérésétől semmi scm tartá őt vissza : mc:g 
az igazság scm(!): mcllyetmindenben követendőnek tartott, kivéve. ha 
az uralom meg~zerzéséröl van szó. Erkölcsei épen nem voltak szigo
ruak; s katonáinak dalai sziintclen emlegeték e ,kopasz'nak rut viszo
nyát Nic0medessel, és őt Bithynia királynéjának nevezték('). Curio 
atyja ny il ván os beszédben minden n ök férjéne!{, i·s minuen férjek ne
jének nevezé öt(!); s miuön diadalmasan bevonult Romába, a katonák 
következő dalt énekeltek : ,Romaiak rejtsétek el feleségeiteket; visz
szabozzuk a bujálkouó kopaszt, ki a gallusok nejeit a férjeiktől clrab
lott aranyon vásárlá meg'. Midőn egy senator a"szonyiasságára czé
lozván, azt monuaná, hogy egy n ö csak nem kPpes fl~rfiakon zsarnokos
kodni, rá felelé : ,Emlékezzél arra, hogy Semiramis meghódi tá kele
tet, s az arnazonak Ásiát alávetették·. 

Egyébiránt minden asszonytassága mellett sem találkozott erő
teljesebb és kitürőbb férfi, midön lóidomitásról volt szó, vagy ha 
me! eget, hideget, éhséget, szomjuságot kellett kiállni, folyamot át
uszni, s naponkint ötven legát gyalogolni. Bámulandó tetterő, melly 
semmit sem látott bevégzettnek, mig- egy parányi tennivaló volt hát
ra 1

), magas értelmiség, emberinél is nagyobb(?!) léleknagyság mel-

1).Jlollslrum activitatis. Cio. ,y; actum credens, si quid superessct agendum. Lucan. 
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lett*), rendiiletlen ahrattal birt; mcllyet már kezdet óta tanusitott, mi
dőn a választásra menvén, azt mondta anyjának: ,Ma vagy mint főpap, 
vagy mint számiizött jövök elődbe'. A szigorubbak megvetéssei vi
seltettek ininta; Sy !la azonban előre sejtette nagyságát, s benne a 
nagy(!) plcbPjus, Marius örökösét látta. Caesar csakhamar belátta, 
hogy csupán a legmagasabb állás lehet rá nézve méltó: bizott 
a végzetszerüségben ; minden lépten- nyomon növekedő veszélynek 
tette ki életét: élctét könyebben, hogy sem tekintélyét koczkáztatva. 
Milly nagy~zeriinek tünik ő föl még a hadarázó Lucanus rágalmai 
me ll ett is **) ! l\1 illy lelkesedést tud önteni a seregbe! Zsoldosai
nak egyike, maga megadására fölszólittatván, felelé : ,Caesar ka
tonái másoknak kegyelmezni, de kegyelmet elfogadni nem szoktak', 
s megölte magát. Hasonló történt egy másik Caesarnak katonájával, 
ki haldokolva fölkiáltott : ,A testőrség szembeszáll a halállal, de ma
gát megadni nem fogja'. 

Dictatorsága rövid, és izgatott vala; mert a polgárháboruk zi
va tanti még alig csillapodtak le: miért is terveiről nem soht tudunk. 
,J óliehet a seregnek kö~zönhette fölmagasztaltatását, mindazáltal nem 
hagyta magát azon visszaélésekre ragadtatni, mellyeket Sy ll a, Ma
ri u~, és utóbb Augustus elkövettek. l\1int censor, tribun, örökös di
ctator, a köztársaság ura volt: mindamellett annak formáit sértetlenül 
hagyta, mellyek lerontása még többet árthatott volna, mint magának 
a köztársaságnak megdőlése. Nagy férfi és rossz romai lévén, tetőtől 
talpig felforgatta hazája politikáját; s mig ez ekkoráig a népeket el
nyelni törekedett', ő azokat egyiíveolvasztani szándékozott. A hódi tó 
hadvezérek Roma igájába hajták a legyőzött tartományokat az által, 
hogy kincsciket és erejeket elvették, intézményeiket azonban meg
llagyták ; mi egyébiránt nem érdem volt, hanem a legbiztosabb mód 
azok kimeritése- és megsemmisitésére. Caesar e rendszert megváltoz
tatva, megnyitá Romát minden nemzetnek: meghivá őket az amphi
thea trum- és curiába, s Ásia és Olaszország elsatnyult törzsébe a gal
lusok és spanyolok erőteljes ágait oltá. 

E végre a polgárháboru kitörése alkalmával, a Havasok, és a 
Po közt lakó valarnennyi gallusoknak polgárjogot ajándékozott: és 
igy végrehajtá azt, mi a Gracchusoknak életökbe került; a senatorok 
közé igen sok gallus centuriokat, ~gyszerü katonákat és szabadosokat 
is fölvett seregéből, főleg pedig azok közül, kik Pharsalusnál dic5őiil 

'") l\lilly parányivá törpül egy Cicero illy n ag y sil. g mellett' S. 
·*")Csak attól függ minden, hogy ki mit becsül legtöbbre az emberben. S. 
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viselték magukat; minek következtében gnnyiratok is keringtek illy
formán: ,Caesar a gallusokat diadalfizekere után vonja, hogy öket a 
senatnsba bevihes.qe; ök a celta nadrágot levetvén, a tunica laticla
viába ölWznck. A közönség kéretik, ne mutassa meg az uj senatorok
nak a senatusba az utat'. 

]\Iig ekkép Roma a nagy kiterjedés következtében nemzetiségr'·t 
veszteni kezdte, a népek mcgszokták Olaszországot a világ fejének 
tekinteni : mi által részint a dicsvágy és kapzsiság, részint a honsze
retet által táplált harczoknak végök szakadt. Az uj emberek saját ér
deköknél fogva a dictutor sorsához voltak kötve: s ez oknál fogva 
mérték nélkiil pazarolták a tiszteletet az ö eaesarjokra; ki miutáu 
Clcopatra udvarának aljas viseletét látta, örömestebb fogadá azt. S 
nem csak az ö teremtményei, }Jan em a latin törzsnek elfajult i v adék:. i 
is dicsöségöknek tarták, látványul szolgálni a '-'ércs arenában, h(,l 
Caesar a;,. ó-világ temetkezési szcrtartását megünnepelte (!). 

l\f eggyözödvén róla, hogy a világbéke föntartására ket·iilhetlc
nül sziikséges: eléggé biztositottnak vélte szemayét ; és a gunyt. 
a sz i tk o lia. t, kiengesztelhetlen gyülölséget, sőt az összeesküvéseket is. 
figyelmérc scm méltatta. Pompejns szobrait ujt·a fölállittatá, s kíséret 
nélkül, védetlen testtel járt-kelt a Icigázott városban; ugy véleked
\"e, l1ogy jobb egyszer kiállni a halált, mint tőle sziintclen rettegni. 

Szá!llléka volt, rcformálni a jor~tudományt, csekély számuszaba
tos határozatokba foglalni a romai törvé~nyek rémítő összegét, továhb:í 
Romát kiilsőleg sz<'~piteni, sa tudús Varro vezérlete alatt görög-latin 
könyvtárt alapitni; a 1\lar;;-mezö küzepén templomot, a tarpej i szikla 
tövében.amphi tltentrumot, az egész világ képviselői számára tágas ta
náesteJ·emet emelni. Ostia ru ellett lett volna a nagy kikötő; a poníiui 
moesárokat kiszáritani 1), a birodalom térképét elkészíteni, Capuát, 

1) Eme nagy térség, mcllyet n. vi:t Appi:t hasit kcresztiil, a p:\.p:ti áll:un•·~< 

a,; Ji részét foglalj:t el, s nyugot- 6s délről a tyn·heni tenger·, egyébiránt az Apen
uinek Llncwln.ta áltn.l kerittetile A tengerrel párhuzamos hosszn.sága 42,000 meter 
Cistern:ltól TC'rTacináig, .5zélcssége 17- 18 ezer meter .... A iér tengeri képezet, ug·y 
ll(lgy n. tenger· valr} . .;ziniileg az Apenninek oldn.láig ter:jetlt, s n.ubt}l a Circcllus 
hegy, sziget gpmá.nt emelkerlett ki.l\Iár akkor nwcs:\.r volt, mikor ott Appius Cln.rt
<lius u bt nyitott; egy s1.:íz:ul mulva Comeli us Cethcgus :mnak kiszárit:\.snhoz fo
gott: n.zután félbesz:tkadt n. munlm Caesar dictatorságaig, ki sokat akn.rt itt, lm. ha
láb. mindent el nem ront. Augustus nngy árkot nsatott, me ll y mai napig is nevét 
viseli. Ezután sz.ó scm fMdnl elő róla Theodorik kor;í.ig, ki Decius patriciusm biz
tn. annak ki,;z:'tt"it:lsát; neki adv;ill egyszersmind azt tulajdonul. X. Leo, és V. Six
tus alatt. n~ gy m1mkák \'égeztettck, nevezetesen az átaJános vízvezető, s a körcsa
torna, Sixtus-folyam név alatt. VI. Pius 1777-96. 9,000,000 költött rá; kijavittatá 
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Corintlmst, Carthagot romjaiból fölemelni, a corinthusi szoros átvá
gása által a két tengert összekapcsolni i azután a parthusokat, Romá
nak egyediiri félelmes ellenségeit leigázva, a Cancasuson, sz!ttya, dák 
és német n1~pckcn keresztül visszatérni, föltette magában: ho;:ry ck
kép a birodalom, minden mivcletlt:n népekre kiterjesztve hatalmát, 
ltomának a barbaroktól többé ne legyen oka félni 1

). 

l\lind c terveket szétvágta az ösözcesküvök fegyvere i kik é;·et
len hazaszeretetök általujra zavarba dönték a világot, mellyet ez va
lószinüleg kikcriilt volna. Azok, kik a patríciusi jogot, mint a romai 
hagyományok oltalmát fentartani akarák, l-s a hazát, vagyis ennek a 
többi tartom:inyokra kiterjesztett zsarnokságát, és a nemességnek a 
plebejusok föliitti uralmát bálványozták, Cae.;art núndenesetre c-;ak 
átkozhatták; ki az aristocratia helyébe a népet emelte, s núnden nem
zeteknek megnyitá, vagyis föloszlatá Rom:\ t. K í az emberiség ügyét, 
a népuek szenvedéseit, az emberi-nem eluyomatását egy osztály ked
véért szem előtt tartja, az méltán áldhatja Caesart, s átkozhatja azo
kat, ]; ik az ö terveit megakasztottálc 

Semminernil uj hatalom meg nem szilárdulhat a nélkül, hogy 
számos f::;nálló viszonyokat, és érdekekeL meg ne sérben. Caesar meg
vetéssei viseltetvén a scnatorok iránt, kik vagy képtelenek voltak a 
hagyományok megőrzésére, vagy általa uj on emeltettek e mélt0ság
ra, maga készí té a reueleleteket: s a jelentékenyebb scnatorok nevei
vel jegyeztette meg, a nélkül, hogy ezeknek a dologról csak tudomá
suk is lett volna ~). Egy napon ill y c;:; a pat c urulis tisztYiselö me ut 
hozzá valamell y uj tisztelet, vagy ki,·áltság megvitelével, mellyet 
~zámára a ser'atus határozott, s ő még c~ak érdemesnek sem tartotta, 
székéről fölkelni. A megvetésnek eme nyilvánitása elviselhetlenebbnek 

az Al'pius-nbtt, :t régi hi,bkat, a csatornát, a terracinai nagyszerü mktámkat és más 
épületeket: mindezt a maga monumentalis jellegével; még a fogadókat is. Szeren
r:sdlensrgre a hitvá11y l'öliigyelés miatt msszul folyt a mnnka, s midőn :t kárt be
htbik, nem volt már idő annak heJy,·ehozásám, s kitört a zivatar. 181 O-ben a 
i'ranezia korm:íny biwttmányt nevezett ];i :t munl:a folytatására.; de a k(jzi.Jcjütt 
\·altozások mi att annyiban maradt a dolog. 

1) V. ü. Bm·y, 1/i.<t de la vie de Juf,·s c,;srtr. P:tris, 1758. Két kötet, 8-r. 
A.(;. Meissner,Das Lel!w des Juliu" Car.·snr, folytatva J. Ch. L. Haken által. 1811. 

Ez életrajzok nem tökéletesek. Sok ad"L,t szolgáltittllatnak még Commen
tárjai, Plutarclms, és Svetonius. 

1) Cicero (nd {runil. IX. 15.) i1ja: ,,Néha füleimbe jttt, hogy valamell y se
natush;~tározat, midön neki (Caesarnak) ugy tetszik, Syriába, vagy Armcni;íba 
küldde.tt ti, a nélkül, h•lgy valamit tlHltam volna róla; s több feje<lelmck köszön/\ 
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tetszett, mint maga a szolgaság. A gyiilölség ujra föléledt; a Spa
nyolország legyözetése után általa elfogadott arany szék, wés babérko
rona a királyság előhírnökének tekinteték; a Tarquiníus és Brutus 
közt felállitott szobra szemct szurt j mindcnki arról sutto gott, hogy 
királrágra vágyódik. Egy iz ben a Lupercaliák alatt Marcus AntonÍus, 
miután szokás szerint,szinte meztelen futkosott 1

), lábaihoz vetve ma·· 
gát, babérral körülfont d indemát ajánlott neki. Némell y, talán Rzán
dékosan fölállitott emberek tapsoltak; de midlín Caesar a királyi mél
tóság jelvényét elutasította magától, a néptömeg viharos tapsokba 
tört ki j s még inkább, midön azt mondá, hogy a romaiak királya 
egyedül csak ,Jupiter lehet, kinek fejére teendő e korona a Capito
liumban. Másnap Caesarnak minden szobrai virágokkal valának meg
koszoruzva: azonban Flavius, és Marcellus néptrihunok leszedték a 
koszorukat, és megbüntették azokat, kik Antonius tettének tapsoltak. 
Caesar megsértve ét·ezvén magát, mindkettöt hivatalától elmozdította. 

Az elégületlenek közt vala Cajus Cassius , ki már gyermeksége 
óta gyUlölte a zsarnokságot, ugy annyira, hogy midön Sy liának fia 
Faustus, atyjának korlátlan hatalmával kérkednék, öt arczul csapta ; 
s midiín e miatt Pompejus elé idéztetnék, nem hogy bocsánatot kért 
volna, sőt inkább k ijclenté, hogy uj ból megteszi azt, ha amaz kér
kedéseit ism él elni merészelné. Caesar iránt különös gy illölettel visel
teték : mivel ez Brutust a praetarságban eléje tette, s tőle a Megara 
ostrománál szerzett oroszlánokat, a. rarnaiaknak kedven ez játékszen~t 
elvette. A magángyülölet, és természetes dicsvágy lángra. gyujták 
benne a szabadság iránti szeretetet, és terveinek !{i vitelére legjobb 
eszköznek vélte J unius Brutust. 

Ez ifju ember, jeles iró, és ékes szónok, a régi Academia cl
veiben nPvcltetvén, nagybátyja Cato iránti tetszésből, a staicusok ta
nait fogadta. el j és innen tanulta, hogy a legnagyobb áldozat- és ön
megtagadásra készen legyen az ember. A ty ját Pompej us megöleté: ö 
mindazálta), nehogy személyes gyUlölségnek látszassélc helyet adu i, 
az ö pártjára állott, s vele együtt P harsalusnál legyözeték. Caesar, 
ki annak anyjával, Serviliával hosszabb ideig bizalmas vi<;zonyban 

iratot intéztek hozzám, hogy az é:t sz:~.vazatommal királyi czimet nyertek: holott 
azt sem tudtam, létezneli-c a vil<igon, vagy sem. 

1) A Lupercalí;i,k-, a rég-i Latium pásztorijátékainak alkalm ával, az ifju patri
ciusok, é.~ némell y tisztviselők félme:~itelcnül futkostak föl- s alá. a városban, é~ a 
kikkel összetalálkoztak , azokat korbácscsal verték. A nők különösen örvendtek e 
caapá.aoknak; azt hivén, hogy könnyebben esnek teherbe, s könnyebben sz ülnek. 
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élt, és igy öt saját fia gyanánt tekinté 1), rendkivül megörült életben 
létének ; s nem csak megbocsátott neki, de sőt Gallia Cisatpina igen 
fontos kormányát is rá bizta: s olly kedvessé tette magát a tarto
mányban, hogy neki Mediolanuru lakói hálából szobrot emeltek. A jó
tétemények, o. helyett, hogy azorosabban csatolták volna öt Caesarhoz, 
még inkább elkeseriték :tulságos gőgjében mindig attól tartott, hogy 
talán személyes érzelmeit a közszabadságnak, amaz egy embert a köz
ügynek eléje teendi. Az ő szemeiben Caesar zsarnok és bitorló volt; 
ennek ellenségei mindegyre emlegeték előtte Catonak szigoru erköl
cseit, a hajdani Brutusnak hős tettét; mellyre czélzólag gyakran föl
irták ajtajára : ,Miért nem él ma is egy Brutus'! ,Te nem vagy Bru· 
t. us'. ,Brutus alszol'? Más részről ö Milo védelmében 2) azon nézetét 
fejezte ki, hogy egy polgár megölheti o. másikat, ha ez által a köztár
saságnak hasznot tesz. 

Cassius, a fő izgató, örömmel latta, hogy ama föliratok nem té
veszték hatásukat; végre föltárta előtte szJinJ.ékát : azt ru utogatvan, 
milly méltatlan dolog lenne, tovább is eltürni a. hon szolgaságát; s 
mig a nép egyéb praeloroktóllátványol;at és gladiatorokat kért, tőle 
egy zsarnoktáli megszabadulását várJa. Brutus egyezését adá a dolog
hoz, s az ö macsoktalan hire sok jeles polgárt bele vont az összeeskü
vésbe; kik vagy köztársasági érzelmeiknél fogva voltak Caesarnak 
régi ellenségei, vagy u jahban váltak azokká, miutan tőle jótéte
m~nyt nyertek Cicero nem volt beavatva a titokba: nehogy félénk
sége ált11l elrontsa a dolgot; vagy hiuságában ő legyen a vezető. Sta
tilius az iránt kérdeztetvén, mit tart kisebb gonosznak: türni a zsar
nok ot, vagy attól megszabadul va, polgárháborunak nyitni meg az 
utat, felelé : ,A türelmet eléje teszem az illy háborutól elválhatlan 
bajoknak'. Porcia, Cato leánya s Brutus neje, észrevevén, hogy férje 
fonto.• dologban töri fejét, saját oldalán mély sebet ejtett, s megmu
tat\'a ez által, hogy(nem lévén méltatlan atyjáras férjére) a borzasztó 
fájdalmat kiállani képes, megkérte Brutust, most már avatná be őt 
is titkába. 

(;aesar halnia (~~. mart. 15.). 

A babonás romaiak temérdek csudajelenetekre emlékeztek, 
mellyek Caesar halálát megelőzték; kinek núnden oldalróljelentés té-

1) A tragicus költők, hatás eszközlése végett Brutust Caesar fiánakmondtá.k. 
Brutus s'zületett 85-ben, midőn Caesar alig volt még tizenöt éves, éll csak negyven
hét éves korában lépett közelebbi viszonyba Brutus anyjával, Servili&-va.l. 

l) Asconius Pedianus, in commentario orationis pro .Milone. 
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tetett az összeesküvés létezéséről; de Ö vagy nem hitt azoknak, vagy 
nem gondolt vele. Az összeesküvők száma 63 volt, a tekintélyesebb 
polgárok közül, kik az ö meggyilkoltatását martius 15-re határozták. 
Midőn a senatusban helyét elfoglalná, hozzá közeled ve, mintha ke
gyelmet akarnának tőle kérni, rárohantak. Kezdetben védelmezte' ma
gát; de midőn Brutus gyilkát is·megpillantá, fölkiáltott: ,Fiam! még 
tc is'? és husz gyilok~zurás alatt összerogyott Poropejus szobránál. 

TIZENNYOLCZADIK FHJEZHT. 

Roma állapota Caesar halálakor. 
Caesar, életének 58-ik évében járt; s bárha nem igen szoktuk 

bálványozr1i a hősöket, benne erényekre találunk, mellyek öt az 
előbbi hősök fölött nagyszeáien kitüntetik, és hibáit szelidebb alak
ban tüntetik föl. Hóditó volt, tehát patakonként ontá a vért ; hazája 
ellen fegyvert fogott, tehát anyagyilkos volt: de a győzedelem után 
letette kezéből a fegyvert ; zsoldosait megfosztá a számi.izctések bor
zasztó gyönyörétől; ellenségeinek, kik tőle halált vártak, megbocsá
tott; s miután Romának régi intézményei többé meg nem állhattak, 
elég erélylyel birt arra nézve, hogy a népet és a patriciusokat egy po
litikába egyesitse, s a városnak egészen uj szervezetet adjon. 

De azt mondhatja valaki : ,Ö bitorló volt j és igy minden jó 
polgárnak kötelessége volt őt kiirtani.' Föltéve, hogy ez igaz, mi 
haszna volt abból Romának? Nem mutatá-e a következés, hogy egy 
ember uralmamost már kerülhetlenné vált? Maguk az összeesküvők 
is nem olvashaták-e a köztársaság halálos i téletét a bo~zasztó romlott
ságban, melly a társadalom velejéig hatott? Nem ismerték-e el ezt 
ők maguk is, midőn megölvén a dictatort, nem a szabadság ernlegeté
se , hanem pénzkiosztás által akarák föllázitani a népet? 

Ha valaha, most világosan behizonyult, miszerint a társadalom 
jólléte nem az anyagi javításoktól függ. A közügyek igazgatásában, 
igazságszolgáltatás és financz kezelésében naponkint több öszhangzás 
állott be j a patríciusi véleményeknek hajlithatlan z~arnokságát meg
ttlrte a praetor edictuma. i a curiát lealizta a tl"ibus i pompás országu
tak hasiták Olaszországot, és a birodalmat; csatornák és kikötők nyil
tak a kereskedés számára; idegenek a világ legtávolabbi részeiből 

seregeltek Romába, mint a tudomány, hatalom, miveltség székhe
lyére i s a világ lábaihoz tette termékcit és kincseit. 
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Népesség. 

De milly borzasztó sebek tátongtak eme külfény alatt! A pol
gárháboru fölemészté az olasz népességet. Tiberius Gracchussal.300, 
testvérével 3,000polgár veszt ette életét; 300,000 veszett el a szövetsé
gesek harczában: melly kárhozatosabb volt Romára nézve Pyrrhus, 
és Hannibal hadjárataináLEzután jött Marius, jött Spartacus, és ujabb 
polgárháboruk. Sylla 12,000 praenestei lakost konczoltatott föl; föl
duita Norbát, számüzetések és elkobzások által megtizedelte Roma la
kosságát ugy annyira, hogy a népesség hiányát a száműzöttek 10,000-
re menő rabszolgáival kellett pótolnia, mialatt az elkobzott javakat 
az ügyéhez hü 23 legio közt osztá fel. 

Igaz ugyan , hogy a Z'loldosok elhagyott földel<en telepedtek 
meg; azonban 20 évi kt!nyszerü nőtlenséghez szokva, s ebben meg
vénül ve, inl<ább eladták tell, eiket, és visszatértek Romába, hol aján
dékok, játékok és pártoskodások nyujtottak élvezetet. Maga H.oma, 
hova Olaszországnak minden vérere vezetteték, nem volt képes el
tartani temérdek lakosságát. Ca to korában 450,000 polgárt számított, 
a tizenhetedik évtől kezdve hatvanig, és Olaszországcsupán 1,800,000 
szabad polgárt; holott Polybius számítása szerint az első és második 
pun háboru közt, a rabszolgákon kivül 31/2 nállio lakost és 750,000 
fegyverfoghatót számított. 

Vagyoni állap~t. 

E .zek l<özt a vagyon fölosztása igen egyenlőtlen volt; s mig né
mellyek minden kéjelgésben uszt.ak, a legnagyobb rész nyomorban 
sinylett: 320,000 egyén a városban alamizsnából élt; kik munh nélkül 
fogyasztottak, és borzasztó fegyverül szolgáltak annak kezében, ki 
öket megvásároita, vagy éhhalállal fenyegethette. Mareius Philippus 
egy telektörvény indítványozása alkalmával azt állítá, hogy Romá
ban alig találkozik 2,000 birtokos polgár 1). Olaszországban a trium
virek ragadozó paza.rlásai egészen kiirták a régi földmivelő népet; s 
az uj birtokosok, kik karddal szerezték a földet, örömestebb henyél
tek a szinházakban 'l), vagy zajongtak a fol'Umon, mint sem munkás
sággal vagyonukat megtartották volna. A földek müvelése tehát rab
szolgákra bizatott. 

Egészen a harmadik századig Kr. e., Olaszország bővelkedett 
mezei terméliekben; tizenöt-husz magot is adott a szántóföld Roma 

í) Cic. Dc offic. II. 21. 
1) Varro panaszkodik, hogy a nép inkább kivánt ,•nanus in thea/ro movet·r, 

quam in aratro.' 
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körül: pedig nem tartozik a legtermékenyebbek közé. Olcsó volt te
hát minden, és sok gabonát ki is lehetett küldeni 1); szarvasmarha 
nagy mennyiségben tenyésztetett ; ugy hogy talán a borjukról ne
veztetett el Olaszország *) ; a pénz pedig (pecunia) a marha (p~cus) 
után, mellyel kezdetben a csere történt. De már Cicero és Varro ko
rában nyolcz, legfölebb tiz magot adott a szántóföld. A Licinius által 
kiosztott hét hold, mint Columella mondja, régenten annyi termést 
adott, mint jelenleg a legterjedelmesebb birtok; mellyet gazdája csak 
lóháton járhat be, s mellyet baromnyájak taposnak, vadállatok pusz
titanak, és lánczokba vert rabszolgák, vagy adósság végett rabokká 
tett polgárok müvelnek. Orioli nem régen Viterbo mellett, vizvezető 
föliratát fedezte föl, mellynek hossza 8766 meter ; és csak kilencz 
birtokosnak tizenegy rendbeli birtokát hasi tá keresztül. A gabonát te
hát más tartományokból kellett behozni; s Caesar és Augustus alatt, 
Egyptom- és Afrikából 60 millio mérő buza hozatott be Ola~zország
ba 2). S midőn a tengeri rablók, vagy háboruk a közlekedést megsza
kiták, a félsziget éhhalálnak volt kitéve; hasonlón ahhoz, ki másnak 
kezével rakja szájába az étket.' 

Nem is lehetett ez máskép : miután nem létezett közép-osztály 
e dusgazdagok és koldusok közt. Ennek alakulását nem engedték a 
törvények ; becstelenségnek bélyegf'zve mindennemü mesterséggeli 
foglalkozást. Még a nagy-kereskedés sem talált rokonszenvre; a se
natoroknak különösen tiltva volt minden kereskedés, és a hajóépités 
nagy bünnek tekintetett. Még inl1ább eltünt a közép-osztály az elkob
zások, és a birtoknak kevés kezekben történt öszpontositása következ
tében. Ez oknál fogva Olaszország, hova minden legyőzött nép kin
csei vándoroltak, s hol a népesség olly sok szabadságot élvezett, fej
adót, vámot nem fizetett, népesség-, és jóllétben mindegyre alábbszállt. 
S valóban érdekes kutatni nem csak ez idölwrban, hanem a követ
kező századokban is, hogyan satnyult el a kiváltságos Olaszország : 
holott a proconsulok önkényétől függö, s mindenféle adónemekkel 
terhelt tartományok nagyobb jóllétnek örvendettele Olaszországra 
alkalmazható, mit Alberoni a mult századbeli Spanyolországról mon
dott, hogy tudnillik hasonlit ama szájhoz, melly mindent magába 
vesz, de semmit meg nem tart. A vagyon jelképét tekintve gazdag-

1 ) Bizonyitja Tacitns, Ann. XII. 43. Ezenkivül Plinius, XVU. Oolumella, 
praef. ad Li b. l., Polybius, Lib. Il. c. 15. 

~}'It ,ú O !O görög szótól, me! ly borjut jelent. S. 
Z) 810 millio font. 
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ságnak, mindig csak arany után so várgott, és fogyasztott a nélkül, 
hogy valamit termelt volna. Ellenkezőleg az előítéletek nem tarták 
vissza a tartominyak lakóit a kereskedés-, és szorgalomtól, melly kü
lönösen virágzott Galliában, Siciliában, Görögországban, és egész 
keleten j hol a kereskedés nem csak egyenlőséget, hanem politikai 
fontosságot is kölcsönözött a vele foglalkozónak. 

Roma érdemeihez tartozik még a nagyszerü eredmény, mellyet 
kormánya a tartományok- és gyarmatokban előidézett, mellyek elté
rőleg a görög gyarmatoktól, még akkor sem váltak el a romai néptől, 
midőn a tisztviselők ellen föllázadtak: pedig Roma, minthogy muni
cipium volt, nem is olvasztotta magába a többi közgégeket. M ig azon
ban a görög gyarmatok mind inkább idegenek lettek az anyavárosra 
nézve, hol többé szavazat.uk nem volt, s hol legfölebb metoichek le
hettek : Romában , a ki C8ak kitűntette magát a. seregnél, vagy hiva
talokban, polgárjogot, és végre consulságot is nyerhetett. 

Szegén)·ség. 

Láttuk már, mi módon élődött a szegénység Romában: eladta 
szavazatát, tanuskodását, vagy gyilkát. A piszkos Suburra külváros· 
ban, vagy ama gunyhókban, mellyeket a Tiberis minden áradás al
kalmával magával ragad, vagy pedig hét, nyolcz emeletre fölhalmo· 
zott szobákban összezsufolva tanyáz a naplopó 1 a zsebmetsző, a ron
gyos kéjleány, a koldus nyelvész, a görög sophista, a talált gyermek. 
Lyukaikból előbuva, a csapszékekbe (popinae) tódulnak, hol az ut
közben lwldult, vagy a patricius nagylelküségébő! nyert két as-ért 
durva kenyérrel, ürü-fejjel, és meleg borral csillapitják éhöket és 
szomjuságukat. Az ártatlanabbak közülök a patronus üdvözlésében, és 
udvarlásban töltik a napot, összeszedik a sportulákat a paloták elő
csarnokaiban, azután a forum vitatkozásait hallgatják, és megtapsol
ják a szónokot , midőn hangzatos körmondattai füleiket csiklandozza, 
vagy szerenesés kifejezéssel a nemzeti hiuságnak tömjénez j később a 
gyakorlatokat nézik a Mars mezőn, és laptával, vagy karikavetéssei 
mulatják magukat j hideg-, vagy gőzfürdőbe mennek, s bohóczok, vagy 
bölcsészek beszédein röhögnek j az áldozati szertartások, és papi lako
mák költséges pompájában gyönyörködnek. E szegény, nyomorult 
nép, melly sz ük, sötét, büdös utczákban lakik, boldognak érzi ma
gát, hogy corinthusi oszlopcsarnokok alatt sétálhat , márvány bazili
kákban üldögélhet, márvány fürdőkben mosakodhatik, és gőgös reny
heségnek adhatja magát által: mig a legyőzöttek milliói az ő számára 
müvelikSicilia,sEgyptomföldét. Boldogsága határt nem ismer, midőn 
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Agrippa 170 fürdőt és borbélymühelyt nyittat meg számára, mit egész 
éven át ingyen használhasson; vagy midőn az uj aedilis, hadvezér, 
vagy demagog, az ő mulattatására afrikai vadállatokat, spanyol tán
czos-nőket, zsiraírokat a pusztákról, német g la diatorokat, galliai re
tiariusokat , görög bölcsészeket állit elő , s főleg midőn kettős részlet 
gabonát osztat ki közöttük. 

A gazdagok m~ndenek előtt a görögöket kivánták utánozni, nem 
ugyan a szép iránti finom érzetben , hanem a fényűzés és kéjelgés mü
veiben: miért is Cicero nagy-atyja a romaiakat a megvásárolható sy
rusokhoz hasonlitá, s annál gonoszabbaknak nevezte, minél többet 
tudtak a görögből 1). S valóban majd mind Görögországba mentek a 
nevelés befejezésére j s ha némelly jobhal{ a tudományok-, és főleg az 
ékesen-szólásban kimivel vc tértek ig meg onnan, sokkal nagyobb vol t 
azok száma, kik az epicureismusnak leganyagibb részét sajátiták el: 
megveték az isteneket, tagadák a gondviselést, és azon elvet álliták 
föl, hogy minél többet kell az embernek élvezni j követve a görög 
nép példÁját, melly a nemzeti alásülyedés mellett kéjelgésben keresett 
vigaszt, vagy ravaszsággal bosszulta meg magát. 

Paloták. 

A gazdag polgár laka, valódi királyi palota volt. A rabszolgák egész 
serege volt mindennemii szolgálatokkal elfoglalva j mintha gondolni sem 
lehetne szükséget, me ll y ott kielégitésre ne találna. V ol tak itt lovászok, 
szakácsok, inasok, pintérek, fllrdősök, vadászok, halászok, kertészek, fo
nónők, takácsok, szabók, fodrászok, fes tészek, mozaikrakók, bölcsészek , 
bohóczok és gladiatorok, másoJók és nyelvészek, kik a könyvek hibáit 
ja viták; a pinczék, raktárak és konyhák egész falut eltarthattak volna. 
Ide járultak még a nagyszámu cliensek, kik már hajnalban oda sereg
lettek, a patronus hogyan léte után tudakozódni: s daczára a kapus 
(ostiarius) és komornyik ellenkezésének, aházi-ur alvó szobájába hatol
nak, elmondják üdvözletöket, és örülnek, ha ásítozás közben félmo
solyt, és kosarukba egy darab kolbászt, vagy mintegy hat krajczár 
értékü pénzbeli adományt nyerhetnek. S még a vendégek 1 kiknek 
száma gyakran ezerre ment egy l1ázban r Hát még a tányérnyalók, és 
azon ,árnyékok', kik mint a legyek, hiv en követték az eledel szagát r 

Betölték ezek az oszlopzatos atriumot, honnan az egyeil tere
mekbe volt a bejárás. Miután az ajtónálló megtette figyelmeztetését, 
hogy a belépő legelőször is jobbik lábát tegye a küszöbre, s a kajdács, 

t) De Ol" at ore ' n. 
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vagy szarka örvendetes hangokat hallatott, nem csak a legválasztéko
sabb, de egyszersmind a. költségesebb fényüzés tárult föl az ember 
szemei előtt: pompás faragványok parosi, lesbosi s afrika.i márvány
ból, aranyozott gerendák Hymettos hegyéről, a oszlopközökbe illesz
tett arany és elefántcsont, minden oldalról képek, festvények, szob
rok, corinthusi edények, fajtalan csoportozatok j mozaik-müveket ta
pos a láb, mellyek közül jelenleg egyetlen-egy bármell y gyüjtemény
nek dicsőségét tenné. Nem is akarjuk emliteni a fürdöket, ágyakat, 
egyéb butorokat, titkos szobákat, mellyek arra szolgáltak, és ugy 
voltak rendezve, hogy a bujaság eltompult érzetét fölingereljék és 
kielégítsék. 

Caesar pompás építményeket emeltetett j építésze, Namurrus 
első volt, ki egészen márványnyal bevont palotáltat épitett. Clodius 
palotája 15 millio sestertiusra becsültetett. Tullius 20,000 forint ér
tékü cedrus-asztalon irta meg vádlevelét Verres ellen, ki 28 milliót 
lopott és rabolt; s a fényüzés olly gyors előhaladást tett, hogy Lepi
dus palotája, melly azon időtájban a legszebbnek tartaték Romában, 
harmincz év mulva még a századik sorban sem állott l). De még egy 
palota sem volt elegendő , hanem több is kellett (m u t a t o r i a); s 
midőn valaki Lucullusnak m egjegyzé, hogy az ö palotája a tél hidege 
ellen nincs védve , válaszul ada : "Hogy hogy? azt hiszed, nem va
vagyok olly bölcs, mint a fecskék , mellyek az évszakkal hazájokat is 
változtatják ? ~) 

1) P Unius , XXXVI. 24. 
Z) llazols, Palais de Scaurus, ou description d' une maison' romair&e, fragment 

d' Uli ~oynge fait a Rome ~ei'S la {ifi de la republique par Méror>ée' prince de Suel!es 

czimü munkábnn Meroveus azon Ariovistus fia, ki Caesar által legyözet.ett ; mint 
fogoly Romába vitetvén , itt a görög épitész Chrysippus barátságára tesz szert, 
ki neki Roma fólséges épületeit megmutogatja, s az építészet elöhalndás1ít követ
kezöleg adja elő : 

"Egykor a városok eme királynéja épen nem különbözött a ti városaitoktól 
Gennaniában ; polgárai , fóldmivesek és harczosok családjaikkal együtt fa-, vngy 
nádgunybókban laktak. Csak a Pyrrhussal viselt háboru után, Roma alapittatá
sának 470-ik éve táján kezdettek téglákat használni a házak tetejére. Ez ideig zsín· 
dely, vagy kócz (stoppia) használtatott, mint például ama házon, melly a Szent; 
szikla végében látható a Velabrum felé. Akkor a házak csak egy emeletböJ álltak
minthogy az aedilisek által hozott rendszabályoknál fogva a magánépületek falai
nak nem volt szabad meghaladni a másféllábnyi vastagságot; különösen pedig a 
választó: falakra nézve állott fón e szabály : miért is az illy gyenge alapra emele
teket épiteni nem lehetett. Késöbb a téglafalakat kölánczokkal erősitették meg, söt 
egészen köböl is épitettek falakat: eszáltal a házak magasra emelkedtek; sőt visz-

l 6 
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VIllák. 

Mit szóljunk a villákról? Ide vonultak vissza a tudósok 1 elmél
kedni terveik 1 beszédeik é~ költeményeik fölött j itt gyakorolták be 
Clodius és Milo zsoldosaikat az orgyilkolásra ; a kéjelgök itten keres
tek fölfokozott élvezetet 1 s rózsakoszorukat raktak fejök re, mig a-haza 
enyészetének indult. Mindenki, a mennyire vagyoni állapota engedé, 
több viliára igyekezett szert tenni, s azokat sétányokkal 1 erkélyek
kel s mindennemü kényelmekkel ellátni. Olaszországnak legszebb ré
sze annyira el vala borítva ezen villákkal, hogy alig maradott eke alá 
való föld j s hogy annál szebb fekvést nyerjenek, tengerparton emel
tettek, sőt még a hegyek is lehordattak j hosszu vizvezetökön folyt a 
a kristály-tisztaságu viz, melly a terméketlen platanu~-, a sugár myr
thus- és babércsoportozatokat öntözé, vagy görög véső alól kikerült 
csoportok előtt szökőkutakban ugrált, vagy buja fürdökbe s szelid 
angolnákkal telt tavakba folydogált 1). 

Hol van a Cincinnatus s Regulus kis szántóföldje? hol van 
Catonak jól mivelt majorsága? Ők örömüket lelék abban , ha este a 
háznépet a barátságos tüzhely körül összegyűjtheték j most pedig e 
pompás villák alatt nagy terjedelmü alacsony üregek léteznek a kellő 
világosság és levegő nélkül , hová este a felügyelő bekorbácsolja a 
rabszolgákat és szolgálókat, s rájok zárja a vas rostélyt, átadva őket a 
nyomornak, baromiságnak , vegyes öleléseknek 1 csakhogy a házi ur 

szaélésekre is adott alkalmat,és Lölcs rendszaunlyok által ~L házak rendes magassága 
60-70 lábnyira határoztatott. Az illy ovatosság sok 1·ossznak elejét vette: mint
hogy tüzvész alkalmával nem olly köunyü segélyt vinni nagyobb magas.oágra; a 
fóldreng·ések alkalmával sokkal hamará.Lb összedőlnek a gyenge falaza.tu magas 
épületek; végre a vizá.mdá.sok is, mellyek annyi bajt okoztak Romában, aláássák 
az alapot, és a magasra épült házakat könnyen ledÖntik. Ez oknál fogva hagyták 
tehát el a tehetösebbek a coenaculumokat, vagy p:tcllás-szobákat; és csak is a kö
zépsorsu emberek , idegenek , szabadosok laknak ott , mert kevés bért fizetnek; 
tökéletess kényelmes lakosztály, az erkély (solarium) alatt , nem kevesebb, mint 
2,000 sestertius ba kerül évenkint; és kényelmes , csinos lakházat legalább is har
minczezer sestertiusért bérelhetni. A tüzvész a legnagyobb csapások közé tartozik 
Romában: ez által bünhödtek gyakran amaz elfajult republicanusok, kik a Ile
lyett, hogy valakinek használtak volna az ő lakaikban, mint őseik, nem keresnek 
egyebet, hanem hogy féktelen indul11.taikat, és tulságos szeszélyeiket kielégítsék. 
A gazdagok, kik most épitenek, minden lehető elővigyázntot kimeritenek a tüzelő 
fának 1asználásakor." 

1) V. ö. Horácz odái t: ,Jam pauca.' ,8dalus ille.' ,Jlobustam, amice', stb. 
Plinius, az ifjabb egyszerü magáuzó és bölcsész villáiban olly nagy volt a 

fényüzés, hogy mai napon egy ki1·álynak is sok volna. V. ö. L. P. Baudebourt, Le 
Laurentin , maisan de ca111pagne de Ptitie le je tm e , restiltléc d' ap res la description dc 
Pline. Paris, Carillan-Goeury, 1838. 8-r. 
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egész biztossággal lcrészegedhessék, s sidoni bibor vánkosain kényel
mesen elalhassék 1). 

S a házi barátok nem a mbszolgák egy nemét képezik-e? Meg
vető gőggel bánik velök a uusgazdag, s alig méltatja őket egy pilla
natra, midőn a csarnokban a tömeg köz t áthalad. Ha kimegy, ezek gya
log követik őt lecticája mellett; látogatóba megy? az előcsarnokban 
várakoznak rá; ha fényüzés- vagy szórakozásból ebédre hiv ja őket, 
az ö nyugágyánál jóval alacsonyabb zsámolyokon ülnek, alábbvaló ke
nyeret és bort kapnak; s egy rabszolga kémleli őket : tapsoltak-e 
kellően, miképen nevettek, miképen ettek, s megérdemlették-e, hogy 
máskor is a fő urnak asztalához hivattassanak? 2) Ennyire rabszolgává 
aljasit tatott az ember, hogy szabad legyen a város! 3). 

1) Mikép osztották föl a romaiak a napot ön\kra, értekezést irt róla Couture 
áldozár a , Franczia Acauemia Emlékiratai'-ban. Lásd D) jegyzetct. 

lJ L. Seneca, Ep. XL VII., és Petroniust. 
8 ) Peignot Gábor, Sur le luxe des Romains dans leu1· ameublement , érdekes 

részleteket közöl. Némel ly magán-házak tömérdek pénzbe kerültek. Publius Clodius 
háza 14,800,000 sestertiusba, vagyis 2,906,000 liráb:L; Lucullus háza 1,250,000; 
Ciceroé 700,000 lírába. 

A képek iránti ízlés akkor kezdődött Romában, midön L. Mummius Görög
országból hozott néhányat 146-ban Kr. e. Az eladandók közt volt egy Bacchus is, 
tlwbei Aristides müve, mellyért Attalus 28'/! talentumot ajánlott; a t>illámhányó 
Sándor A pellestől, ephesusi Diana templomából, mellyért a müvész 20 arany ta
lemtnmot kapott; késöbb pedig annyi darab aranyat adtak érte, a mennyivel a 
képet be lehetett fedni. l'rl. Agrippa Cyzicus lakóinak 228,437 l init fizetett egy 
Aja.ré!·t, és egy Venusét·t; egy a tengerből kikelő J' en !ls 4!30,000 lirába került; a tlil

ltös AJar, és fiait meggyilkoló 1Jledea. 384,000 lírába; Tibei"Íusn~tk 200,000 !ira, s egy 
Atalanltít é.• Jleleagert ábrázoló kép közt szabad válMztasa levén, ez utóbbit többre 
becsülte. 

A császárok korában 70,000 szabrot számított Roma. Lucullus hozott egy 
i,400,000 !ira értéküt PontusbóL Me1·cur óriási szobra, ZenodoniS miive, tiz évi 
munkába s 800,000 lirába. került. 

Nagy volt a fényüzés az asztalokban, mellyek ritka fanemekből, és remek 
munkával készültek. C. Gracchus asztalát két tömör ezüstből készült delphin tartá, 
mellynek fontját e:r.er li rá val fizette. A mauritaniai király, Ptolemaeus hires aszt:da., 
3 ujjnyi vastag, és 41/l négyszög láhnyi cedrus-lapból egész kinc~et ért. Cicero 
200,000 lirával fizet-ett egy cedrnsfa·a,ztalt; Gallus Asiniusnak asztala 220,000 li
rábajött; N oniusnak, Tiberim szabadosának volt egy 4 láb széles és félláb vas
iagságu cedrus·asztala. Seneca 500 három-lábus nagyértéldi as1.talt tartott; vala
mennyi cedrusból volt, elefántcsont lábakkal. 

Az ágyakban is nagy volt a fényüzés, voltak bár azok ah•ásra, evésre, vagy 
l1ázassági nyoszolyául szánva. A közönséges ágyak apró szobákban voltak elhe
lyezve'minclen fényüzés, \'agy fiiggiiny ni>lkiil. Augustus korában az étterem pam-

16 
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Romlott&ág. 

A ki Cicero beszédeit olvassa, nem a n nyira az abból kirivó rom
lottság, mint azon szemtelenség fölött fog csudálkozni, mellyel e~en 
romlottság mintegy diadallal napfényre ho za tik, s hogy olly soká bün
tetlenül maradhatott. A napák szeretik vejeiket, s megmérgezik leá-

agai gyak ran cedrusb6l valának, ezüst lemezzel bevonva; vagy aranynyal, ele
fántcsonttal, békateknövel, gyöngyházzal s egyéb drága. anyagokkal kirakva. 
PompáB szönyegekkel is valának borítva; Cato korában egy illyen 160,000 l irán 
adatott el. N ero egy tarka szönyeget 775,000 !irá val fizetett. Szintugy nagy költ
ségbe kerültek a házassági nyoszolyák. 

Rendkivüli fényüzést tanusitának még a serlegek· és esészékben , mellyek 
külön asztaloknak sz:olgáltak ékességül. L. Crassusnak két serlege Mentor által 
vala vésve, s 20,000 lírába. kerültek. A sardonyxból készült edények igen kereset
tek valának, s egyetlen egy 336,000 !irán vétetett. T. Petronius, consularis férfiu 
,kit Nero halálra ítélt, végperczei előtt 1,440,000 líra értékü sanlonyx·edimyt tört 
szét, nehogy a zsarnoknak birtokába kerüljön. Li via császárné a Capitoliumnak 
50 font sulyu kristá.lyedényt ajá.ndékozott. 

A tálak is nagy pénzbe kerültek: Sylláuak volt egy 200 markát nyomó 
ezüst tá.la; s Plinius megjegyzi, miszerint legalább 500 hasonló találtatott Romá
ban. E fényüzés növekedett a császárok korában ; s Claudiusnak egy rabszolgája, 
Felsö-Spanyolországban kinestárnok, edényt készittetett, mellynek öntésére külön 
mühelyt kelle állitani. Tiszta ezüstből volt, 500 fontot nyomott; s lakomák alkal
mával 8 tál környezte, mindegyik 100 marka nehéz. Ugyanennek mintájára ké
szittetett egyet Vitellius , rnelly Minerva pajzsának nevezteték. 

Szintolly nagysLerüekva.lának a kiilönféle alaku lámpásokés gyertyatartók. 
Peignot még több polgár vagyonának becslését is adja a régi adatok után; 

s az általa felhozott adatok, Itabár nem tökéletesen valók is 1 legalá bb összehason
litMul szolgálhatnak. 
Syllának vagyona. 
Roseius szinészé 
Aesop tragicusé . 

ez pedig nagyon pazarló volt 1 esak egy ebédre 20,000 
frankot költött. 

A gazdag Publius Crassus vagyona telkek ben 
s annyi, romai házak-, rabszolgák- és nyájakbn.n. 

Aemilius Scaurus, Sylla veje 
Dernetrius1 Pompej us szabadosa . 
Hortensius szónok 1 mint ügyvéd ezerzet t 
Milo Clodius meggyilkolásaután számüzetvén, vagyonának 

nagyrészét magával vitte; elkobzottjavaiból kifizetett 
adósaágai mentek . 

Lucullus vagyona 
halála után egy halastónak kiüritéséböl bejött 

Sallustina llátraha.gyott 
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nyaikat 1); rokonok, hogy az örökséget egészen magukhoz ragadhas
sák, egymást kölcsönösen gyilkolják, vagy elitéltetik j semmi nem 
közönségcscbb a vérfertöző természeteneni viszonyoknál j még átaláno
sabb a birák részrehajlása, s a tisztviselők hűtlensége. S midőn Cicero 
a bűnöknek· egész sorozatát elszámlál ta , még sokat kell mondania, 
hogy a birák bátorságot vegyenek maguknak megbüntetni a gonoszt. 

Egy ifju ember védelmében, ki Claudiávali bünös viszonyok 
miatt vádoltatott, nem annyira magát a tényt tagadja, mint inkább 
annak büntelenségét bizonyitgatja: "Az erkölcsök szigorusága helyén 
lehetett a Camillusok-, Fabriciusok-, Curiusoknál; de mai napon ki
ment a divatból, s még az illy könyvek sem igen olvastatnak jelenleg, 
minthogy a papiros is, mellyre azon erények ir attak, el~vult. Jelen
leg, igy folytatja, kik azt hirdetik, hogy egyenes uton kell törekedni 
a dicsőségre, magukra hagyatnak az iskolában. Mellözve tehát e ko
pár s tövises utat, engedjünk valamit a kornak is; mozogjon szabadab
ban az ifjuság, ne tagadjuk t8le meg az élvezetet. Ne kivánjuk, hogy 
mindig csak a józan ész uralkodjék, hanem engedjük azt néha legyö
zetni a vágyak és éh•ezetck által is , csakhogy a dolog mértéken tul 
ne menjen; .. s midőn az ifjuság ki tomboita magát, s az életkor hiu ki
vánságainak is áldozott: azután foglalkozzék a házi gondokkal, a fo
rummal, közügygyel; s ekkor mutassa meg, hogy unalomból eltaszi-
1 otta s a tapasztalás után megvetni tanulta azt, mit józan észszel az
előtt belátni nem akart'' ll). 

Marcus Antonius vagyona 
Virgil hátrahagyott . 

mindez Augustus ajándéka volt. Octavia 52,000 lirát 
küldött neki ama versért: ,Tu Marcellus eris.' 

Augustus hátrahagyott 
husz év alatt ajándékban, vagy örökségben többet ka
pott 100,000,000 frtnál. 

Apieius, hires gastronom 
s midön vagyona két millióra olvadt le, attól tartva, 
hogy éhen kell elvesznie, megölte magát. 

Tiberi11s után találtatott 
Calistus 1 Caligula szabadosa után 
NarciSSUB szabados , késöbb Claudius titkára gyiijtött 
SeneCl,lo bölcsész • 
Plinius, az ifjabb . 

1) Pro Cltlentio. 
1) Pro M. Coelio , 18. 
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Ha. már ennyire nyujtható volt az elv, minö lehetett még annak 
alkalmazása? 

Durva•áa'· 

A nyers durvaságnak példáját látjuk azon aljas rágalmakban, 
mellyeket SalJustius Cicero, ez pedig Calpurnius Piso ellenében sMr. 
Ez utóbbiról számos egyéb gyalázatosságak közt ezeket mondja : 
"Neki nem lesz bátorsága megjelenni a látványokra; a közlakomára el 
fog jönni (ba csak kedvesével, P. Claudiussal nem talál vacsorálni), 
nem azért, mert ez illő dolog , hanem mert neki ugy tetszik; nekünk 
nyers embereknek engedi a látványokat, mert vitatkozás alatt gyom
rának élveit többre becsüli a szemek és fül élveinél. S ti, kik öt eddig 
csak gonosznak, kegyetlennek, részint csalónak, részint ragadozónalc, 
piszkos, gőgös, kevély, rava.sz, h ü tlen, szemtelen, vakmerő egyénnek 
tartottátok, tudjátok meg, hogy nálánál kéjelgő bb, pazarlóbb, fék
telenebb ember nem létezhetik. Azonban ne képzeljetek nála vala
meily fényüzést; mert habár ez mindig bűnös dolog marad is, van 
azért egy, szabad emberhez illő neme: mig ö nála semmi nyoma an
nak , a mi finom, nemes, ízletes, vagy talán költséges, kivéve kéjel
géseit ; nem látni nála müdarabokat , hanem piacenzai nagy ivópoha
rakat, mert ősei iránt megvetést nem akar tanusitani; asztalán nem 
látni 03ztrigát, vagy halakat, hanem hitvány hust j piszkos, egyrészt 
megvénhedt szolgák környezik j a szakács egyszersmind ajtónálló; ke
mencze, vagy kamara nincs a házban; bort és kenyeret fogadóstól 
vesznek ; a görögök néha öten, hatan, vagy még többen is egy nyug
ágy ba vannak szoritva, ö pedig egyedül; iszik, a mig csak foly a 
csap ; a mint a kakas (gallus) lmkorikolását meghallja, azt vélvén, 
hogy ősapja támadt föl 1), elhordatja az asztalt." 

Már pedig Cicero szerény és ildomos :~zónoknak ismertetik 2). 

Szigoru erkölcseiről legnevezetesebb vala Brutus , Caesarnak gyil
kosa: s épen ő adott a keleti királyoknak s Roma fenhatósága alatti 
városoknak pénzt 43 percentre, s e végre gyakran Scaptius nevével 
takarózott, kinek kegyetlensége ez üzlethez illő volt. Midön Appius, 
Brutus ipa, Cyprust és Ciliciát kormányozta: Se~tptius egy osztály 
lovasságot kapott tőle, hogy annak segélyével Salamis város hatósá
gától a rémitö adósságot behajthassa; s mivel a tisztviselők állíták, 

1 ) Eredetére ,gallus' volt! 
2

) Si meam, cum in omni vita, tum in dicendo moderationem modestiamque 
cognostis. Philipp. ll. 5. 
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hogy fizetniök teljes lehetetlen, olly sok ideig tartá öket zárva, hogy 
többen l{özülök éhhalállal vesztek el. Cicero nyervén el e helytartó
ságot,az illy erőszakoskodásoknak gátot vetett; most már Brutus At
ticushoz folyamodott, hogy közbenjárása általlovasságot eszközöljön 
ki számára a fentebbi jelenet megujitása végett; sőt még .maga is irt 
ez iránt elég parancsoló hangon 1), legkevésbbé sem titkolva, hogy a 
töke és a kamatok nem Scaptiust, hanem öt illetik 2). 

Annyi igaz, hogy e gonoszságok idegenek , legyőzöttek irányá
ban gyakoroltat tak. Azonban ne feledjük Verrest; ne feledjük bará
tainak alig hihető gonosztetteit, kiknek egyike egy tiszteletre méltó 
polgár által ebédre meghivatvá.n, az ebéd végeztével ennek egyet
len leányát kivánja elővczettetni: ki ismidőn a gyalázatos erőszaknak 
ellentáll, vérontás keletkezik belöle, s polgártársai nem merik meg
hosszuini e.gyilkos tettet. Marcus Antonius minden szertartások mel
lőzésével gyarmatot visz Casilinumba, hogy az előbbit kiszorítsa: sok 
lakosnak örökségét erőszakkal elveszi, másokéról pedig azt állitja1 hogy 
árverés alkalmával, mellyröl senki sem tud, vette meg azokat; három 
órától késő éjjelig tart a játék, ivás, okádás, és ujraivás a kéjenczek 
és kéjhölgyek társaságában. 

Öregebbik fia, Antonius, különféle tudósokat hitt meg lakomára, 
s abban gyönyörködött, ha egyik a másikat szörszálhasogatásokkal 
mcgakasztotta. Philotas, amphryssosi orvos e tételt állitotta föl: "Van 
bizonyos hideglelés, mi ellen a hideg viz nagyon jó gyógyszer ; de a 
kinek hideglelése van, annak bizonyos hideglelése van : tehát a hideg 
viz mindenkinekhideglclé.3c ellen jó." Azilly képtelen következtetésre a 
többiek mit scm tudtak felelni; Antonius pedig annyira bámult, hogy 
Philotasnak azonnal egy asztalt ajándékozott minden rajta álló ezüst 
edényekkel együtt. Az orvos megköszönte ; de mivel az egész dolgot 
bortól hevült fő szeszélyének vélte, ott hagyá az edényeket. Csakha
mar egy tiszt jelent meg nála, ki után rabszolgák hozták az ezüstöt; 
s mivcl Philotas vonakodott elfogadni a tulságos ajándékot, a küldött 
megjegyzé: "Nem tudod·e, hogy az ajándékozó azon Antonius fia, ki 
ugyanannyit adhatna neked aranyban, mint a mit én ezüstben hozok? 
Azonban tanácsolnám , fogadd el inkább pénzben ezen edények érté-

1) Ad me autem, etiam cum rogat aliqnid, contumaciter, arroganter, ttHot

l'hi~ÍjY!oJ~· solet scriLere. Ole. ad. Att. VI. l. Omni no (soli enim swnus) nullasunquam 
ad me litteras misit Brutus, in qniLns non inesset arrogans, aHOt-VúÍV1jlOV aliquid. 3. 

~) E tény kiviláglik Cicero Attienshoz irt leveleinek VI. könyv. elsö leve
léböl; továbbá az V. k. 21. és a VI. 2. 3. leveleiböl. 
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két, mert lehetne köztök néhány darab , mellyeket Antonius vagy ré
giségök, vagy a remekkészület miatt nagyra becsülhetne" 1

). 

Ebéd. 

Az ebédek valójában a romai élvezetek czélpontját képezé~ ; a 
diadalmeneteket, áldozatokat lakoma fejezte be , s a septemviri epu
lok és a titiusok nem annyira papok, mint inkább szakácsok valának 
A ki elutazott bucsulakomát (coena viatica) adott; valamelly jó ba
rátnak megérkezése ,coena adventoria'val ünnepeltetett. Voltak még: 
coena capitolina', tiszteletből az istenek atyja iránt j ,cerealis', hála
adásul a gazdag aratásért j ,libera', valamelly rabszolga fölszabadítá
sakor; ,triumphalis', diadalmenetek alkalmával j ,funebris', a patronu
sok, vagy rokonok halálakor. Selius bölcsész azt mondá, hogy csak 
azok az igazi vendégelc, kik tetszenek és oktatnak. Varropedig azt ki
vánta, hogy a vendégségnél csinos külscjü, kellemes társalgásu, de nem 
szótalan, vagy fec~egő egyének legyenek jelen j továbbá tiszta, válasz
tékos ételek adassanak föl, s az időjárás is kedvezzen hozzá. Az étte
rem minden kigondolható ékességgel pompázott; spartai nők által 
font s biborral kétszeresen festett kelmék , vagy keleti szőnyegek 2), 

Sericából és Persiából hozott függönyök és redőzetek védték meg a 
dőz9ölőket a léghuzam·, por- és zörejtől; mialatt a legdrágább arany 
edényekből ezer meg ezer vegyületü illatfelhő párolgott, mintegy el
nyomva a virágok egyszerű illatját, mellyekkel a vendégek halánté
kai koszoruztatának. 

A háromszegü asztalra hordatnak föl a legválogatottabb étkek. 
miket a természet szolgáltatni s a sybarita szakács mestersége felfo
kozni tud: osztrigák a lucríni tóból j pávák, mellyeket Hortensius 
szónok ismertetett meg először , s megsütve és pompás tollazatukkal 
ékesítve adatnak föl az asztalra ; kecsegék a Po vizéből 1 dalrnatisi 
kecskék- és umbriai vadkanokkal együtt. A Phasis partjai, Jonia és 
Numidia erdőségei lerójják adójokat a drága vadakban; az adriai ten
geröblök kiildik ide a három fontos trigiahalat s a százéves rhombust; 
Syria datolyát, Egyptom szilvát, Pompeji körtét, Tarerrtum és Ve
nafrum olajbogyót, Tibur almát; s néha fuvolyahang kiséretében hoz
nak a rabszolgák valami ritkaságat, u. m. mogyoró-pölyüt vagy gó
lyát, vagy talán száz meg száz apró madárral töltött egész vaddisznót. 

') Plutarc h in Ant. 
~) Metei!Ull Cato elleni vádjába-n mondja, hogy babyloni szőnyegek asztal

ágyakra 800,000 sestcrtiuson adattak el. Neranak egy 4 millio sestertiWiá.ba került. 
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Gyorsan járnak körben a nagy serlegek , megtöltve Massicus 
vagy Falernus nedvével, vagy a melly az Archipelagus sziklás szi
getein sajtoltatott ki ; s azé a dicsőség, ki többet tud inni. Az epulok, 
mint árnyékok, a vendégek ágyai mögött állanak, várakozva a mara
dékra, vagy pedig a borterhelt fők halántékain ingadozó virágkoszo
rukat föltüzve, vagy pedig karjaikkal támogatva öket, midőn a vomi
toriumba tántorognak, hogy gyomrukban ujabb étkeknek helyet készít
senek.· Ének és zene viditja. fel a lakomát ; ezután jönnek a partomi
mek, bohóczok, gladiatorok, kiknek vére fecskcndi be gyakran a leg· 
bujább étkeket. 

Csakhamar kezdének épiteni palota-nagyságu konyhákat 1), 

300,000 amphorá.ra pinezéket 2); a lakomák egyenkint ezer meg ezer 
sestertiusba kerültek. Az angolnák emberhussal tápláltattak, hogy 
annál ízletesebbek legyenek 3); egyetlen tál tízezer sestertiusba ke
rült. Madarak , mellyek c9ak ritkaságuk, vagy jeles énekök miatt tö
mérdek pénzbe kerültek , ingerlik nem ugyan étvágyát, hanem eltom· 
pult érzetét egy Lucullus-, Apicius- és Crassusnak; ez utóbbinak nej c 
a férje által keletről rabolt gyöngyöket olvasztva itatja kedveseivet 
Apieius salátáit tejjel önU:Izteti, s Octavius dicsőségnek tartja. egész 
hajókat megtölteni Troasban ajakhalakkal, mellyeket Campania 
partjain ismét tengerbe vettetett 8). Lucullus asztala mindig készen 
áll a legfinyásabb vendégek elfogadására; rendesen 12,000 sester
tiusba kerül nála egy ebéd, s midön az Apollo-terembe parancsolja 
a lakomát, szakácsa már tudja, hogy 45,000 fr tot !!za bad kiadnia. 

') Egy, Akerblad által Palestrinában t.tlált fölirat 148 lá.b hosszu konyhá· 
ról tesz emlitést : 

M. SAVFEl VS M. F. RVTlLIVS C. SA YFEIVS C. F. FLACVS CVLINAM 
F. DES. S. C. EISDEM Q. LOCVM EMERVNT DE L. FONDEIO L. F. PVBLI
CVM EST LONG VM P. C XLVIIlS LATVM AB MVRO AD L. FONDEt VORSV 
P. XVI. 

M. S. Rutilius, Marcus fia, C. S. Flaccus, Ca.jus fia, a senatus határozatából 
konyhát épittetének,s ezen közhelyet Luciustól, Lucius Fondejus fiától vásá.rlották; 
hossza 148'/~, szélessége 16 láb, a faltól számitva Luc. Fondejus faláig. 

1) Horatius, Satur. 3. 
3) Olly sok é.9 különféle hn.laka.t tápláltak a romaiak a tavakban, hogy kü· 

lön nomenclatorokat tartottak, kik a halaknak neveit emlékezetökben tartsák ; sőt 
annyira szeliditették a halakat, hogy a mcgszólitásm azonnal elösiettek. 

Natat ad magistruna ~lelicn.ta mumena, 
Nomenelator mugilem citat notum, 
Et adesse jussi prodeunt senes mulli. 

lllarUalls, X. 30., a átalában Meurstus, De luxu Roma11orum. 
') Plinius, IX. 17. 
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Hortensius a forumon az ügyvédek, a lakomáknál a tobzódók királya ; 
s halála után 10,000 hordó finom bor marad. Marcus Antonius a ré
szegség dicséretét énekli meg. "A finy:í.s izlésüek, igy szól egy régi 
beszéd 1), silánynak nevezik a lakomát 1 ha akkor, midőn épen legjgb
ban ízlik az embernek valami, azt el nem veszik, s más ízletesebbet 
nem tesznek eléje. Sok költség és tulterhelés divatszerünek tartatik. 
Azt állitják, csak a füge-madarat egye meg az ember egészen js nyomo
rult lakoma az, ha. a szárnyas-sült nincs olly nagy mennyi3égben, hogy 
a vendégek jóllakhassanak azzal, a mit a csontok hegyeiről csipked
nek le j ki a madarak melléből eszik , annak nincs ízlése." Törvények 
is hozattak a lakoma-fényüzés zabolázására; de siker nélkül maradtak. 
Továbbá határoztatott, hogy a hi,,atalos ellenőrkéidés végett az elő
csarnokolt ban tartassanak a lakomák : a minek kéivetkezése lett, hogy 
a törvényeket nyilvánosan megsérteni, s a bírságot megfizetni dicső
ségnek tartaték. 

Nítk. 

A romaiak nem ismerték a gyöngéd szerelmct 2),s szen~lem nél
kül házasodtak. Metellus Numidicus censor a nép előtt mondá: "Ha 
olly kegyes lett volna irántunk a természet, hogy nők nélkül i~ életet 
nyerhettünk volna, igen alkalmatlan társaságtól volnánk megszaba
ditvaj" s még azt is hozzátevé, miszerint a házasság ugy tekintendő, 
mint a személyes élv által az állam iránti kötelcsségnek hozott áldo
zat a). Hogy az igy elhanyagolt nők nem igen erényesek lehettek, na
gyon természetes. A Gra.cchusok tiszteletreméltó anyja, Cornelia, s a 
kegyes Octavia, Augustus nővére és Antonius neje mcllett ismeretes 
előttünk a törtém•tből Servilia, Lucullusnak elüzött kicsapongó neje. 
Syllának egy leánya. s Milonak neje a történetíró Sallustiussal 
czimborált; miért is ez korbácsütésekre és pénzbirságt·a itéltetett. 
Cato becstelenség miatt küldé el egyik nejét , a másikat nagy össze
gért engedte át másnak j Tulliola, Cicero leánya, gyanuban állott, 
hogy atyjával bünös viszonyban él j Mucia, Pompejus neje, a két Me
tellus nővére, minden szemtelenségekre vetemedett j Saxia vejébe le
vén szerelmcs, rávette öt, hogy leányától váljék el, sőt vérgyilkolás t 
is követ el, s neje gyanánt él vele; Clodius nővére még zsenge ko-

1) Aulus GelUUSnál, XV. 8. 
2) A szerelern az ő nyelvökön kéjelgés. D ion (LXI. 4.) momija, milcént Nero 

ebédelt, lerészegedett és szeretett. Közmomlás vala: ,Sinc Cerere ct B ace ho friget 
Venus.' Tudjuk azt is, rni a ue1'cle111 meslersége OvidiusnáL 

3) A. Gellius, 1. 6. 
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rá ban vérfertőzést követ el testvérével; később Metellus nejévé váJ
ván, bizalmas viszonyban áll Coeliussal, kinek pénzt is kölcsönöz; s 
attól tartva , hogy általa megmérgeztetik , törvény elé idézi öt, hol. 
egész életfolyama nyilvánosan felfedeztetik, s még a fürdökről is em
lítés tétetik , me ll y eket azért készittetett kertjében, l10gy az uszás 
végett oda sereglő ifjuság közöl kénye szerint válogathasson. Marcus 
Antonius diadalkocsiján hordozta végig a városban a kéjházból elöhu
zott Cytherist. Fu l via, azon Flaccusnak leánya, kinek gonoszságai 
rutiták el a Gracchusok ügyét, csak a fö emberekkel akar szövetkez
ni, nöül megy Clodiushoz, rut de hatalmas és gonoszlelkü emberhez, ki 
vagyona után ásítozott; ez meggy;lkoltatván, Curio felesége lesz, egy 
kicsapongó gőgös emberé, kit Tullius a leány Curionak s a közbéke 
zavarójának nevezett. Ennek halála után ism0t Marcus Antonius ve
szi öt nöül ; mint tanácsadója és társa a kegyetlenségek ben, saját sze
meivelnézi a 300 tisztnek kivégeztetését Antonius sátorában, Cicc
ronak véres fejéből is gunyt üz; az ö jelenlétében, Gemellus tribun
féle ember házában, Metellus consulR a trihunok megvendégeltetvén, 
a lupanariák minden gyalázatosságai előfordulnak , s Saturninus nevii 
fiatal patricius közszégyennek tette ki magát. 1). 

A lyricus költökből nem volna nehéz kivonni a tetszelgés mcster
ségének történetét; miben a romai hölgyek valódi mcsterek voltak 1). 

Éjjelre kanczatejbe áztatott kenyérbéllel tapasztották be arczukat. 
Sok időbe került, mig az evvel foglalkozó rabszolganők fehét·iték, piro
siták az urnönek arczát, fogait berakták, a divat szerint feketére 
,·agy veresre festették szemöldeit és haját, vagy fejére illesztették a 
Rajnán tulról küldött s valameily sicambriai nőnek fejérőllevágott 

dus bajzatot 3). Jaj a szegény rabszolganőknek , ha a fényesre csiszolt 
eziist tükörbe pillantva, hiányait eléggé tal<arva, kellemeit eléggé ki
emelve nem találta! Nem elég, hogy őket körmölte, harapta, hanem 

') Val. Max. IX. Cicero, daczára minden komolysá.gának, leir egy ebédet, 
mcllyen vele együttjelenvolt Atticus, ml\s előkelök, sa többi közt Cytheris kéj
hölgy. ,.Non me hercule suspicatus sum illarn airore, sed tamen ne Aristippus qui
dem ille socraticus erubuit, cum esset ol>jectum lml>cre eum Laida. Ad fam., IX. 26. 

1) V. ö. Böttlger, Sabine oder de1· blorgen einer römischen Dame. Lipcse, 1806. 
3) Nunc tibi captivus mittet Gerroania crines, 

Culta triumphatae munere gentis eris. 
O quam saepe, comas aiÍ<IUO mirante, rubebis, 

Et dicea : Emta nunc ego merce probor. 
Ovid. Am. I. 14. 

Az egész alagyának tartalma abból áll, hogy barátnéját a nagy piperemiatt feddi. 
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még egy e végre készen tartott. hosszu tűvel szurkálta a nyomorul
taknak meztelen emlőjét; sőt nem egyszer megparancsolta a felügyelő 
rabszolgának (lorarius), hogy a vétkest hajánál fogva felfüggesztve, 
addig korbácsolja, mig az uruőnek kedve tartja. Ovidius, a bünös tet
szetösségnek tanító mcstere s ránk nézve történetírója, azon tanácsot 
adja a hölgyeknek, hogy a hosszunak eme perczeiben ne mutatkozza
nak ke d veseik előtt, nehogy kellemeikből veszítve, azoknak hajlamá
tól is megfosztassanak. 

Végre ki van fodrozva és kenve a hölgy, körmei levágva, s tej
ben fürösztve kezei, mellyeket a csinos apródnak hajában törölget 
meg; ezután felölti a matrona·öltönyt fehér gyapjuszövetböl, arany, 
vagy biborszegélylyel és rojtokkal; a tarka tunicákat pedig éjjeli ki
rándulásokra tartja fön, hogy a fiatal emberek öt szabadon bocsátott
nak, vagy kéjhölgynek tartsák. Végre az idegen királyné!{ tól el rablott 
drágaköveket és gyöngyöket veszi magára, mellyekről el lehet mon
dani, hogy egy n8 egész örökséget visel testén. Középujját kivéve, 
valamennyi gyürükkel van megrakva, mellyeket az évszakok szerint 
változtat; mellyeknek köveit legjelesebb müvészek vésték, s talán 
mindezt bájaival fizette meg 1). V égre köpenybe burkol va, a nyolcz 
erőteljes rabszolga által hordozott leeticába ül, kiket ő maga válasz
tott ki a vásáron ; más két rabszolga előtte fut; két nő tartja oldal
vást a pávafarkból készitett napernyöt, s hátul két apród vánkosokat 
hord. Ekképen indul el a hölgy hazulról valamelly szerelmcs légyott
ra, barátnéjához, vagy a eireosba megnézni a gladiatorok harczát, 
hol finom kezével, mellynek kecseit Catullus és Propertius megének
lik, jelt ad a győztesnek, hogy szurja át legyőzött ellenfelét; vagy 
pedig a buja lakomák alatt 2) rejtekben titkos örömeket élvez, m1-

1) Quid juvat ornato procedere, vita, ca1'illo , 
Et tenues coa. ves te movere sinus? 

Aut quid orontea crines perfundere myrrha, 
Terjue peregrinis vendere muneribus? 

Naturaertue decus mercato perdere cultu? 
Propertlus, I. 2. 

2) Ovidius Amorum l. könyvének negyedik alagyája, mellözve a fajtalan
ságokat, eléggé kitünteti az akkori sz.okásokat étkezés közben; kedvesét tanit ja 
itten, miként viselje magát olly alkalommal, midőn férje is jelen van az ebéden : 

Cum premit ille t01·um, vultu comes ipsa modesto 
l bis ut adcumbas; clam mihi ta.uge pedem .... 

Cum tibi r1uae faciam, mea lux, dicamvc placebunt, 
Ve1'Setur digitis ammlus usque tuis .... 
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alatt vele egyetérliS férje a spanyol kercskediS által igért aranyokat 
számitgatja, me Ilyekkel ez a becstel enséget s az ő hallgatagaágát 
megvásáriotta 1). 

Gondolható-e, hogy illy nők mellett a családi kötelékek tartósak 
lehettek? Misemvolttehátközönségesebb az elválásnálalegcsekélyebb 
ok oknál fogva : nem csak a magtalanság, napa és meny közötti czivó
dások , kicsapongás szolgáltattak arra okot. Paulus Aemilius csak azon 
egyszerü okból taszitá el nejét, hogy általa megsértetett Z); C. Sulpi
cius Gallus, ruivel az hajadon fővel ment ki; Q. Antistius Vetus, mi
vel egy k6zönséges szabados niSvel titokban beszélt; P. Sempronius, 
mert tudtán kivül a játékokra ment 8). Cicero harmincz évi együttlét 
után vált el feleségétől, mert adósságainak kifizet~se végett ujabb 
jegyajándokra volt szüksége; Publiától pedig azért, mert Tulliola ha
lálán örülni látszott Q); ugyanazon Terentia egymás után négy, Tullio
a három férjet kapott, s utolsó férje, Dolabella, terhességi állapota 
alatt kergette el öt. Az erényes Brutus eltaszitva Claudiát, nlSül vevé 
Porciát; s Cicero véleményadásra szólittatván föl, azon tanácsot adá: 
csak siessen a dologgal, hogy a sok pletykának vége legyen, s meg
mutassa azt, miként nem könnyelmüségből teszi ezt , hanem hogy a 
bölcs Catonak leányával egyesülhessen. Egy hires finyás majdnem 
elüzte feleségét, mivel alkalmatlan id<Spontban ment le a pinczébe , s 
attól tartott, hogy borai mind megeczetesednek ~). Minturni_ Titin
nius a kicsapongó Fanniát csak azért vette el, hogy később eltaszit-

Nec premat impositis sinita tua calla lacertis; 
Mite nec in rigido pectore pone caput, ..• etc, 

l) Et incestos amores 
De tenera medi ta. tur un gu i : 
Mox juniores quaerit adulteros 
Inter maritivina, neque eligit 

Cui donet impermissa raptim 
Ga.udia. Iuminibus remotis. 

Sed jussa coram non sine conscio 
Surgit marito, seu vocat institot•, 

Seu ua.vis hispanae magister 
Dedecoris pretiosus emtor. 

Z). Plutarch, P. Aemilius életrajzában. 
8) Val. Max. VI. 3. 10. 
') Plut. Cic. életrajzában. 
1) PIIDlus, VII. 15. 

Horatius. 
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hassa, s jegyajándokát megtarthassa 1) j melly számítás utánzókra. is 
talált. Gyakrabban megtörtént az elválás közakarattal s minden he
lyes ok nélkül 2) j vagy mivel egyilc, vagy másik félnek egyéb leköte
lezései voltak. Caesarnak három neje volt, Pompejusnak négy, Augu
stusnak négy, s családja minden tagjának öt, vagy hat. Bizonyos' nők 
az éveket nem a consulok-, hanem férjeiktől számították 3). 

Ha bámulunk azon, hogy az atheneiek nejeiket és fiaikat A
spasia házához küldötték, tőle ildomosságot tanulni: nem csekélyebb 
bámulatot kelthet bennünk annak látása, hogy a romai matronák kéj
hölgyeket vettek pártfogás alá, s férjeik és gyermekeik csábitóit há
zukban tartották. Egy illy szerencsétlen teremtés Plautusnál igy ki
ált föl ~) : "E hölgyek azt akarják , hogy mi tőlök függjünk , hogy 
mindig rájok szoruljunk. Ha egyszer hozzájok megy az ember, meg, 
bánja tettét. Mások előtt hizelegnek nekünk j titoleban pedig marnak
mi vel mi szabados nők vagyunk. 

A kéjhölgyek többnyire illy szabados nőkből állottak :>). Követ
kezménye volt ez a házi szolgaságnak : mert ha valameily rabszolga
nő akár saját vagyona, akár urának kegyelme által szabadságot nyert, 
nyomornak látta magát kitéve, holott eddig gond nélkül élt, sőt a 
bünnek ösvényére is vezettetett; miért is elővette minden kellcmeit, s 
az ének- és zenében szerzett ügyességét, hogy minél többet elcgábit
hasson. Illy módon vándorolt az ifju emberek vagyona 6) s a katonák 

1 ) Plutarch, ll'l<u·ius életraj zá ban. 
2) Paula Valeria dívortium si ne eausa, r1uo die vir a provincia venturus 

erat, fecit. Nuptura est D. Bruto. Oic. Ad fam. V lll. 7. 
~) Numquid jam ulla repmlio erubescit, postrptam iliustres quaedam et no

biles feminae non consulum numet·o, sed marit01·um annos stws computant, et 
exeunt matrimonii causa, nubunt repndii? Seneca, De henef III. 26. 

') ... Summates matronae .... 
Suarum opum nos volunt indigentes; 
Nostra copia.nillilo volunt nos potes.qe, 
Suique omnium rerum nos indigere, 
Ut sibi sumus supplices. Eas si adeas, 
Abitum quam aditum malis: ita nostro ordini 
Palarn blandiuntur: clam, si occasio usrjuam est, 
A quam frigidarn subdole sulfund un t ... 
Quia no.~ libertinae sumus. Cistellaria, I. l. 31. 

5) Tutior at quanto merx e~t in classe secunda, 
Libertinarum dico. Horatius. 
Ut quoll(lum Marsaeus ama tot• originis ille, 
Q.ui patrium mimae dona t fundunH[lte bu·emque. Horatius. 
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által nyert zsákmány a kéjhölgyek zsebébe, kik, hogy a tisztesebb 
hölgyektől mégis különbözzenek, rövidebb öltönyt hordottak 1), s 
pompás köpenyekbe burkolóztak 1 mellyeknek neve és szabása ezer
féle volt 2). Kedveseik elszegényedtek, hogy az ő kapzsiságukat kie
légitsék , s tőlök a hüség igéretét legalább egy időre irásban kinyer
jék; mellyet ha megszegtek, fegyelmi törvényszék elé idéztetékőket a). 
A mennyi gonddal jelenleg a nagy énekesnő képeztetik, annyi gond 
fordíttatott akkor a kéjhölgy képezésére; találkoztak vállalkozók , kik 
előre adtak pénzt az illyesek nevelésére, s ha a vállalat sikerült, tíz
szeresen fizette vissza a költséget. 

Néjh81g,vek. ' 

Habár a romai kéjhölgyek nem birtak is a görög kéjhölgyek fi
nom miveltségével, azonban jóval magasabban állottak a matronák
nál ; ezeknek rendeltetése volt hősöket nemzeni 1 amazoké a hősöknek 
időtöltést szerezni. A Romában olly számos oszlopcsarnokok alatt, sto-

1) Horatius azt mondja rólok: togutae. Satyr. l. 2. 63. 82; s Ovidius ex Ponto, 
III. 3. 51. 

Nec vitta pudicos 
Criues alba tegit, nec stola longa pedes. 

"Z) Quid iste quae vesti quot anuis nomina inveniunt nova : 
Tunicam rallam, tunicam·spissam, linteolum eaesicium, 
Intu.siatam, patagiatam, caltulam aut crocotulam, 
Supparum aut subnimium, ric1\m1 basilicum, aut exoticum, 
Curnatile aut plumatile, cerinum aut melinum; gerrac maxumae! 
Cani quoque etiam ademtum'st nomcn .... vocant I..~aconicum. 
Haec vocabula auctiones subigunt ut faciant viri. 

flautus, Epidicus, I I. 2. 42. 
3) Plantus a Bacckis- és Asinaria·bnn említ egy illyen pert (lbo ad tresvi•·os 

"estraque ibinomina F'axo enmt), hogy az egy évre irásban igért hüséget foganat
ba vétesse: 

Ne a quo<tuam alio acciperes mercedem annnam 
Nisi ab sese. 

Bacch. fragm. 
Agellum , istum ostemle <[Uem conscripsisti syngraphum 
Inter me et amicam et lenarn. Asin. IV. l. 

S ha Vl\lnki azt vélné, hogy 1\ költő görög szokásokra hivatkozik : olvass'\ 
meg Ovidiust, ki azt rnondja1 miként egy ifjut védelmezett (ademmju"eni), ki ha.
sonló okból idézte (jamque "adaturus) kedvesét, s m;ir kezében tartotta a vádle
velet (duplices labellae), midőn annalc látása lefegyverzé-őt s igy fejezi be: 

Tu tius est, aptumque magis discedere pl\ce, 
Quam petere a timlamia litigiosa fora. 

1\lunera quae dederis, Itabeat sineli te jubeto. 
Remed. am. 669-671. 
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lába és köpenybe takarózva 1), fátyolozott arczczal sétált az ur hölgy, 
szolgák- és szolgálóktól környezve, kik a tömeget távol tarták tőle j 

alictoroknak, kik utat készitettek a consui számára, nem volt szabad 
öket félre parancsolni j ha kocsin mentek, az öket kisérő férj sértetlen 
vala. A kéjhölgy ellenben mesterkélt lépéssei haladott, tunicáját le
begni engedé, s testének kecseitfitogtatá j kiséretc vénasszonyokból és 
elpuhult cziczomás ifjakból állott. Az ugynevezett ,via Appiá'n, melly 
akkoriban sétányul szolgált, az ur hölgy lassu léptekkel viteté magát 
nyitott lecticájában, mellette a fiatal rabszolga. pávafark-legyezővel 
mozgatta a levegőt, vagy elüzé tőle a legyeket; a kéjhölgyek pedig 
maguk kormányozva a lovakat, sebesen hajtottak, számos udvarlóik 
kiséretében, kiket mintegy diadalban hordoztak magukkal. 

A kéjhölgyek legnagyobb részt rabszolgai állapotban születtek 
s szépségök miatt minden fárasztó s lealacsonyító munkától meg valá
nak kímélve. Gondos nevelés képezte öket a tetszés mesterségében 
táncz, ének és irodalmi mivcltség által : ekképen értékök növekedett, 
sa nyerészkedőnek fáradsága eléggé kárpótolva lőn, minthogy a sza
badságot valameily udvarló könnyen kieszközlőtte számukra. Ekké
pen köztök s az aljasabb kéjleányok közt mégis volt különbség j s a 
velök társalgás nem csak az ifjaknak, de még a komolyabb férfiaknak 
scm vált becstelenségökre.Ők a társalgásnak bizonyos finom(?) zamatot 
adtak , minöt a családkörben, honnan a nők kizárva valának, megsze
rezni nem lehetett. Kíséret nélkül soha nem jártak: volt egy külön 
kegyeltjök (vir), kit meg kelle csalniok, hogy más udvarlókat is kö
rükbe vonhassanak. A vallásos titkok némileg megszentelék kicsapon
gásaikat. 

Családi tüzhelyeiknt!l unatkozva a férfiak , a politikai harczok 
utáni pihenést, s a jöv8nek bizonytalansága mia.tti vigaszt nem a bé
kés családi körben keresték, hanem a kéjeigések zajában i olly nö ol
dala mellett, ki eddig másoké volt, s holnap ismét másoké lehetett. 
Azon körülmény, hogy a gyalázat- és kéjelgésre egész néposztály ké
szen állott, lehet8vé tett minden utálatosságot: a férfiak közti szere
relern közéloséges volt a rabszolgák, kés8bb a szabadok közt is 2). To
vábbá a nőtelen ember bizonyos fenső bbséget 3) gyakorolt egy alá
való emberfaj, az örökségvadászok fölött i nem volt azon aljasság, 
mellyre ezek készek nem lettek volna, hogy az aggastyán barátságát. 

1) Rorat. Sat. I. 2. 89. 
2) J. F. Ohristios, Hist. le9is Scntinae. Halae magdeburgicne, 1727. 
3

) Dives regnum orbae senectutis exercens. Seneca, etc! Marciam, 19. 
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megnyerjék: annak minden ábrándjait teljesiték, még szépségét is 
dicsérték, ostobaságait magasztalták, ellenségeit üldözték, nejeiket 
is neki átengedték, nyilvánosan az ö hosszu életeért, titokban pedig 
halálaért könyörögtek. Csoda-e tehát, ha még az olly könnyen leráz
ható iga is , mint a házasság , terhesnek látszott, s a bünös nőtlen
ség egyik rákfenéje volt a társadalomnak, mire nézve a törvén~ozók 
gyógyszert föl nem találhattak? 

Kltett gyermekek. 

Ne képzelje senki, mintha a gyermekek nevelésére gond for· 
dittatott volna : ezek a legnagyobb könnyelműség- és szemtelenség
gel, miröl csak egy Rousseau adhat fogalmat, elhagyattak, kitétct
tek. Ez volt egy másik rál<fenéje a társadalomnak, mellynek külmá
zát sokan bámulják. Sparta mellett volt a Taygetos hegynek ürege, 
hová a nem ép külsővel világra jött kisdedek bedobattak; s keserü 
g unynyal ez üreg letéteménynek n eveztetett 1). The ba ban a talált 
gyermekek az állam javára eladat tak 2), s igy rabszolgákká váltak; a 
mi talán rosszabb volt a halálnál. Még a zsidóknál is az olly l<isde
dek, kik valamelly fa alatt a város közelében, vagy a zsinagóga kör
nyékén , pólyákba takarva s körülmetélve találtattak, mint bizonyta
lan törvénytelen gyermekek fölneveltettek i de ha távol a várostól és 
a templomtól faágakon függve , vagy az utakon találtattak , mint tör
vénytelen gyermekek egész a hatodik nemzedékig minden polgári jog
ból kizárattak. Görögországban e végre külön agyagedényeket készi
tettek kagyló-alakban ; a rarnaiaknál füzfából fontak kosarat (corbem 
supponendo puero) i s milly á talán os volt ezeknél a szokás eldobni a 
gyermekeket, onnan is kitetszik , h ogy vigjátékaiknak örökös bonyo
dalma a talált gyermeknek ujra megismerése körül forog. Terentius, 
a mivelt Scipiok barátja, egy atyának ajkaira, midön a husz év előtt 
kitett leány ujra előkerül, nejéhez intézett kö,·etkezö szavakat ad: 
"Ha engem követtél volna, meg kellett volna őt ölnöd, nem pedig 
költened halálát; mi neki reményt hagyott az élethez." 

Csak is a. kereszténység szüntctte meg ez iszonyatos kegyetlen
séget, s még az üldözésekért is akképen bosszulta meg magát , hogy 
üldözlíit jobb U:tra térité. 

') E részben két különbséget ismertek: arroil&-m&-ar. , elvetni valameily 
gyermeket, hogy el veszszen; és E>nltha&rx~, szegénységmiatt őt kitenni. 

2) ·Oroszországban, ll. Katalin rendelete következtében, a talált gyermekelt 
becsületes mesterségekre oktatandók, s nem kell öket a rabszolgákhoz hasonlítani. 
Miklós czár egy, 1837-ik évi augustus hóban kelt ukáz által öket az állam tulajdo· 
nának méltóz.ta.tott kijelenteni. 
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Törvények által akartak ugyan az erkölcsiség hiányán segiteni. 
Igy vala megtiltva: a hivatal-vadászat 1), a szónokok megvesztegeté
se 2), a végrendeietek kicsikarása 3), a szabad egyén szemérmének 
erőszakos megsértése ~). Mindezen törvények egyedül a gonoszság 
lételéről tanuskodna.k, de a bajt megorvosoini nem tudták. Igen gyak
ran maguk a rendeletek is tanubizonyságot tesznek a növekedő 
erkölcstelenségről : Mummius törvénye megszünteti a rágalmazóknak 
szokásban volt megbélyegeztetését j Gabinius törvénye a nyilvános 
helyett titkos szavazást rendel, és igy a szavazat-eladás szégyenét/H 
fölmenti az embert j a ,Viaria' törvény a rendes zsoldon kivül öltöze
tet is rendel a katonák számára. 

Erény. 

Az erény az arany és élvek csábitásainak megvetésében állott, 
midőn a haza ügye forgott kérdésben j továbbá bálványozásában a 
szabadságnak, me ll y annyi belháborgások után a törvények elégtelen
sége s az ezek pótlékául használt törvénytelen módok mellett képzelhető 
sem vala. Illy erényekkel valának fölruházva Catoés Brutus, s néhány 
más egyén, kiknek léleknagysága a rémitő sülyedésnek közepette min
denesetre elismerést érdemel ; de a kik mit sem használtak a hazá
nak, sőt inkább többszörösen ártottak neki tulzásaikkal, s az által, hogy 
az élet legfőbb feladatául tekinték, attól bármikor bátran megválni. 
Ekkor kezdődött az öngyilkosságok kora, mellyek most már borzasztó 
mértékben szaporodtak. E tan terjesztői egyrészt a stoicusok valá
nak; más részről elviselhetlen dolognak tartatott tulélni a leveretést, 
melly o. győzö önkényének, a diadalmenet szégyenének s a hóhér 
bárdjának adta át a legyőzöttet. Ez vala sorsa temérdek idegen kirá
lyoknak; s a romai polgár dicsöségnek tartá kikerülni e gyalázatot, 
megőrizni szabadságát, s nemesebb részét elvonni a zsarnok hatalma 
alól, ki testét lenyügözve tartá. Még a. törvény is megengedé a vádlott
nak, hogy az itélet kimondása előtt, melly javait elkobozta, s emlékét 
meggyalázta volna , magát megölhesse. A gyakori öngyilkosságok 
vonzó hatással birtak j s az illetök megnyugvására szolgált, tetszé!! 
szerint bármell y perczben lerázni az életet, hogysem a szenvedése· 
ket türni, mellyeknek a gondviselés megpróbáltatásunk és javulásunk 
végett bennünket alávetni szokott. 

1) De ambitu, 179. évben Kr. e. 
Z) Lea: Ci11cia, 175-böl. 
8 ) Lerc Voconia, 169-ből. 
~) Lea: Sea:tinia, 128·ból. 
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\'allá•. 

De ki is hitt volna a gondviselésben? A vallás már kezdet óta nem 
annyira az áhitat valódi érzetében, mint inkább az istenéittöli félelem
ben állott a romaiknálj s most már ezen értékét is elvesztette, s állam
intézménynek tekintetett. Hatszáznál több vallás türetett Romában, 
vagyis másszóval, egyben sem hitt a nép. Még a V esta-sziízek közé 
is, melly méltóságra hajdan a legfőbb családok vágyódtak, törvényes 
kényszerítés állal kelle ujonczozni, s a ,Papia' törvény szerint (250) a 
főpap sorshuzás által jelölte ki a fiatal hajadonokat, kik V estának ön
kénytelenül áldozzák föl szüzességöket. Ha rui a vallás alatt szent ta
nok és hagyományok összegét értjük, kapcsolatban a szertartási sza
bályokkal, megszabott kötelességekkel s erkölcstannhl: ugy Romá· 
ban nem vala vallás. A nagy fé1·fiak bölcsészek , vagyis hitetlenek 
valának j a tetteket az iskolák elvei és tanai szerint vala szokás meg· 
ítélni j a halhatatlan isteneknek egyedül csak a szónoklati figurák közt, 
a fölkiáltásokban jutott hely. Caesar a senatusban mondá, hogy a halál
lal megszünik minden ; Cicero, a mint eszébe jutott, majd a lélek hal
hatatlanságát vitatá, majd ismét, hogy a sir mindennek véget vet ; 
Horácz remélte, hogy nem vész el egészen, a mennyiben tudnillik 
müvei fönmaradnak. 

Azonban félretéve a vallásos istenfélelmet, babonaságnak enge
dék át magukat. S habár Cicero (de Divinatione) az illy örültségek 
megczáfolására egész értekezést szentelt, mindazáltal a legmivelteb
bek is hitelt adtak az álmoknak és csillagjóslatoknak. Publius Nigidi
us Figulus, azon korban jelentékeny személy, kit Aulus Gellius rop
pant tudományára nézve 1) Varrohoz hasonlít, s kit legjobb barátja, 
Cicero tudósnak és erényesnek nevez 2), mindezen bohóságokban 
jártas volt, s tudományát egyesek s az államjavára áruba bocsátotta 3). 

S jóllehet az előitéletekkel teljes Plutarcb előadásaiban bizonyára 
gyakran tulságos: mindazáltal valóban szomoritó dolog kiolvasni ira
taiból, miszerint a legjelesebb férfiak tettei , a legfontosabb esem é· 
mények elhatározása, egész hadseregek és népek sorsa valameily eset
leges álomtól, egy augurnak gazságától, vagy természeti tünemény 
beállásától tétetett függővé. 

Epicurus tanai, mellyekre nézve Fabricius ohajtá, bár Romá
nak ellenségei által mindig gyakoroltatnának 1 Romában nem az isko-

1) Varro et Nigidius scientiarum cul111ina. A. Gel. XIV. 19. 
2) Ad fam. IV. 13. 
8) Lucanus; Oicero a 7imeusban; Sz. Ágoston, De ci v. Dei, I. 3. 

17• 
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lai vitatkozások tárgyaiul szolgáltak, hanem gyakorlatilag tulságig 
vitettek, azon erély következtében, melly a rom ai népnek sajátja vala. 
Legfőbb törvénynek tartatott a lehető legnagyobb fokra vinni az él
vezetet, s lerázni minden gondot és terhet. Henye időtöltés a villák ban, 
fürdőhelyeken, ünnepélyek közt volt soknak ohajtása j a. hadtudomány 
nem csak elhanyagoltatott 1), hanem gyülöle then is részesült, ugy an
nyira, hogy sokan megcsankiták magukat , nehogy hadi szalgálatra 
alkalmasoknak találtassanak. A gyomornak aljas élveiben gyönyör
ködött az ifjuság 2). Milo köszönetet mondott Ciceronak, hogy véd
beszédét el nem szavalta; különben nem volna módjában a jeles ten
geri balakat izlelni Massiliában j s a patriciusok, kik Pompejussal 
együtt táboroztak, s ügyök melletti végharczra készültek, legjobban 
fájlalták 1 hogy ez ósz folytán a tusoulumi fügékkel nem lakozhatnak. 

A vallás, az intézmények és az erkölcsök képezék Roma társa
dalmi épületének alapját, s adának táplálékot a nemzetiségnek : mind
ez elenyészett, nem hagyva egyebet maga után, mint lázongó aljas 
szenvedélyeket, irtózatos romlottságot, átalános rabszolgaságot. "Két
ségkívül-igy szól egytudós és mélybelátásubölcsész- megfosztva 
a romai történelmet a politicai bölcseség dagályos mondataitól és el
csépelt kifejezéseitől, ha a mcztelen részleteket sajátságos jellegeikkel 
egyiitt vizsgáljuk : minden jólelkü embert borzalom és utálat fog el 
az illy tragicai valóság szemléletére j mert a romaiakaz erkölcsök rom
lottságában is óriások levén, a mértéket annyira betölték, hogy a gö
rögök romlottsága 1 az illy féktelen szabadosság mellett 1 csak ugy 
tünik föl, mint a gyermeknek első lépése a romlottság ösvényén" a) . 

.t.ttlcus. 

A patriciusok közt a becsületesebbek közé tartozik Pomponius 
Atticus. Jó családból vevén eredetét, s gondos nevelésben részesülve, 
a békés életet tüzte ki czéljául j s hogy ezt elérhesse, távol tartá ma
gát a közügyektőL De midőn az állam veszélyben forog: annak ma
gára hagyása erénynek, vagy önző érdeknek nevezendő-e? Atticus 
azonban, lakott bár Atheneben1 vagy Romában, minden pártbeli em
berek köztszámított barátokat, s nagylelkűen pénzzel segité a szám-

1
) Quid nunc vobis facienduru est, studíis miüta.ribus apudjuventutern ob

soletis? Oicero pro Fontej o, 18. 
2) Romana juventus 

Non Veneris tantum, quantum studiosa culinae. 
Horatius. 

a) F. Scblegel, Phifosuphie del' Geschichte, IX. Yor!. 
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üztltteket; kedvelte őt Sylla, szintugy Cassius és Brutus, Caesar, 
Octavianus és Antonius. Mint szónok Hortensius és Cicero közt ál
lott j nem vádolt senkit, nem is védelmezett soha senlát j pénzzel se
gité Pompejus párthiveit, de ö nem tartott velök. Brutussal, mig sze
renesés volt, nem gondolt j szerencsétlenségében pénzzel segité, mi
dön ezt nem kötelességből, hanem szánakozó részvétből tehette. A 
hatalom polczán álló Antoniusnak épen nem hízelgett; párthiveit és 
nejét a szükségben gyámolító.. A bukó-félben levő romai aristocratia 
vigasztalására a jelesebb családok történetét írta, miként azt Renault 
elnök tevé a fenyegetett franczia nemesség részére 1). A köztársaság 
alatt nem nyugtalanítva, a számüzések és polgárháboruk zivatarai 
alatt megkimélve, a császárság idejében tiszteHetve élte napjait j s a 
mint egyszer megbetegedett, önkénytes éhhalált választott magának. 
Cornelius, ki inkább dicséretét, rnint életrajzát irta, példány gyanánt 
állítja föl őt, rnint valameily iigyes kormányost, l{i a zivatarok közt is 
biztosan tudja vezérelni a hajót. 

Hortens lu,.. 

Neki ellentéte a hires szónok, Hortensius, ki első hozta be a pá
va-sültet 2); négy villája. volt, ékesitve a legremekebb rnestermüvek
kel j vadaskertjei-, s parkjaiban a legritkább növények s platanusok, 
mellyeket borral öntöztetett 3). HaJastavaiban a legritkább fajokat 
JJagyobb gonddal táplálta, mint rab~zolgáit; s rémítő összeget költött, 
hogy nyáron át fris vizet kapjanak .. Illy élvezetek közt. hazafiui szó-

1 ) A roma.i genuk-, vagy családoknak, mcllyekröl a történelem a császárok 
kora előtt emlékezik, száma nem megy fölebb 150-nél, s ezeknek is csak egy harma
dát tevék a patríciusok. Ezek köz t volt ismét 13, vagy 14 család, rnellyek a tJ·ojai, 
vagy albai hősökig vitték fol eredetöket, s az első királyok korában a senatust ké
pezték; rniért is majorum getttium névvel tiszteltettek meg. A többiek a köztár· 
sasá.g első századaiban léptek be a senatusba.. N érneily családok patricius és plebe· 
jus ágakra oszlottak. V. ö. e részben: 

GaroU Sigollil., De nominibus Romr~nm·um liber. 
Onuphrü Panvlnll, De antiquis Romanorum nominibus liber ; in Graevü Th es. an-

tiquit. Rom. Vol. II. 
Ricb. Strelnnius, De genlibus et familiis Romanorum. 
Ant. Augustinus, De {amiliis Romano1·um. 
Fuirio Ursino, Familiae romanae nobiliores; ugyanazon gyüjternény VII. kö· 

tetében. 
G. A. Rupert!, Tabulav f!enealogicae, seu stem. mata nobiliU1a genlium romamwum, 

Göttinga., 1794. 
1) Varro, I. 2. 17. llacrobius, Saturn. II. 9. 

· 8) Varro, De re rustica, UI. 6, 
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noklatokat, barátjai számára védbeszédeket, vagy fajtalan verseket 
készitett. 

S az összeesküvők gyilka illy emberekből akart polgárokat elő
teremteni? 

TArvéoyek. 

Tekintve a közügyeket, ugy találjuk, hogy a birodalom kiter
jedésével a törvények , mellyek Roma ifju korában zsinórmértékül 
szolgáltak, vagy egészen elavultak , vagy félre magyaráztatta.k. Kez
detben az atya biró volt saját házában,!! minden városnak külön tiszt
viselői valának. Ezen intézmény kedvezett ugyan a közügy előhala
dásának , miutá.n egyedül arra volt irányozva a figyelem , de az egyé
ni jóllétet legkevesebbé sem mozditá elő. A patronusok, kezdetben 
csak védnöl{ök, könnyen zsarnokaágra vetemedtek, s védenczeiket 
dicsvágyuk, vagy kapzsiságuk előmozdítására kényszerítették. A patri
ciusok és plebejusok közti tusa, melly kezdetben a szabadságnak 
kedvezett, polgárháborukká fajult, s a harczoló seregek nem voltak 
többé a hazának had~eregei. 

A százados tusák al11.tt fölváltva a senatus, centuriák, törzsek, 
consulok , dictatorok vagy tribunok, a mint tulsulyra vergődtek, szab
t.ák a törvényeket, mellyek pártnézetből, vagy a győzelemrneJ i visz
szaélésből keletkeztek j ezen törvények halmaza végtelen zavart ké
pezett ezéJegység hiánya miatt. A zavarba. rendet hozni a jogtudósok 
föladata lőn j de ezek szüntelen az aprólékos magán-ügyekkel foglal
ko~tak: mig a közügyekben ravaszság vagy erőszak, vagy a szóno
koknak szenvedélyes vitatkozása döntött. 

Ehhez járult még , hogy bölcs politikánál fogva Roma a legyő
zött népek intézményeit és szokásait sértetlenül hagyá; s illy módon 
az engedelmes népek számát szaporit va, még inkább növelte a különb
séget a törvényhozásban a görög, pelasg, afrikai s germa.n elemek 
összevegyitése által. Minden praetor továbbá hivatalba léptekor saját, 
általa követendő rendszabályokat hirdetett ki j azonkivül a proconsu
Jok és hadvezérek fegyvereik élén önkénytes törvényeket szabtak. Ez 
utóbbiaknak egyedüli czéljok volt megnyerni részökre a katonaságot j 
a népet pedig nyomták, s a jogosságot kigunyolták. E szerint ugyan
azon egésznek egyes részei nem müködtek összevágólag a közjóra : az 
alattvalóknak nem volt okuk szeretni a kormányt, ez pedig azok bol
dogságával mit sem gondolt; pártszeszél yek, a győzedelmes hadvezér 
iránti lelkesedés , vagy pedig ennek kardja határozott a. közügyekben; 
minek következése az volt 1 hogy a.z alattvalók kifáradtak a folyton 



263 

' artó meddő harczok ban, s végre nyugalom után sovárogva., még a 
szolgaságot is örömest türték. 

A senatus , mellyet a szónokok annyi dicsőséggel halmoznak el, 
mindenkor typusa volt a régi romai bölcseségnek, tudnillik az erőszak 

és hóditás bölcseségének. A belzavarok csillapitásának szükségét látva, 
szünet nélkül külháborukat kezdett a legsilányabb ürügyek alatt. A 
részéről elismert népjog az ellenségekre nézve nyomasztó teher volt: 
ezek jogainak elismerése nagylelküségből eredt j az ö nyugalmuk és 
függetlenségtik a romni hatalom által korlátoztatott j s csak ezen 
egyetlen hatalomnak nem szabtak sem emberek, sem istenek határt. 
A világ urává vetve föl magát, ennek szolgaságát elkerülhetiennek 
vélte Roma biztosságára nézve. Ezen kérlelhetlen bálványnak hódolt 
ő eg~sz a hősiességig j a mit igen sokan bámulnak , kik tudnillik mé· 
lyebben a dologba pillantani nem szoktak. Mig az idegen népek elle· 
n ében olly rendkivüli bátorsággal lépett föl: a belügyekben csaláshoz, 
félénkséghez, pártviszályhoz, személyes és aristocraticus szenvedé
lyekhez folyamodott j nem volt képes megakadályozni a rosszat, s a 
jót is csak akkor tette , midön a nép állhatatossága által arra. kénysze
ríttetett. A belzsarnokok irányában nem tanusitott bátorságot j sőt in· 
kább a. dictatori hatalom fölállitása és meghosszabbitása által a bitor· 
lóknak utat mutatott, kiknek első gondjok vala megtizedelni, vagy le
igázni a senatust; s csak ha ezen zsarnokok legyőzettek, vett magá· 
nak ismét bátorságot őket számüzni 1). 

1) lllontesqlllea magasztalja. a senatus atyai leereukedését, mivel a plebeju
sok némelly kérelmeinek engedett; s azt mondja1 miszerint külre mindig mély be
látással müködött. A senatus politikáját következőleg ra.jzolta az ő remek ecsetével: 
"Le séna t s'érigea en tribunal qui jugea tous les peuples ; . . . il óta it une partie du 
peuple vaincu 1 pour la donner aux alliés; en 'luoi il faisoit deux choses: il atta
clioit a Rome des rois dont elle avoit peu a craindre et beaucoup a espérer, et il en 
affaiblissoit d'autt·es dont elle n'avoit rien lt espérer et tou t a craindre. Quand il 
avoit piusieurs ennemis surles bras,ilaccordoitune treve au plus faible, qui se croy· 
oit heureux de l'obtenir1 com p tant pour beaucoup d'avoir différé sa ruine. Lorsque 
l' on é to it occnpé a une grande guerre, le séna t dissimuloit tou te sorte d'injures , et 
attendcit dana le silence que le temps de la. punition fut Yenu. Que si quelque peu
pic lui envoyoit les coupables 1 il refusoit de les punir1 aimant mieux tenirtoute la 
nation pour criminelle, et se réserver une vengeance utile. Comme il faisoit a ses 
ennemis des maux inconcevables1 il ne se formait guere de ligue contre lui: car ce
l ui qui ~toit le plus éloigné du péri! ne voul.oit pas en approcher. Par la il recevoit 
raremen t la guerre, mais la. faisoit toujours dana le temps 1 de la. maniere et avec 
ceux qu'illui convenoit .... Comme il ne faisoit jamais la paix de bonne foi1 et 
que, dans le dessein d'envahir tout, ses traités n'étoient proprement que des suspen· 
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1'eaztegeté8. 

Magában Romában a méltóságokhoz megvesztegetés utján le
hetett jutni: a forum közepén árulták és vették a szavazatokat i a je
löltek nem érdemeikre hivatkoztak, hanem több, vagy kevesebb pénzt 
és fényes játékokat igértek. A comitiumok alatt a pénz kamat-ára két
szeresen növekedett 1). Pompejus ugy vásáriotta a consulságot Afra
nius számára i a senatorok megadóztatták magukat, hogy Bibulus 
számára pénzt szerezzenek 2) i nem ritkán a -centuriok kardja jelölte 
ki a választandókat i s egy M ilo, Clodius, Dolabella gyilka határozott 
véglegesen, vagy eltette láb alól a pályázókat. 

Memmius a senatus elé terjeszté azon egyezkedést, mellyet ö 
és vetélytársa, Domitius a consuiokkal kötött: mellyben a consulok 
kötelezék magukat, hogy öket a consulság elnyerésében támogatand
ják, ezek pedig, hogy az oh ajtott tartományokat részökre megszer
zendik i 400,000 ::~estertiust tettek ki, mellyeket elvesztendenek azon 
esetre' ha nem találkoznék három augur annak bizonyítására, hogy 
jelenvoltak, midőn a nép a ,curiata' törvényt hozta, noha ezt soha 

sions de guerre, il y mettoit des conditions qui commen~oient toujours la ruine de 
l'État qu-i les acceptoit .... Apres avoir détruit les armées d'un prince, il minoitses 
finances par des frais de la guerre, nouveau genre de tyrannie qui le for~oit d'op
pl·imer ses sujets et de perdre l eur amou r. Lorsque les sénatcurs aceordo i en t la. paix 
lt quelque prince, ils prenoient quelqu'un de ses frl!res ou de ses en fan ts en óta.ge, 
ce qui !eur donnoit le moyen de troubler son royaume a )eur fantaisie; quand ils 
a.voient le plus proche parent, ils intimidoient le possesseur; s'ils n'a.voient qu'un 
prince d'un degré éloigné, ils s'en servoient pour animer les révoltés .... Quand 
quelque prince a.voit fa. it une conquete, qui souvent l'ava.it épuisé, un ambassa
denr romain survenoit d'abord qui la. lu i a rra.choit des ma.ins; ... maia surtou t 
leur maxime constante étoit de diviser. La république d'Achai"e étoit formée par 
une association de viiles libres; le séna.t déclara que chaque ville se gouverneroit 
dorénavant sei on ses propres lois, sans dépendre d'une autori té commune .•.... 
Lorsqu'il y ava.it quelque dispnte da.us un Éta t, le sénat-romain jugeoit d'abord 
l'afl'aire; et, par la, il étoit sur de u'avoir cont re l ui que la. partie qu'il avoit 
condamnée. Si c'étoient des princea qui se disputoient la couronne, il les déclaroit 
quelquefois tous deux rois; si l'un d'eux étoit en bas dge, il décidoit en sa fa
veur, et il en prenoit la tutelle CODime protceteur de !'univers; car il avoi t porté 
les choses au point que les peuples et les rois étoient ses sujets, sans sa.voir pré
cisémcnt par quel titre; éta.nt éta.bli qu'il suffisait d'avoir ou'i parJer de Rome, 
pour devoir lui etre soumis .... Lorsqu'un des généraux romaina faisait lapaix 
pour sauver son armée prl!s de péri r , le séna t, qui ne le ratifioit point, profitait 
de cette paix, et continuoit la guerre .... ". 

2) Olcero, ad Att. IV. 15. 
8) U. o. I. 16. Svetonlus, in Caes. 19. 
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sem került szönyegrej és két consularis férfiuannak bizonyitására, hogy 
jelenvoltak a rendelet aláirásánál, mellynek erejénél fogva az ohaj
tott tartományok a consul~knak átadatnak, jóllehet e dologról említés 
sem történt a senatusban 1). Ennyi gazság egyetlen szerzödésben! 

Caesar maga is annak köszönheté első szerencsé jét, hogy meg
tanult adósságot csinálni. Midőn a főpapi méltóság után járt, temér
dek összeget kölcsönözött j mi által egyrészt a szegényeket nyerte 
meg, másrészt pedig a tehetösbeket kényszeríté, olly polezra juttatni 
öt, hogy adósságait leróni képes lehessen. Politikájának talpkövét 
képezte: pénzre, a hol és miként lehet, szert tenni j nem ugyan pénz. 
vágyból, hanem mert érezte Jugurtha gunyos fölkiáltásának igazsá
gát. S azt szokta volt mondani, hogy a hatalom elnyerésére, megtar
tására és növelésére két dolog kivántatik mindenek fölött: pénz és 
hadsereg ~). 

Szabadság! gyönyörü név, Je hát ki élvezte azt Romában? 
Talán a rabszolgák, kik közül száz jutván egy szabad emberre, a ve
ritékökkel öntözött földön éhen vesztek el? Talán a védenczek , a pa
tronusnak szolga-alattvalói? Vagy az adósok, kiket a törvények értel
mében darabokra. lehetett vágni, s kegyelemből börtönbe temetteté
nek? Maguk a polgárok közt az atya korlátlan ur neje és gyermekei
nek élete fölött, kiket kapzsiság-, vagy szenvedélyeitől izgatva. áruba 
bocsáthat. A szabad ember minden rabszolgában ellenséget, vagy ké
met szemlélhetett, ki öt vagy megölhette, vagy a biróságnál bevá
dolhatta. A consui olly tiszteletben részesült, minöt jelenleg egy ki
rály sem követel magának: ki kellett térni utjából j leszállani a lóról, 
vagy fölkelni a székről, midőn ő megjelent j ki ezt nem tevé, azt a 
lictorok jól elverték. Acilius egy praetornak curulis székét törte szét, 
mert nem kelt föl előtte. A praetorok a magán-életnek titkait kém le
lik, és jegyzéket visznek, mellyről számot kérni egyedül a senatorok
nak van joguk.Volt törvény, melly parancsolta a házasságot; volt tör
vény, melly lakomákra kiadható költséget és a vendégek számát ha
tározta meg: ellenben Cicero koráig egyetlen törvény sem hozatott a 
csalás ellen, s a vád is csak a külön czim alatt meghatározott tények 
ellenében engedteték meg 3). Maguk a trihunok legnagyobb zsarno-

1) Oicero,ad Atticum. 
2) X({'llllll01tOto> tiP~~ lylvrro, Júo u EZva~ Uywv 1:d Tu> JvvauJE(a• 1ta· 

ea!Jx(va'~oiiTa xa~ qvláO'(}OJilet' xa~ E7taú;oJIICt' (}T~anwra• xa~ xei[paw. Dion. 
XLII. 

8) Le111 de dolo malo. Ismeretes Ca jus Canius esete, 
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kok : átkot mondanak arra, ki őket megsérti j s a tarpeji szikláról ta.
szitják le a senatort, ki nekik ellentmondani merészel. 

Ebből állott a romai szabadság, s kérdés marad: valljon tarto
zott-e a nép hálával az iránt, ki ezen szabadságot számára fentartani 
kivánta. i s érdekében állott-e védeni azon törvényeket, mellyekn~k 
oltalma csak annak életét és vagyonát biztositá, ki saját erejével, vagy 
barátinak segélye által azoitat megvédbeté? 

A romai bölcseségnek temérdek bámulói, kik a középltor bar· 
bar tudatlanságáról annyit bes?.élve , a kegyetlen kinzó vallatást eme 
kor találmányának tartják, bizonyára megváltoztatnák véleményöket, 
ha nem tekintve az ékesen-szólást , fontolóra vennék a tényeket. Ci
cero Cluentiusért mondott védbeszédében elmondja Saxia eljárását, 
ki férje gyilkosait szerette volna felfedezni. A rabszolgák kínpadra 
vonatnak- ,tormentis omnibus vehementissimis qnaeritur :' ők min
dent tagadnak j s e napon a jelenlevő ismerősök , kik e családi eljá
rást szemlélték, azon véleményt fejezik ki, hogy a kinzással föl kell 
hagyni. Rövid szünet után a kínzást folytatják - ,nulla vis tormen
torum acerrimorum praetermittitur ;' maga a hóhérszolga is kifáradt 
már , s a jelenlevők megeléglik a dolgot 1

). 

Azt felelhetné valaki , hogy itt nem emberek, hanem csak rab
szolgák forogtak kérdésben; de valljon hát mitfognalt felelni arra, mi
dőn a szent inquisitio azt fogja mondani, hogy nem emberekkel , ha
nem boszorkányok-, eretnekek és kárhozottakkal volt dolga? 

Átalában a törvényszékek előtt nem hogy a törvények értelmét 
feszegették, s azt egyes esetekre alkalmazták volna a birák, hanem 
kényök szerint rendelkezének a vádlott élete és becsülete fölött. Ez 
tehát barátjai kiséretében gyászba öltözve jelent meg, s a jelenle
vőket maga számára megnyerni igyekezett i a baráti és rokonsági kö
telesség ugy hozta magával, hogy egész tömegek és municipiumok 
jelenjenek meg, szavaza tukital használni a vádlottnak 2); ha különben 
nem birt elegendő vagyonnal megvesztegetni a birákat, s bebizonyí
tani azon közmaodat igazságát, hogy a tele erszényt nem szakták el
télni 8). Az ügyvéd is nem annyira védPnczének ártatlansága melletti 

1) Cicero nem a kinzást tarlottll. igazságtalannak, hanem az az által kicsi
kart vallomásoknak hamisságát. "Illa tormenta guiJernat uolor,moderatur natura 
cujusque tum animi tum corporis, regit quaesitor, flectit libido, corrumpit spes, 
infirmll.t metus, ut in tot rerum angustiis nihil verita ti loci relinquatur. 

~) V. ö. Cicero iratait. 
1 ) Tnveteravit jam opinio perniciosa reipublicae, vobisque, quae non mo-



267 

szónokolt, mint inkább annak korábbi érdemeit mutogatá, s a birákat 
részére hangolni törekedett, családja és gyermekf'i végett is, kik feke
tébe öltözve könyörögtek atyjokért 1). Antonius dicsekedett, hogy a 
lázadásról vádolt Norbanust nem okoskodással, hanem az érzelmek 
fölizgatásával mentette meg 2). Vatinius is, midőn Licinius Calvus, 
mint szónok először lépett föl ellene , méltán mondhatta biráinak : 
"Tehát azért kell elitéltetnem, mert ezen ifju o ll y ékesen szónokol ?" 
A törvények ismerete tehát csak másodrend ü dolog volt, mellyel azok 
foglalkoztak 1 kikben nem n~ gy volt a szónoliJ tehetség 3). Vádolni, 
védeni, vitatkozni a szószéken volt a romai ifjuság pályaköre; mi ál
tal hivatalok- és méltóságokra nyitott magának utát. 

Erőuak. 

Maga azon férfiu, ki a szószéknek legfőbb disze volt, s ki hiu
ságától elragadtatva fölkiáltott : "Hajoljanak meg a fegyverek a toga 
előtt", kénytelen volt bevallani, miszerintaz ékesen-szálásnak és méltó-

do Romae, sed et apud extera.s uationes omnium sermone percrebuit, his judiciis, 
quae nunc sunt, pecuniosum hominem, quamvis sit nocens, neminem posse da.· 
mnari. Ole. Act. l. in Verrem. 

1 ) Pro Fiaeco: "Huic misero puero vestro , ac liberorum vestrorum sup· 
plici, judicea, hoc judicio vivendi praecepta. dabitis .... qui vos , quoniam est 
id aetatis, ut sensum jam percipere possit ex moerore patrio, auxilium nondum 
patri ferre possit, oret, ne suum luctum patris lacrymis, patris moerorem suo 
tletu augeatis: qui etiam me intuetur, me vultu appellat, meam quodammodo 
fl ens fidem implor11t. ... Miseremini familiae, judicea; miseremini patris, mise. 
remini filii; nom en clarissimum et fortis3imum, vel generis, vel vet ustatis, vel 
hominis causa reipublicae reservate."- Pro Plancio : ,,Quid enim possum alind 
nisi moerere? nisi flere? nisi te cum mea salute complecti? Hu c exurge ta.men,quae
so: retinebo et com p leetar, nec me solum deprecatorem fortunarum tuarum , sed 
comitem saciumque profi te bor .• Nolite, judices, per vos, per fortunas vestras, per 
li-beros, inimicis meis ... dare laetitiarn ... nolite animummeum debilitara cum 
luctu, tum etiam metu commutatae vestr11e voluntafis erga me .. Pl ura ne dicam, 
tuae me etiam lacrymae impediunt, vestraeque,judices, non solum meae." - Pro 

illilon e : "Quid restat, nisi ut orem , obtesterque vos judicea , ut eam misericor
diam tribuatis fortissimo viro, quam ipse non inplorat, ego autern, repugnante 
hoc, et imploro et expoeco? N olite, si in nostro omnium flet u mullam lacrymam 
adspexistis Milonis, si vultum semper eumdem , si vocem , si orationem stahi
lern ac non mutatam videtis, hoc minus ei parcere." A kedélyre hatás volt külö
nösen Cicero Bajátja; s midön többen készitettek valameily védbeszédet, annak 
előadásas a. kedélyek meginditása Cicerorn volt bizva. 

'l) Olcero, in Bruto, 19. 
3 ) Ut aj unt in graecis artificibus, eos auletas esse, qui aitharaedi fieri non 

potueriut, sic nonuullos videmus q ui oratores evadere non potuerunt, eos ad j u
ris studiurn devenire. Pro L. Muraena. 
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ságoknak meg kell hajolni az erőszak előtt, melly Romának bálványa 
és rugója vala. "Ez szerzett, ugy mond, nemzetünknek örök dicsősé
get; ez hóditá meg nekünk a világot; ez vezet legbiztosabban a con
sulságra" 1). 

Tudták ezt a dicsvágyók ; miért is zavarok és lázadások által 
iparkodtak terveiket valósitani. Mennyi felforgatást jegyeztünk fel e 
rövid időszak alatt ! Triumvirek és dictatorok határozatából minden 
polgár köteles legyilkolni a számiizötteket. Gyakoriak a népgyülések; 
s az izgatott néptömeg, vagy a gyilkosok fékentartása végett katonák
kal kell a forumot, vagy curiát körülvenni. A trihunok szava és sért
hetlensége nem védi többé a népet. Apulejus Saturninus, hogy lete
gye Memmiust a consuiságból, meggyilkolja öt, s haramjáival a. Ca
pitoliumba menekül 2); s mentségének előadására a senatusba meghi
vatván, agyon köveztetik , társai meggyilkoltatnak , tetemeik a vá
roson keresztül hurczoltatna.k. P. Cornelius Sylla, a dictator ro
kona , két összeesküvésbe elegyedett 3). Antonius hivatalvadá
szatról vádoltatván , egy csapat szökevénynyel és gladiatorral 
szétveri a birákat, s megmenekül Q). Midőn Cicero visszahivatása in
ditványoztaték, vérontásra került a dolog, "mintha, ugy mond, vér
patakot akartak volna visszatértem elé állitani ;" s ez idő alatt a pol
gárok csak házaikban találnak menedéket; a tisztviselök házait ég/5 
fáklyákkal és fegyverrel rohanják meg, a consuli méltóság jelvényét 
(fasces) széttörik, a templomokat fölgyujtják, a tribunokat bántal
mazzák 5). Clodiust a forum közepén Marcus Antonius kivont karddal 
üldözi 6); ugyanez az ,egyetértés' templomáig hatol, hol a senatus 
gyüléseit tartja ; s csapatja részint föl van fegyverkezve, részint gya
loghintóban viszik utána a pajzsoht és kardokat, s csak a jeladást 

1) Ac nimirum (dicendum est enim, quod sentio) rei militaris virtus 
praestat ceieris omniöus. Haec nomen populo romano, haec h uic urbi aeternam 
gloriam peperit, haec orbem terrarum parere huis imperio coegit; omnes urba
nae res, omnia haec nostra praeclara. studia., et haec forensis laus et industria la
ten t in tutela ac praesidio bellieae virtutis ... Qui potest dubitare , quin ad con
aulatum adipiscendum, multo plus aJTerat dignitatis rei militaris, quAm j uris 
civilis gloria? Pro L. Muraena. Egyébiránt Cicero olly annyira határozatlan, 
hogy alig hozhatni föl valameily véleményét, mellynek.másutt ellent nem monda· 
na. A 21-ik fejezetben, De officiis áll: "longe fortius esse in rebus civilibus excel
lere quam in bellicis. 

l) Ole. pro C. Rabirio. 
1) Pro L. Sylla. 
')u. o. 3. 
S) Philipp., Il. 9. 
') Ad Quiritrs post reditttlll. 
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várják 1). E jelenetek minden lépten-nyomon megujulnak 3), sa vét
kesek hatalma miatt büntetlenül maradnak ; az ügyvédek, midőn cse
kélyebb gonoszságokra csekélyebb büntetést kivánnak szabatni,az illy 
tényekre bátran hivatkoznak ;j). 

Mindamellett bámulandó a romaiak engedelmessége a táboro
zás alatt. Megszünt ekkor minden viszály, kialudt a pártgyülölet; a 
forumon annyira gyülölt Coriolan és Aemilius, a mint zászlói alá es
küdtek a romaiak , ezek részéről vak engedelmességre találnak. A pol
gár há boruk idején nem annyira a dicsőségre, mint hatalomra vágyó 
hadvezérek a legiókat törekedtek megnyerni, s általuk nem a hazát, 
hanem a csatákat, nem a polgárok szabadságát, hanem a hadvezér 
nagyságát megkedveltetni. Sy Ua volt az első, ki, hogy a hatalmat el
nyerje, a katonaságnak hizelgett,s ennek föllépése által nyerte el azt, 
mit egykoron a polgárok szavazatától várt. Ekkor a katonaság elvál
ván a senatustól és a néptől, harmadik hatalmat képezett, melly an
nak kezébe adá a győzelmet, a mellyiknek részére hajlott: Mariussal 
a democratiát, Syllával a nemességet emelte. Caesar a Galliát leverő 
haddal támadta meg Romát, Poropejus Ásia meghóditóival védte azt; 
s miután amaz győzött, minden hatalmat ezentul csak a fegyverek 
általlehetett elérni és biztositani, s a romai alkotmány most már két 
hatalmat ismert, ugymint : a népet és katonaságot. 

TIZENKILENGZBDIK FEJBZET. 
C a e s a r g y i l k o s a i é s b o s s z u l ó i. 

Midőn Brutus jótevőjének szivébe mártotta a gyilkos vasat: a 
hideg megfontolás , melly az istenitett kegyetlen tettből származó lel
kesedés helyett a valóságot tünteté föl, csak hamar a maga meztelen
ségében láttatá. e szomoru jelenetet. Brutusazoneszmétölvezéreltetve, 
hogy az igazság és törvényesség ösvényén áll, az indokokat kezdé ér-

1) Philipp. V. 6. 
2) Lapídationes persaepe vidimus; non ita saepe, sed nimium tamen saepe 

gladíos. Oic. pro Serxlio, 36. 
8 ) Cum quis audiat nullum faci n us, nullarn auda.cia.m, nullarn vim in judi

cium vocarí.., Ez a bevezetés tárgya. p1·o M. Coelio ; s az elöadá.sba.n: , O ro o b testor· 
que vos; ut qua. in civitate Sex. Clodius absolutus sit, quem vos per biennium aut 
ministrum seditionis aut ducem vidistis ... in ea civitate ne patiamini illum ab
solutum. muliebri gratia, M. Coelium 1ibídini muliebri condonatum, etc.' 



270 

telruezni a népnek, ruellyek öt a gyilkolásra vezérelték 1) ; azonban 
átalános volt a levertség, melly villámgyorsasággal terjedett el a sena
tusból a városon keresztül minden gunyhóig. Az összeesküvők fegy
veresen járták be a várost egy póznára tüzött süveggel,s mindenfelé 
!(i abál va, hogy megszabadíták azt a zsarnoktól 1 a királytól; de a pol
gárok 1 a helyett 1 hogy hozzájok csatlakoznának, megrémülve futot
tak 1 vagy rablás ra használták föl a zavart, a mi rendesen a lázadás 
következése szokott lenni; sőt még gyilkost is kiabáltak , ugy hogy 
Brutus és párthivei jónak láták a Capitoliumba menekülni 1 gladiato · 
rokra bizva magukat, s pénzt szórva el a nép között 1 mellynek nem 
igen látszott izleni az aristocraticus szabadság. 

Jóllehet Brutus fölemelve a véres gyilkot, igy kiáltott fól: 
"Most már, Cicero, meg vanbosszul va a köztársaság !" rnintha az által 
kivánta volna magát igazolni a közvélemény előtt, hogy Catilina gyil
kosának szavazatára támaszkodik. Cicero azonban az összeesküvésről 
mit sem tudotti sőt több izben panaszkodik, hogy a martiusi idusokra 
esett ,pompás lakomáról' nem volt tudomása 1 föleg azért, mert ő An
tonius leszuratását is indítványozta volna 2). S kijelenté, hogy öröm
mellátta ezen gyilkolást a senatusban 3) 1 csakhogy az ő szokott in
ga.tagságával ismét aggodalmat tanusitott, mondván: "A fa le van 
ugyan vágva 1 de gyökerei még megvannak." 

1) Seneca a két legjelesebb stoicusnak , Brutus- és Catonak, nagy bá.mu
lója, az elóbbinek tettét igen helytelennek találja. ,,Brutus, mindeu egyéb tekin
tetben nagy ember, e részben szeriotem nagyot hibázott, midön a szabadságot 
akarta helyreállitani, hol egyebet sem tudtak , mint parancsolni és szolgá.lni ; s 
midön azt hitte , hogy a vá.ros az erkölcsök megromlása után előbbi á.lláspontjára 
visszavihető, s hogy a polgá.ri jogegyenlőség és a törvények tekintélye föléled
het ott , hol annyi ezeren küzdenek egymás ellenében , nem a végett, valljon 
kell-e, hanem azért, kinek kell engedelmeskedni. Milly kevéssé ismerte az e~erné~ 
nyek terrnés:~;etét, és hazája helyzetét, ki be nem látta, hogy a meggyilkolt he
lyébe rnll.sok tá.madnak, kik ugyanazt fogjá.k akarni.'' De bene{. IL 20. 

Z) Quam vellern adillas pulcherrimas epulas me id. Mart. invitassent! 
reliquiarum nihil haberent; at nunc his tantum uegotii est, ut vestrurn illud di
vinum in remp. beneficium nonnullarn habeat querelam. Ad 1i-ebonium, X. 28. És 
ad Cassium, XII. 4.: "Vellem id. :Mart. me ad coenam iuvitasses: reliquiar:.11n nihil 
fuisset." l'tlá.sutt ismét azt vitatja, hogy 6 akkortájban Antonius barátja vala : 
,,Ego Antonii inveteratam eine ulla oll'ensione amicitiam retiuere sane volo.'' Ad 

fam. XVI. 23. "Cui quideJu ego semper amicus Cui, antequam illurn intellex:i, non 
modo aperte , sed etiam l ibenter cum rep. belium gerere. '' XI. 5. 

8) Quid mihi attulerit istadomini mutatio praeter laetitiarn, quam oculis 
coepi, justo interitu tyranni? Ad Att. XIV. 14. Ugyanezt vitatja e könyvében : 
De officiis, a még gyakrabban a Philippicá.kban: "Noster est Brutus, semperque 
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Mindazá.ltal 8 adta a legjobb tanácsot e veszélyes körülmények 
közt, miszerint tudnillik a senatus hivassék ö~ze a Capitolium ba, a 
rendszabályok fölött tanácskozandó 1). Brutus azonban, ki minden 
töprenkedés nélkül megölte Caesart, a törvényes formalitások mellő
zésével nem akarta összehini a tanácsgyülést; sőt a Capitoliumból több 
kitünő egyént , kik hozzá csatlakozni jöttek, visszaküldött , azt mond
ván, hogy a kik Caesar halálában nem részesek , azok az illy tetthez 
kapcsolt veszélyekben se osztozzanak. Ezen aggodalom dönté meg 
ügyét. Mialatt ö rendszabályokhoz nyult, hogy személyében és va
gyonában senki sérelmet ne szenvedjen, s olly forradalomnak ohaj
tott vezére lenni, melly a vezérnek becsületére válik ugyan, de 
ügyét végveszélybe dönti: a patriciusok- és senstoroknak első heve 
csillapult, s a nagy tömeget, mellynek mindig ösztönzésre van szük
sége, Caesar barátai részökre vonják. S valamint a nap lenyugta után 
emlékszik meg az ember a nyájas mosolyról, mellyel a természetet 
fölviditá, az általa előidézett szerencsétlenségről pedig megfeledke
zik : szintugy a dictator halála minden büneit kiengesztelni, erényei
nek pedig magasztos fényt kölcsönözni látszott. A nép szünet nélkül 
magasztalá érdemeit ; a zsidók számos éjeken át siratták 2); s midőn a 
szinpadon e vers hangzanék a szinész ajkairól: "Megtartám öket élet
ben , hogy ők adják nekem a halált 3), átalános zokogásba tört ki a 
közönség. 

Marcu• .tntoniWI. 

Marcus Antonius consui meg sem indulva, miként Brutus re
ménylé, a nagylelküségtól, melly életét megkimélte, a kedélyek emez 

noster cum sua. excellentissima virtute reipublicae natus, tum fa to quoda_m patern i 
ma.ternique generia et nominis. Pkil. X. 6. Est Deorum immortalium beneficio et 
munere da.tum reipublicae Brutorum genus et nomen, ad li bertatem populi roma· 
ni vel constituenda.m, vel reoupera.ndam. Phil. IV. 3. Omnis voluuta.s M. Bruti, 
omuis cogitatio, tota mens, auctoritatem senatus, libertatern populi romani in· 
tuetur ; ha.eo habet proposita, haec tueri vu l t. Philipp. X. ll. Reddite prius nobis 
Brutum, lumen et decus civitatis: qui ita. conservand us est, ut id signum, quod 
de coelo dela.psum, Veata.e custodia. continetur; quo salvo, sa.lvi sumus futuri. 
Phil. XI. 10. Anima.dverti dici jam a. quibusda.m , exornari etiam nimium a me 
Brutum, nimium Cassium ornari. Q,uos ego orno? nem pe eos, qui ipsi sunt orna.· 
menta reipublicae. Phil. XVI. 14. 

1) Meministi me cla.ma.re, illo ipso primo ca.pitolino die, sena.tum in Cn.pi· 
toliufll- a pra.etoribus vooa.ri? Dii immertales! quae tum opera. effici potnerunt, 
laeta.ntibus omnibus bonis, etiam sat bonis, fractis latronibus. Ad. Att, XIV. 10 • 

Z) Svetonlns, 84. 
6) Men' men' servasse, ut essent, qui me perderent. Pacuvlns. 
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állapotát hasznára forditani elhatározta. Caesarnak másik barátja, Le
pidus által a Mars mezőre egy legiot vezettetvén, összehívta a sena
tust határozni a fölött : valljon Caesar bitorló , vagy törvényszerű 
tisztviselö volt-e, s e szerint a kiköt megölték, szabadítók-e, vagy gyi}
kosok? Az illy határozatnak fontos következményei lehettek volna; 
miért is az uralkodó izgatottság perezében jónak látták olly módon 
kiegyenlíteni a dolgot, hogy li. multakért közbocsánat hirdettessék, 
s Caesarnak összes rendeletei megerősíttessenek. Ekkor az összees
küvők elhagyák a Capitoliumot; Brutus Lepidusnál, Cassius Anto
niusnál vacsoráltak; s ez utóbbi Antoniusnak ama tréfás kérdésére: 
nem rejt-e magánál gyilkot? "De igen, válaszolá, annak számára, ki 
a zsarnokság után törekedni bátorkodnék." E szavak kellemetlenül 
hangzottak Antonius füleibe , ki szintugy tervezgetett illyesmit, mint 
Lepidus és Decimus Brutus, Gallia Cisalpina kormányzója; s csak is 
az egymástóli kölcsönös félelem tartá még vissza öket a föllépéstőL 

Antonius, hogy a rettegésnek véget vessen , kieszközlé Caesar 
végrendeletének nyilvános fölolvastatását j mellyben ő Octavianust, 
Lucius Pinariust és Quintus Pediust, másod-unokáit örököseivé teszi; 
a Tiberisen tuli gyönyörű kertjeit a népnek ajándékozza, s minden 
polgárnak fejenkint háromezer sestertiust hagy j gyilkosainak külön
féle hagyományokat és kegyes emlékeket rendel 1). Ez volt a szikra, 
melly a népnek dühét lángra gyujtá, főleg midőn Antonius a meg
gyilkoltnak átlyuggatott togáját s viaszból készitett képét a számos 
sebekkel közszemléletre kitette. Ezek láttára a fölingerült nép bosz
szut kiáltozott. Caesar veteránjai a máglyára hajigálták a táborozás 
alatt tőle nyert jutalmakat, a hölgyek ékszereiket j a nép tombolt, 
üszköt fogott kezébe, hogy fölgyujtsa azok házait, kiket csak az imént 
hősöknek nevezett, most pedig gyilkosok voltak az ő szemeiben. A se
natus az istenek közé helyezte Caesart ; s a nép egy, ezen időtájon 
az égen megjelent uj csillagban vélte szemlélni lelkét. 

Antonius ezen eljárás s különösen annak nyilvánitása által, hogy 
lelkének ohajtása megbosszulni Caesar halálát, ha a senatus határo
zata vissza nem tartaná, a nyugalom barátainál aggodalmat gerjesz-

1) Szokás volt a romaiaknál a végrendeletben minden ismer6sök- és j óte
vőkröl megemlékezni; amínek elmulasztása sérelemnek tekintetett. Ebből állott 
a romai ügyvédek jövedelme; nagy vagyont szereztek illy módon Ho rtensius és 
Cicero, ki leveleiben több rendbeli gazdag hagyományokról emlékezik. A császá
rok korában mintlenki hagyott nekik valamit; különben az örökség megtámad
tatott, s gyakran a. végrendelet megsemmisittetett. 
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tett j miért is belátva azt, hogy korán levette az álarczot, sietett 
jóvá tenni hibáját; a vérontássá fajult zajongás okozóit minden itélet 
nélkül halállal bünteté j s a senatusnak, melly ezen törvénytelen igaz
ságszolgáltatást nem akadályozá, megigérte a nyugalom helyreállítá
sát. E végre inditványozá, hogy a mundai csata után a c citiberekhez 
menekült ifju Poropejus visszahivatván, elkobzott javai visszaadas. 
sanak, s a köztársaság tengeri ereje parancsa alá helyeztessék. 

E nemes tetteért égig magasztalá őt a senatus j ő pedig azon 
ürügy alatt , hogy a népet ellenségévé tette, számos testőrséggel kör
nyezé magát; nehogy pedig valaki azt gyanitsa, mintha ő a dictatorság 
után törekednék, c méltóságot örökre eltörölteté. Az elhunyt Caesar
nak nevében mindenesetre biztosabban haladhatott czélja felé, mint 
ezt életében tehette volna. Megvesztegetve ennek titkárát, aláirásoka t 
nyer tőle, mellyeknél fogva számos egyéneket senatoroknak nevez j 
megszerzi Lepidusnak a főpapi méltóságot, s minden oldalról hatal
mas barátokkal környezi magát. 

A nép mindegyre Brutust ohajtá, nem azért, hogy bámulja, 
vagy megbüntesse őt, hanem azért, mert praetor létére nyilvános 
játékokat kellett adnia; ö azonban nem tartá tanácsosnak szem'élyesen 
a városba jönni, hanem vadállatokat és müvészeket küldött a nép 
mulattatására 1). Caesar még halála előtt kormányára bizta Macedo
niát, Cassiusnak adá Syriát, Treboniusnak Ásiát, Címbernek Bithy
niát , Decimw1 Brutusnak Gallia Cisalpinát ; de mindezek Roma köze
lében tartózkodtak, szemmel tartandók Antoniust, kinek szándéka 
mindinkább gyanussá vált. 

Ez egyebet sem tudott, mint a dictator kardját forgatni. Tábor-

1) "Ha ti, oh senatorok, elhagyjátok Brutust, minő polgárt fogtok valaha 
támogatni? Hallgassak-e Brutus türelméről, mérsékletéről , a sérelmek közt ta.. 
nusitott rendkivüli nyugalmáról s az ő szerénységéről? ki midőn városi praetor 
volt, kiment a városból; nem szolgáltatott igazságot ő, ki az igazságot visszl\
szcrezte a köztársaságna.k.Mig őt egész Ola.szorszá.g őrsége, sa j 6 embereknek na
ponkint növekedő serege környezheté, kiket olly bá.mulandóangyüjtött maga köré: 
ő inkább távollétében ohajtott védelmeztetni a. jóknak itélete által, mint jelenlé
ti! ben a tömeg által; s jelenlétében sem rendezte ugy az apollinaris játékokat, 
miként azokat u.z ö és a romai nép mélt6sá.gához illőleg rendezni kellett volna, 
nehogy utat nyisson a gonoszok vakmeröségének. S valójában minő játékok, mi
nö napok valának örvendetesebbek azoknál? A romai nép minden versre nagy 
zajjal és helyesléssei magasztalta. föl Brutus emlékezetét; nem a szabaditónak 
személye forgott itt fön, hanern emléke a szabadságnak 1 mellyben Brutusnak 
képét szemlt-lni vél ték." Oicero, Pl~ilipp. X. 3. 

18 
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ban növekedvén , katonai módra hetvenkedésnek és ivásnak adta ma
gát; a keleti háboruban ásiai modorhoz, élvekhez és dagályos szónok
lathoz szakott; élv- és pénzhajhászó volt, szeszélye szerint fukar és 
pazarló, s rossz fizető. Caesar szerette öt, mint jó katonát j s veterán
jait tisztelve benne, midőn Spanyolországból visszatért, diadalko~si
jára ülteté. De koránsem birt nagy hadvezérének észtehetségével 
és politikai ügyességével, még kevésbbé annak emberi érzetéveL Egy
szer a Pompej us pártja, majd ismét a nép, vagy a senatus mellé állván, 
mindegyik előtt gyanussá tevé magát j nem tartá szükségesnek maga 
részére hóditaní a legiókat, az ohajtott hatalom emez egyedüli táma
szát j s az által, hogy némell y zajong.ó veteránokat megbüntetett, 
másoktól a pénzt megtagadta, ollyanakat tett ellenségeivé, kik öt, 
mint fegyvertársukat magasra emelhették volna. 

Oetadanus ~ugustus. 

Herculesnek állitólagas utódja riern arathatott annyi sikert, mint 
egy tizennyclcz éves, sántító, beteges ifju, ki ideg- és májbajban 
szcnvedett j kinek a hideg és meleg egyformao ártott, s egészségi te
kintetbőlszigoru életrendet kelle tartania. Illyen volt Octavianus, Ca~ 
jus Octaviusnak,egy meggazdagodott uzsorásnak fia Acciától, Caesar 
nővére leányától. Az ifju jeles tulajdonainál fogva megnyerte nagy
bátyja hajlamát, ki öt fiául fogadá; s kétharmad részben örökösévé tette 
Decimus Brutus gyárnsága alatt. Természettől félénk levén, még azt 
is, a mit nejének akart mondani , leírta j s mivel hangja alig volt ért
hető, herold által kellett a néphez szólania. Bár mennyire kivánta 
volna is Caesar öt a táborozáshoz, a republicanusok eme pályájához 
szoktatni : vagy an y ja, vagy a betegség visszatartá őt a hadseregtől. 
A katonák emlékeztek rá, miszerint egykor kifütyölték öt, midőn Si
ciliában az ellenségnek hátat fordított; a patri eiusok gőgösen emlegeték, 
hogy anyjáróli nagyatyja afrikai születésü volt, s hogy anyja kézi mal
mot hajtott Afrikában, mig atyja a lisztet keverte azon pénztől bar
nult kezével, mellyet, mint az uzsorás Nerulo pénzváltójagyüjtött 1). 

Más részről, miből állott az ö· öröksége? A hosszuállás kötelességéből j 

s ha ez nem sikerülendett , a halál várakozott rá. A pénz Antonius 
kezében volt, miképen jut tehát ahhoz? s ha megkapja is, elég lesz-e 
az a d us hagyományok kifizetésére, páethivek megvásárlásáras a lc
giók megjutalmazására? 

1 ) Parmai Cassius leveléből írta ki Sallustius e szankat: .,l'vlaterna tibi fa
rina; si quidein ex crudissimo Al'iciae pistrino hane pinsit manibus collybiJ decolo
ratis Nerulonensis mensarius.'·· 
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Mindezek tekintetbe vételével barátjai azt tanácsolták : ne te
gye ki magát a zivatarnak, éljen elvonultságban, vagy vonuljon visz
sza a macedoniai sereghez, igényt sem tartva az örökség hez. Octavia
nus azonban jó adag politikai bátorsággal volt ellátva, a mi a harczi 
bátorságtól egészen különbözikj ö tudott erélyes és kitartó lenni, tervet 
változtatni, s a mint a szükség kivánta, kegyetlen vagy nagylelkü, be
csületes vagy képmutató alakba öltözni : miért is eltökélte magában 
fölhasználni az előnyt, mellyet Caesar neve és ajánlása biztositott 
számára.. Olaszország partjain kikötve, alig hogy megjelent Brundn
sium Örsége előtt, a veteránok, kiket Caesar a parthusok elleni harezra 
gyüjtött egybe, diadallal fogadák őt, s rendelkezése alá adák a rak
tárakat j ö pedig a dictator örökösének magát kijelentvén, Cajus Ju
lius Caesar Octavianus nevet vett föl j s hogy hevenyében kész pénz
zel, mi nélkül vállalat nem létesíthető, rendelkezhessék, főbenjáró 

merényt követett el az által, hogy a tengeren tul i tartományok adó
összegét hatalmália keriteÚe. · 

Romához közeledve, minden oldalról sereglettek eléje Caesar 
barátjai, tisztviselök és hadi tisztek; csupán Antonius nem. Octavia
nus legkevésbbé sem mutatá neheztelését, sőt inkább "engemet, ifju 
s magán-embert illet, ugy mond, fölkeresni és. üdvözölni öt, a nálamnál 
öregebb, s nagy méltóságban levő férfiut. 

·Antonius sokáig várakoztatá; de ö azért nem nyugtalankodQtt. 
Bebocsáttatván, megköszönte a consuinak mindazt, a mit nagybátyja 
tiszteletére tett; de egyszersmind a hagyatékok kifizetése végett 
előkérte tőle a pénzt, mit az házába vitetett. S midőn látná, hogy 
Antonius öt, attól tartva , nehogy a népet vesztegesse meg vele , szép 
szavakkal hitegeti: eladja házait, földjeit s minden vagyonát, és kije
lenti, miszerint az örökséget csak azért fogadta el, nehogy annyi 
család megfosztva legyen nagybátyjának dus hagyományától ; s ez 
által szintolly gyülöletessé teszi Antoniust, mint a melly mértékben 
magának barátokat szerez. Kettöjök közt már kitörésre került a dolog : 
Octavianus a nép előtt Caesar ügye iránt hiUlennek fe9ti Antoniusi; 
ez pedig öt vakmerő, oktalan, lázadó gyermeknek nevezi. Barátjaik 
kiengesztelést kisértenek meg köztök, nehogy az összeesküvők a 
a zavarban megerősödjenek ; Octavianus azonban , habár szándéka 
volt megbosszulni nagybátyját, nem türheté Antoniust olly pártnak 
élén; me ll y őt a köztársaság urává teheté. Antonius csak azért szin
lelte magát Caesar bosszulójának, hogy a népet és katonaságot ré
szére megnyerje, s valójában csak a főhatalom után törekedett. 

18* 
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Jóllehet a senatorok átalában az összeesküvők részén állottak, 
mint a kik a szabadságot valának helyreállitandók , de nyilatkozni 
nem merészeltek ; s e viszályok örömmel tölték el kebleiket azon re
ményben, hogy a Caesar-pártiak meggyengülésével a köztársaság 
mentve leend. Cicero azonban, jelenleg is a hiuságtól ösztönöztetve, 
a mint Octavianus fölkereste őt villájában, nyiltan ennek ügyéhez ál
lott, azt mondván, hogy az összeesküvők hősi bátorsággal végezték a 
gyermekies vállalatot ; s a senatusban határozottan állítá, miszerínt 
Octavian azon polgár, minöt a haza magának kivánhat 1 

). Brutus e 
végett panaszt emelve mondá: "Nem a hatalmast rettegi Cicero, ha
nem csak azon urat, ki őt nem szereti j s a mi őseinktől abban külön
bözik, hogy ezek még a legszelidebb szolgaságot sem türhették." 
Hozzá pedig ezeket írta : "Midőn te Autonius ellen dolgozol, Octa
vianus hatalmát szilárditod meg j borzadsz a polgárháborutól, de nem 
a becstelen békétől." Attiensnak még ezt is hozzátevé: "A szép mü
vészeteket, mellyek Ciceroban olly nagy wértékben találhatók, nem 
sokra becsülöm j miután olly kevés gyakorlati haszna van annak, a 
mit ő a haza szabadságáról, az emberi méltóságról, halálról, számű
zetésről irt. A halált, számüzetést, szegénységet nagy bajnak tartja 
Cicero j s csak hogy vágyai teljesüljenek, ö maga tisztelet- és dicsé
rettel halmoztassék, nem rettegi ~ becsületes szolgaságot., mintha a 
becsület együtt járhatna olly gyalázatos dologgal, minő a szolgaság ... 
A mi engem illet: nem vagyok elhatározva, harczot kezdjek-e, vagy 
föntartsam a békét j annyi igaz, hogy szolga soha scm leszek 2). 

1) "Szavamat kötöm le, oh összeirt atyá.k, nektek, a népnek, a közb\rsaság
nak, mit bizonyára, nem levén arra erőszakkal kényszeritve , nem me r nék tenni, 
félve illy komoly dologban a vakmerőség veszélyes szeunyétől: igérem, biztosi. 
tom, jót állok, miszerint C. Caesar mindenkor olly polgár leend, a minő most 
B amint kivánhatjuk és akarlmtjuk, hogy legyen." Philipp. V. 8. Cicero az ö' 
örökös ingadozását következőleg mentegeti: "Ha látom, hogy a kedvező széltől 
hajtott hajó nem azon kikötönek tart, mellyet már egyszer kijelöltem, hanem egy 
kevésbbé biztos és csendes kikötőnek: miért küzdjek én a viharral, kitéve magam 
a veszélynek, holott amannak engedve, biztosságba jutok? Nem állhatatlanság 
td1át el pártolni valamell y véleménytől, mint valamelly hajótól, a köztársaság 
körülményei szerint. Igy hallottam, láttam és olvastam; igy gondolkoznak a leg· 
bölcsebb s le!<,jelesebb egyéniségek ezen és más városokban, hogy tudnillik nem 
t<~.rtozik valaki mindig ugyanegy véleményt követni, hanem azt választhatja, 
mellyet a köztársaság állapotn., az idők körülményeis az egyetértés megkiván. 
Igy teszek én, s fogok tenni mindig; B azt lliszem, hogy a szn.badság, mellyet sem 
el nem árultam, sem elárulni nem fogok, nem a makacsságban, hanem bizonyos 
mérsékléBben áll." Pro Cn. Plancio. Ime i t t van Ieraj;wlva az ujabbkori juste-milieu. 

l) Atticuahoz irt különftle leveleiben. 
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A polgárháboru már is elkerülhetiennek látszék. Octavianus 
összegyüjtve Campaniában tizezerveteránt, s Romához közeled ve azon 
ürügy alatt, hogy a nagyravágyó congul ellenében azt megvédje, a 
nép engedelméből a városba bevonult. A senatus Cicero tanácsára 
elhatározta, hogy tiszteletére szobrot emelend, és hogy tiz évvel a 
törvényesen megkivántató életkor előtt consullá választathatik. An
tonius Ariminumban egyéb csapatok és párthivek élére állván, Gallia 
Cisalpinába indult, szinleg azért, hogy onnan Decimus Brutust, Cae
sarnak egyik gyilkosát kiverje j valójában pedig e fontos tartomány 
birtokára vágyott, honnan Romát fenyegethesse : miért is Brutust 
Modenában, "a legerősebb s leggazdagabb romai gyarmatban" os
trom alá vette l). 

Modenal harcz. 

A senatus , mivel Caesarnak valamennyi rendeleteit, tehát Bru
tust is a helytartóságban megerősíté, e vállalatot ellenséges cseleke
detnek vette. Cicero magán-lelkesedésböl, a helyett, hogy Caesart 
feledtetné a hazával , nem habozott egy ujat tolni föl a nemzetre, s igy 
a kiengesztelés mind~n utját elvágta. S az 15 ingerlésére Marcus Anto
nius s teremtménye, Do Jahella, ki Ásiában C. Treboniust, a Caesar 
elleni összeesküvők egyikét megölte, haza elleneinek nyilvánitta t ván, 
amannak megbüntetése Octaviánra, a másiké pedig Brutus- és Cas
siusra bizatott. 

E közben kitört a háboru a romai polgárok között, s a hazának 
jövendő kényura a szabadság nevében magasztaltatott. E szabadság
ért hevült Cicero, a senatus j erre volt irányozva minden SZ\Í, csak a 
tettek nem egyeztek a beszéddel 2). 

Octavian, félelem-, vagy gyülöletből a senatus iránt, annak min
denben hódolt, s a felsö-olaszországi hadjárat alatt is a consulok min
den parancsának engedelmeskedett. Bologna és Modena közt vivatot t 
a harcz , hol a vitéz Antonius megveretett j a szerencse kedvezni lát
szott az ifju Octavianusnak a két consui halála által 3), s kezébe adá a 
legiókat, a győzelem dicsőségét és az imperator czímet. Antonius 

1
) Ole., Philipp. V. 9. 

2
) V. ö. a. Philippicák minden lapját: "lncensi omnes rapimur ad li bertatem 

recuperandam ; non potest ullius auctorita te tantus senatus , populique romani 
ardor· exstingui: adimus; ira ti pugnarnus; extorqueri dtJ manibus arma non 
possunt; receptui signum aut revocationen?o a bell o audire non possum us: spera
rnus optima; pati vel difficillima mal um us, quam servire." Phil. XIII. 7 . 

. 
3

) Nagy volt a gyanu, llogy Octavian sietteté halálukat. 
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a Havasoknak vette utját, egyesülendő Lepidus-, Pla.ncus-, és Asi
nius Pollioval, kik tetemes haderővel rendelkeztek. Hős létére köny
nyen tehetett sz ert katonákra.; Lepidus, noha határozottan visszauta
si tá Antoniusnak, mint kikiáltott lázadónak barátságát, serege aka
ratának ellerit nem állhatott, s igy Antonius huszonhárom legiónák s 
tizezer lovasnak élén , fenyegetőzve tartott Olaszországnak , honnan 
kevéssel előbb menekiilni volt kénytelen. 

Octavian Ciceronak hizelgő levelet irt, mellyben azt kivánta, 
hogy kárpótlásul a megtagadott diadalmenet helyett a consuiságra 
választatnék; s ez esetben öt ohajtaná tiszttársul, hogy olly nagy 
mester vezetése alatt kezdhetné meg pályáját. Cicero a hiuság törébe 
esve , Octavianust javaslá a. senatusnak a consuiságra, hozzátevén 
még, hogy tapasztalt koros férfiut adnának mellé, ki fölötte őrköd
nék. A senatorok, kik csak azért pártolták Octaviánt, hogy öt Anto
niusnak ellenébe állithassák, látva ennek bukását, a. másik iránti 
ellenszenvöket nyiltan kijelenték , s az inditványt elvetették , támo
gatva e részben az összeesküvők által, kik a. köztársaság végromlá· 
sát jósolák , ha az Caesar fogadott fiának kezeibe adatnék. Octavian, 
ki egy id ö óta nem igen bizott a senatus jóakaratában , s ezen érte
lemben intézte tetteit, ez alkalommal elhatározá erőszakot használni. 
Panaszt emelve tehát, hogy a senatus atyjának gyilkosait pártfogolja, 
s a hadvezéreket egymás után megbuktatui törekszik, barátságos 
hangon irt Lepidus·, Plancus- és Asinius Pollionak ; Antoniusnak fog
ságba került számos tisztjeit visszaküldé hozzá, s őt egyesülésre szÓ· 
litá föl, egyszersmind hogy feledné a multakat a közös ellenségek 
megalázása végett. Söt a senatus részéről megbizást nyervén , hogy 
azokat semmisitené meg, miután elégséges haderőt gyüjtött, egyene· 
sen az ö részökre nyilatkozott, megakadályozandó, ugy mond, nehogy 
atyjának barátjai az ő gyilkosai által semmivé tétessenek. 

Bolognában történt az összejövetel (nov. 27 -én 43. Kr. e.), hol a 
köztársaság helyreállitása végett öt évre szóló triumviratust alapítot· 
tak, s a tartományokat egymás közt föloszták. E percz óta a köztársa· 
sági párt csak névszerint létezett; Octavian a sereg élén a Ruhicont 
átlépi, Romába vonul, elfogadja a patriciusokat, hatalmába keriti a 
kincstárt, s közakarattal consuinak választatik. 

Cicero végre csakugyan belátva a veszélyt, rá akará venni a 
senatust, hogy a consuli méltóságot Octaviaora ne ruházza; mert, 
ugy mond, ez ifju ember ti~zteletet, dicséretet és fölmagasztalást ér
demel 1), ez utóbbi szónak (latinul , tollere() kétes értelmet adván. 

1) Egregius iste juvenis laudandus, honorandus et tollendus est. 
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A megsértett Octavian hidegen fogadta őt, ellevén tökélve, annak 
idejében bosszut állani e szóért. Szintugy emlékébe véste Silicius Co· 
ronatust, ki egy maga bátorkodott fölszólalni az összeesküvőkmellett, 
midőn az uj consui azokat perbe foga tá, s minden kihallgatás nélkül 
örökös számüzésre és javaik elkobzására itélte. 

A köztársasági párt keleten ismét erőre kapott; miclött azonban 
ellene indulnának, az Olaszországban találtató minden nyilt és titkos 
ellenséget kelle megsemmisiteniök. Antonius megindult Decimus Bru
tus ellen, ki zsoldosaitól elhagyat~a, midőn Németországba, ipnen 
pedig Brutus- és Cassiushoz Macedoniába menekülni szándékoznék, 
elfogatván, és ellenfelének kezeibe szolgáltatván, ki végeztetett. Ek
kor, hogy a triumvirek tökéletesen részökre hóditsák a sereget, meg
igérték, hogy a háboru végével minden katona 5000 (4000 lira), 
minden centurio 25,000, minden tribun 50,000 drachma jutalmat nye
rend; ezenkivül még Olaszország vagyonosabb 18 városában el fog
nak helyeztetni, s a régi birtokosok fészkeikből kiszorittatni. 

IEIItéltetések. 

Az igérettel nem érték be a katonák, s örömmel emlékezve Syl· 
!áról , s bosszankodva Caesar kegye.sségén, aranyat és vért szomju
hoztak ; ugy szintén a triumvirek is, kik azon ürügy alatt, hogy a 
dictatort a régi nemesség ellenében megbosszulják , elitéltek 300 se
natort és 2,000 lovagot, 25,000 drachmát igérve a szabad embernek, 
10,000 drachmát és szabadságot azon rabszolgának, ki valameily el· 
ítéltnek fejét be fogná mutatni. 

Beállottak ujra a Sylla-féle kegyetlenkedés ek borzalmai, mellyek 
most hideg számításból történtek. A triumvirek föláldozták egymás
nak kölcsönösen barátjaikat, hogy annál könnyebheu megszabadulja
nak közös elleneiktöl. Octavian , csak hogy elveszitbesse Lucius Cae
sart, Antonius nagybátyját, átengedé ennek· Cicerat, hogy régen 
forrt hosszuját rajta kitölthesse ; Lepidus saját testvérét, L. Aemilius 
Paulust, egészen magára hagyva, a gyilkosoknak átengedé. 

Gyilkos csapatok küldcttek előre Romába az elitéltek névjegy
zékével, s a város csakhamar vérbe és gyászba merült. A ki gazdag 
volt, vagy kiről csak gyanították is, hogy a republicanusokat pártol
ja, kirnondák fejére a halált; s mivel valakit megmenteni árulásnak, 
föladni pedig érdemnek tartatott, a szentebb érzelmek letapadásának 
irtóztató jelenetei fordultak elő; védenczek és rabszolgák lábainál 
consularis fél'fiak könyörögtek irgalomért, kik diadal-mámorukban azt 
tőlük megtagadhatálc 
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Ez alkalommal a szolgák erényeket tanusitottak, minöket a 
szabadok közt hasztalan keresnénk j igen sokan közülök önmaguk föl
áldozásával menték meg uraikat. Egy rabszolga, kit Resti us, mint 
szökevényt homlokán meghélyegeztetett, fölkereste urát rejtekébec, 
s parancsára várakozott j s midön látná, hogy az elárultatástól tart, 
igy szólott hozzá: "Azt gondolod-e, hogy ezen jegy mélyebben van 
homlokomba vésve, mint szivembe a töled nyert jótétemények?" Ek
képen biztos helyre vivé öt, s több napon át saját fáradságával tar
totta. Egy napon, midőn gyilkos csapat környezé a barlangot, a .rab
szolga megtámadott egy utast, levágta fejét, s oda vivé a katonáknak, 
s homlokán a sebhelyre mutatva, igy szólott: "Ime meg vagyok bosz
szulva." És igy elhítette velök, hogy meggyilkolta urát, a ki az em
bertelen háladatosság által megmenekedve, tengerre kelt. 

Menejus és Appius rabszolgái uraik ágyábafeküdtek, s ezek he
lyett magukat meggyilkoltaták. Mások ismét lictoroknak öltözve, ki
sérték Pomponiust, ki egy tartományba küldött praetornak adva ki 
magát, Olaszországon keresztül szeren csésen Siciliába érkezett. Hir
tius, Apulejus és Aruntius rabszolgái erőszakkal rnentették meg urai
kat. Egy gyermek tanítójával az iskolábamenvén, megállitják őket a 
gyilkosok , s a tanító védelem közben megöletik. 

Oppius vállain vitte elaggott atyját egész a szarosig, hol hajó
ra ült Siciliába. Cajus Obsidius Geta az által menté meg atyját, hogy 
feljelenté, mintha ez magát ölte volna meg, s minden vagyonát a temetési 
költségekre fordítá. Ritka példái a gyermeki szeretetnek, mellyek an
nál sötétebb szinben tiintetik föl azok gyalázatosságát, kik saját szü
lőiket árulták el. Egy ifju a férfiui öltönyt, a praetextát ölté föl ma
gára, mi házi iinnepélylyel szakott történni j midön nevét a jegyzék
ben olvasák, azonnal elhagyta öt az egész társaság j anyja, kihez 
menekiilni akart, bezárta előtte az ajtót j kiérve a vár osból, némell y 
rabszolgatartók által elfo ga tik, s dologba állittatik, a mi ol! y nehezére 
esett, hogy önkényt átadá magát üldözőinek. Egy praetor, midön fia. 
számára szavazatokat szedne, nevét a száműzöttek jegyzékében meg
pillantja, s egy barátjáhez menekül j de épen saját na vezette oda a 
poroszlókat. A másik elfogatván, arra hivatkozik, hogy fia Antonius
nak lelki barátja : "Épen ő az, ki téged föladott", kapta válaszu!. 

Julia, Antonius anyja, az által menté meg saját testvérét, 
Lucius Caesart, hogy a szabának ajtaját, hol az rejtve volt, elállotta, 
kiáltván a katl)nákhoz: "Csak holttestemen keresztüljuthattok hozzá, 
megöl ve engemet, a ti hadvezérteknek anyját." Azután a törvényszék 



281 

elé sietve, hol :fia ült, egyik kezében vérző fejeket, másikban aranyat 
tartva, parancsolá neki, hogy vagy mentse meg Luciust , vagy ölje 
meg öt is, mivel annak clrejtése által bünt követett el. Apulejus, An
tistius , Titus Vinius , Antius , Q. Lucretius Vispallio s mások nejeik 
föláldozó hüségének köszönhették életöket. A rabszolgák által elárult 
Acitius életeért neje, minden ékszerét föláldozta; Coponius senator 
neje, kit Antonius régóta csú.bitgatott, szemérme árán mentette meg 
férje életét. Q. Ligarius neje, férjét a rabszolgák által elárulva és le
fejezve látván, kijelenté a triumvireknek, hogy őt elrejtve tartá, s ez 
által a halált megérdemlette; s minden átkozódása daczára sem gon
dolván azok vele, éhhalállal mult ki. V ellejus Patercuius itt azon 
megjegyzést teszi, l10gy "sok hüséget tanusitottak a nők, eleget a 
szabadosok , kevesebbet a rabszolgák , épen semmit a gyermekek ; ha 
egyszer remény van, olly kellemetlen a várakozás!" 

(;icero haJá:a. 

Illy borzasztó vérontás közepett , midőn csak a képzelődés sze
rezhet némi fogalmat annyi embernek fájdalmas sorsáról , némi vonz· 
erővel bir az egyes esetek fölemlitése. A legjelesebb áldozatok közt 
vala Cicero is. Tusculumi villájában hozzá is eljutván az ő és Quin
tus testvére elitéltetésének hire , ezzel együtt Macedoniába szándé
kozott futni a republicanusokhoz, s lecticájában gyorsan a tengerpart
hoz viteté magát. Quintus pénzért haza térve, kém által a poroszlóknak 
elárultatott; kik midőn őt házában hiában keresnék, :fiát vették elő és 
kezdették kínozni, hogy atyjának rejtekét fölfedezze. A gyermek nem 
vallott; de a kínok által kicsikart éles jajgatásu annyira meghatotta 
atyjának szivét, hogy önkényt átadta magát, s csak lia számára kért 
kegyelmet. A hóhérok mindkettőt meggyilkolták: egyiket azért, mert 
el vala ítélve ; a másikat pedig, mivel engeJetlen volt. 

Tulliusnak sikerült hajóra szállani i de vagy ingatag jelleménél 
fogva, vagy mivel a tengeri utazás bajaitól félt, vagy talán inkább 
bizott védencze, Octavianus jóakaratában,mint Brutus- és Cassius ban, 
kiknek ügyét elhagyá, Circejinél ismét partra szállt, s egyenesen Ro
ma felé tartott. Nem mcssze volt már a várostól, midőn ujra félelem 
szállá meg lelkét, s a tengerpart felé visszaindult, arról t.öprendked
ve: megölje-e magát, vagy Octavianushoz folyamodjék, vagy pedig 
templomban keressen menedél(et. E közben utolérve őt egy, Heren· 
nius centurio s PopiliusLenas hadi-tribun által vezérlett gyilkos-csa
pat, Philologus szabados által elárultaték; s midőn látná, hogy szol
gái őt fegyverrel is megvédeni készek, igy szólott: "Engedjünk a vég-
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zetnek j ne ontsunk több vért, mint az istenek kivánják j1 ' s azon bátor 
lélekkel, melly a romaiak utolsó s legritkább erénye volt , odatartá 
fejét Popiliusnak , kit egykoron atyagyilkosság tárgyában védelme
zett, s igy szólott hozzá: :~Jöjj közelebb, veterán, hadd lássam, tudsz-
e jól találni." (43. decemb. 7.) ' 

Feje és jobb keze Antoniusho7. vitetett, ki fölkiálta: "Most már 
vége az üldözésnek j romaiak, nincs mitől rettegnetek !" s vad mege
légedéssel szemiéigette a fejet, azután elküldé nejének, F~lviának, ki 
azelőtt Clodius felesége volt. Ez asszony Antoniustól egy polgárnak 
fejét kérte, ki nem akará neki eladni házát; s megnyer,·én ezt, saját 
házára kiszegezteté, hogy mindenki ismerje bünét. Látva most Cice
ronak levágott fejét, dühös kifakadásokat hallatott férjeinek ellen
sége ellen, s nyelvét aranytüvel átszurkálta; azután a nagy szónok~ 
nak feje és keze ugyanazon szászéken tétetett ki látványul, honnan 
olly gyakran kierőszakolta a n6ptömeg és a senatorok határozatát. 

Az övé me ll ett egy másik véres fő is vala kiszegezve , a V er
resé : tehát a vádlott a vádló mellett. Verres huszonnégy évi számki
vetés után Caesar kegyelmét használva, visszatért. Megtagadván An
toniustól bizonyos corinthusi edényeket, mellyeket már régebben rab
lott magának, a jegyzékre került j és igy gonosztetteit, miután azok 
törvényesen meg nem toroltattak, egy másik gonosztevő büntette meg . 

.lelleme. 

Ez lett vége a legnagyobb szónoknak. Megrovatik benne a mér
téktelen hiuság, ingadozó akarat, jellemgyengeség, melly őt minden
kor a győztes fél pártjára vonta, a nép ügye iránti közönyösség, a 
politikai belátás és ügyesség hiánya , s a járatlanság a régi romai 
eszméknek a maguknak utat nyitó ujakkal való megegyeztetésében. A 
hiuságot valóban tulságig vitte. Már Verres elleni iratában fölkiál
tott : "Halhatatlan istenek! minö elmebeli és hajlamkülönbség az em
berek közt! A becsülés részetekről s a romai nép részéről akképen 
jusson ki szándékomnak és reményemnek , miként én viseltem a hiva .. 
talokat, vallásosan ragaszkodva a velök együtt járó kötelességekhez· 
Mint quaestor, valódi bizománynak tekintérn e méltóságot. Siciliában 
ugy viseltem e hivatalt, mintha csak valamennyi szem rám lett vol
na irányozva, s én hivatalommal együtt az egész világ látványául ki 
valék téve: azért mindent, mi kedves dolognak tartatik;megtagadtam 
magamtól, nem csak vágyaimat, de még természeti szükségeimet sem 
elégitve ki. Most mint kijelölt acdilis , számba veszem, a mit a ro
mai nép tő l kaptam, s hogy sze nt játékokat kell rendeznem nagy pom-
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pávai Ceres , Bacchus és Libera tiszteletére i ünnepélyes játékokkal 
megengesztelnem Flora anyát a népnek i a legnagyobb méltósággal 
és. vallásossággal megüln öm a legrégibb ugynevezett romai játékokat 
Jupiter, Juno és Mincrva tiszteletére i hogy az én kötelességem vé
deni az egész várost, gondoskodni a szent helyekről; hogy ezen dol
gok körüli fáradozásaimért jutalmul nyertem a régi helyet a senatus
ban, hol szabadon kimondhatarn véleményemet, nyertem a taga prae· 
textát, a curulis széket, a törvényhatóságat, a jelvényeket, mely
lyeknek cmlékét az utókorra hagyományozhassam" 1). 

A veszélyes zi\·atarok elmultával alig találunk lapot, hol ne 
beszélne önmagáról , consulságáról, Clodius , Catilina- és a megmen
tett hazáról. Consulságáról commentárokat irt görög nyelven s egy 
költeményt három énekben. L. Lucejus könyörög nel{i , beszélje el 
a felfedezett összeesküvés történetét azon perczig , midön honába 
visszahivatott: ö azonnal előáll vele, csak hogy ez öt magasztalja, s 
még életében dicsöitsék öt kortársai 2). Söt még a diadalmenet után 
is so várgott a parthusok elleni hadjárat után; s panaszkodik Cato 
ellen, hogy kérelmét a senatusban nem támogatta, Pompej us ellen 
pedig, hogy a senatushoz intézett levelében Ca tilina leveretéseért még 
csak nem is emlékezik róla. 

A dicsöség utáni mohó vágy azonban milly szomoru csalódáso
kat kelt föl az ember szivében ! Maga Cicero mondja, hogy midön 
Sicilia Lilybaeum városában quaestar volt, azt hitte, Romában egyéb. 
röl sem beszélnek, csak az Ö érdemeiről; hogy ö a kalmárak támasza, 
nemesen bánik a municipiumokkal, nem részrehajló a szövetségesek 
irányában , megszünteti az egyenetlenségeket, ö a nagy szükségben 
gabonávallátta el Romát. Visszatérve azon eszmével, hogy a haza 
egyébre sem gondol, mint hogy neki háláját lerójja, s öt megjutalmazza, 
utijában ejtette a Puteoli fürdőt , hol Romának miveltehbjei szak
tak volt megjelenni ; s a legelső , kivel találkozik , azt kérdi tőle : mi 
ujság Romá.ban? Cicero elbá.mult e kérdésre, s azt felelé, hogy a pro-

1) ln Verrern, V. 14. 
~) Epistola non erubescit. Arueo cupiditate incredibili, neque, ut ego ar

bitror, reprehendenda, nomen ut nostrum scriptis illustretur et celebretur tuis: 
quod etsi mihi saepe ostendis te esse facturum, tamen ignoscas velim huic festi
nationi ma.e ... Non enim me solum commemora.tio posteritati& ad spem immor
talitatis npit, sed etiam illa cupiditas, ut vel auctoritate testimonii tui, vel in
dicio benevolentiae, velsvavitate ingenii vivi perfruamur ... Nos cupi<lita.s incen
dit festinationis' ut et ceteri ' viventibus nobis ' ex litteris tuis nos cognoscant, 
et nosmetipsi viv i gloriola nostra perfruamur. Ep. fa.m. V. 12. 
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vinciából jön. "Ah talán Afrikáb6l ?" - folytatá az előbbi. ,Nem, ha
nem Siciliából'- válaszol á szárazon a basszus Cicero; s egy másik 
mcllette álló, többet akarván tudni a dologról, hozzátevé: "Hát nem 
tudod, hogy quaestar volt Syracuo;;ában ?" Képzelhetni, menf!yire 
bosszankodott Cicero ezek hallatára! s meggyőződött róla, hogy a 
milly éles szemei voltak a romai népnek , más részről szintolly nehéz 
volt hallása 1). 

Egyébkint Cicero jó ember volt, udvariass kedveSI társalgásu 2); 

Romában számos élczei forogtak , mellyeket Tyro összeszedett. Nagy 
vagyont szerzett szónoklatai által, nem ugyan tisztcletdijakban, mert 
Roml\.ban nem volt szokás dijazni, hanem a gazdagok végrendeletileg 
tettek tetemes hagyományokat azok számára , kik nekik hasznos szal
gálatokat tettele Ezektől kapott Cicero 20 millio sestertiust 3), a mi
ből házakat és villákat vett; s jóllehet a tartományokban nem foglal
kozott az annyira közönséges fosztogatással, azért jóllétnek örvendett; 
a remekmüvekbcn fényüzést gyakorolt, barátjait fényesen megven
dégelbette ~), s fiának taníttatására Athcncben évenkint 72-80 ezer 
sestertiust, vagyis mintegy 6,000 pftot költött. 

1) "Még a lelkesetlés perczein kivül is dicsérte magát, s emiatt meg is 
sz ólt:ík; de én lit nem váúolom, nem is mentegetem; csak azt jegyzem meg, 
hogy mEmnél nagyobb mértékben van meg valamell y népnél a hiuság, mint a gőg, 
annál többre becsüli a hízelgés fontos mesterségét és a fölmagasztal til. tás t; annál 
jobban törekszik nagyobbak hiányábancsekély eszközökkel szerezoi becsültetést; 
sőt végre is sért ve érzi maga t az olly Jélelmele természeti őszintesége által, melly 
saját becsületességének öntudatában azzal dicsekedni bátorkodik. Találkozott 
ollyan iA, ki megutált:~ Montesquieu-t, mivel ez azt mondá: ,Sou pittore aoch'io.' 
Mai napon a legromlottabb ember is, még akkor is, h~t becsültetés6t megengedi, 
ohajtja. fentartani a jogot annak vissza utasítására. A régieknél a köztársasági 
azaba,dság több erélyt engedett az érzelmeknek s szabadabb k ifejezé~t a beszéd
nek. A jellemnek azon elpuhulása, melly illemnek neveztetik, s melly annyira 
ovakodik megsérteni az önszeretetet, vagyis a bizonytalan és hiu gyöngeséget,ak· 
kor nem volt még annyira átalános; nem annyira a. szerénység, mint a nagy
ság volt törekvésök czélja.. A gyarlóság is megengedi néha. az erőnek saját meg
ismerését, s ha tehetjük, fogadjuk el ezen áron is a nagy embereket." Thomas, 
Saggio sugli elogi. 

Z) Non multi cibi Ilospitem, sed multi joci. Ad fam. IX. 26. 
8 ) Philipp. II. 32. 
') Campaniai villájában, a lucríni tó és Pozzuoli között, mirlőn néhány 

évvel Cicero halála után Antistius Vetius birtokában vala, ásványvizet fedeztek 
föl szembajok ellen. Ezen vizről irta Laurens Tullius, a szónok szabadosa a kö
vetkező epigrammát: 

Quod tua, romanae vinclex c!arissime linguae, 
Silva loco melius surgere jussa viret; 
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Az illy, tudományokkal foglalkozó félénk embernél kevesebb ke
gyetlenséget hajlandó az ember föltenni j pedig ö sürgette Catilina 
párthiveinek ki végeztetéllét; ö tanácsolta, hogy Caesarral együtt An
tonius is gyilkoltassék meg, mindcgyre ismételvén: "Ha mi kegyel
mesek akarunk lenni, soha sem leend vége a polgárháborunak" 1). 

l\findazáltal nem szabad felednünk , miként ö gyakran elég bátor volt 
a közvélemény rosszalását kijelenteni a gonoszok ellen, kiknek gyil
kaitól senki sem maradhatott biztosságban. Valóban örömmel szemléli 
az ember az alacsony származásu arpinumi polgárt, észtehetsége által 
mint érdemli ki magának 1t haza atyjának nevét, a senatusban az első 
helyet j ő a béke embere vetélkedik a diadalmas hadvezérekkelj szám
üzetése átaJános gyászra szolgáltat alkalmat j s puszta szónoklata ál
tal vivja ki magának a fő hatalmat, mi után olly sokan a fegyver ha
talmával törekedtek , ugy annyira, hogy Antonius belátta , miként 
addig, mig Cicero él, zsarnoki állásban magát biztosnak nem érezheti. 

Jóllehet ezen üldözés alkalmával, melly a legvérengzöbb és ke
gyetlenebb volt mindenek között, meg volt parancsolva, hogy a vég
hezvitt kegyetlenségek fölött mindenki örömét nyiivánitsa : Cicerot 
szintugy a nép, mint a senatorok megsiraták j maga Antonius 1 ke
gyetlen elégtétel végett, kiadá az áruló szabadost özvegyének, Sem
prouiának 1 ki miután a kinoknak minden kigondolható nemével gyö
törteté Öt, végre arra kényszeríté 1 hogy saját busából vágva ki dara
bokat, azokat sütve megegye. Octavianus ha furdalást nem érzett is 
lelkismeretében, de a szégyen egész életére rajt száradott j senki sem 
merte Tullius t emliteni előtte 2).Egykor egy unokája Cicero munkáinak 

Atque academiae celebratam nomine viliarn 
Nunc reparnt cultu suu patiore vetus: 

Hic etiam apparent lymphae non ante repertae, 
Languida quae infu3o lumina. rore levant. 

N imirum locus ipse sui Ciceronis honori 
Hoc dedit, has fontes qu um patefecit ope: 

Ut quoniam totum legitur sine fine per orbem, 
Sint piures ocul is quae medea}ltur aquae. 

E vizeket leírja még bizonyos Heliodorus, tizenhat hexameterben Stobaeus• 
.nál, Serm. XCVIlL Pompejiben levő villája ezen eltemetett városnak egyik ne
gyedében fedeztetett föl, 

1
) L. Brutushoz irt leveleit, fől!!g a másodikat a lcgujabban találtak 

köz. ül. 
2) Horatius, átaJános magasztaló, még csak említést sem tesz CiceroróL 

Virgil a roma.i dicsóségek tolemlítése közben Görögországnak engedi a dicsősé
get a legjobb szónoklati előadásokat illetőleg. 
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olvasása közben meglepetvén, a könyvet elrejteni akarta; de Octavian 
kivevén a könyvet kezéből, néhány lapott átolvasott, s visszaadá neki 
e szavakkal: "Ez nagy férfiu volt, s igazán szerette hazáját!" 

A gőgös Antonius és kegyetlen Octavianus akaratuk ellen tljonU
sitottak illy elismerést a nép irányában, mellynél m~g nem aludt ki 
egészen az erény érzete; s olly határozottan nyilatkozott a közvéle
mény , hogy e kegyetlen triumvirek kényteleneknek látták magukat 
két rabszolgát, kik uraikat elárulták, megbüntetni, egyet pedig, ki 
urát megmenté, megjutalmazni. Számos elitélteket a nép vett oltal
mába. Oppius, a kegyeletteljes fiu visszahivatott; s midőn az aedilis 
méltóságot kérte, a nép önkényt ajánlkozott az e hivatallal járó lát
ványok költségeinek előállítására, s a tőle elkobzott javaknak tizen
kétszeres értékét ajánlotta föl neki. 

Hogyha tehát a gonoszság emez irtózatos örvényében lehetsé
ges volt még az orvoslás; ha szózatna.k kellett emelkednie, melly az 
irtózatos· romlottságnak Romában gátot vessen: ezt ilem a paloták-; 
vagy iskoláktól, hanem a néptől, a tudatlanoktól lehetett csak várni, 
és ez meg is történt. 

A gonoszság mámora lepte meg a triumvireket és katonáikat, 
kik a gyilkolások s rablások által még jobban ingerehetve a gyilkolás
és ráblásra, olly va.kmerőségre vetemedtek, hogy Octaviantól ekkor
tájban meghalálozott anyjának javait követelték fölosztás végett. 
Azonban a gyilkolások , a temérdek arany és ezüst edényeknek és 
pénznek , s a V esta-szüzek őrizetére bizott összegeknek elrablása 
együttvéve sem fedezé még a hadi költségekre szükséges 200,000 ta
lentumot : ez oknál foftva a triumvirek a legvagyonosabb romai höl
gyek közül, kik a legyilkoltak rokonai valának, 1400-at kiválasztva, 
ezeket adó alá vetették. Ezek mindent elkövettek a szabadulásra; 
végre mindannyian testületben jelentek meg a triumvirek előtt , hol 
Hortensia, a hires szónoknak leánya, valamennyinek nevében előadá, 
milly igaztalanság öket a rokonok bünébe s a politikai zavarokba be
vonni, a mit sem Mariusnak , sem Pompejus- vagy Caesarnak köve
telni soha eszébe nem jutott. A nők letették ékszereiket a haza oltá
rára , midőn azt Hannibal ellenében menteni kellett j mostan sem a. 
parthusok, sem a gallusok nem fenyegetik Romát: miképen tarthat
nak tehát igényt a triumvirek a köztársaság megmentőinek dicső czi
mére? 

Az okszerü védvck ellenében a triumvirek a tictorok erejét aka
arák hsználni ; de a nép zugolódni kezdvén ~ pártfogása alá vette a 
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hölgyeket; az adózók száma tehát 400-ra szállittatott le, a többiek 
helyett 100,000 polgárnak kelle rémítő adót fizetni. A fegyveres adó
szedök olly eröszakoskodásra vetemedtek, hogy a zsarnokok kényte
lenek valának azok megfél1ezését a consulra bízni, ki nem igen me
részelt ártani a durva katonáknak, s kiengesztelésül néhány rabszol
gát keresztre feszíttetett. Nem volt elég a szenvedés, még az öröm
ünnepélyt is meg kellett ülni. Lepidus megemlékezve arról, hogy 
egykoron némi előnyt vivott lá a spanyolok fölött, diadalmenetet ki
vánt tartani, s határozatában nyiltan kimondá: üdv annak, ki e gyö
zelmet méltóan meg fogja ünnepelni j a ki ellenkezni merészel, arra 
nyomor vár és halál. Rendkivüli fénynyel tartatott meg a szertartás j 
a patriciusok valamennyien kisérték a diadalkocsit, az áldozatok, ün
nepélyek és dicséretek minden eddigieket fölülmultak. 

V égre beleunván már a triumvirek a vérontásba, s eltelve az 
aranynyal, ös'3zegyüjték a fenmaradt senatorokat, s befejezék az ül
dözést. Lepidus biztosításkép mondá, hogy többé bárkinek is nincs 
mitöl tartania j de Octavian 1 kit az ö czime, mint Caesar bosszulója, 
minden rokonszenvtől megfosztott, s aljas jelleme minden emberi ér
zetből kivetkeztetett, kijelenté, hogy még nP.mellyeket büntetni szán
dékozik. Ezután a nép meghallgatása nélkül a jövő évre consuiole 
választattak 1 a praetorok és aedilisek pedig hosszabb időre 1 nehogy 
ezen hivatalok az ö távollétök alatt irányukban ellenséges indutatu 
egyének kezeibe jussanak. Fölosztva maguk közt a pénzt és katoná
kat, Octavian Brundusiumba, Antonius Rhegiumba indult el azon 
szándékkal, hogy miként Olaszországban tevék , a békét és rendet 
keleten is helyl'eállitsák. .. 

HUSZADIK FHJBZBT. 

Polgárháboruk a császárságig. 

A világ uralma fölötti harcz 1 miként már egyszer Caesar és 
Pompej us közt, ujra keleten vala vívandó. Cassius és Brutus, nem 
találván a ro mai népnél viszhangra, Antium ba menekültek j s a sena
tus, hogy kezökre járjon 1 megbizta őket 1 látnák el a várost gaboná
val, Brutus Ásiából, Cassius Siciliából j ez által módot nyertek meg
barátkozni a tartományok kormányzóival, s hajókhoz juthatni. De 
Octavian párthivci minden igyekezetöket megsemmisítvén, Görögor-
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szágba mentek át; s Brutus elválva Porciától, ki ezen ujabb fájdal
mat is férfiui bátorsággal viselte 1

), Atheneben kikötött. 
Itten még fenmaradt a szabadság érzetének s a zsarnokgyilko

sok bámulatának szikrája; miért is az uj Harmadi us nagy ünnepély
lyel fogadtaték; s az ő és Cassius tiszteletérc szobrok emcltettek. 
Brutu~ legnagyobb élvezetét lelte a bölcsészek előadásaiban, mia.latt 
egyszersmind azAtheneben tanuló romai ifjuság hajlamát megnyerte j 
különösen pedig az ifju Marcus Tullius Cicero hajlamát, kinek bátor
ságát ós gyülöletét a zsarnokság irányában nem szünt meg bámulni 2). 
Ezután magához vonta a macedoniai seregeket, melly tartomány kor
mányzatát Hortensius neki nagyielkül eg átengedte; egész Görögország
ban, hová számos elégületlen romaiak menekültek, katonákat sze
detett; az Ásiából küldött adót lefoglalta, s Thessalia Demetrias városá
ban hatalmábakeritette a Caesar által a parthusok ellen gyüjtött fegy
vereket. Polemocratia, Thru.cia királynéja, miután férje a lázadó alatt
valók által megöletett, kincsei- s fiával együtt magát Brutus kezébe 
adá, ki megigérte visszahelyezésöket a trónra j a sereg á sok szö-

t) Ö nem sir l; csak midön m~glátta. a. képet, a. melly Hector bucsuját An
dromi\chetöl ábrázolja., nem tartóztathatá. könyei t. Ekkor Acilius, Brutus ba.rátja., 
Hornernek ezen verseire emlékezteté öt: 

l\Iost csak egyedül maradsz nekem, kedves Hector, 
Te atyám, te anyám s testvérem egyszersmind, 
Te ezeretett férjem. 

Mire Brutus felelé: "De én nem mondlla.tom utána: 
Menj vissza lakodba s láss dolgodhoz , 
Fogd a motolát , a rokkát kezedbe; 

"mert ha. a természeti gyengeség a.katMlyozza is Porciát a. hadi fáradalmak elvi
selésében , lelke mégis ezilárd és munkás, mint alig közülünk valakinek.'' 

Ez alkalommal megjl'gyezzük, miként a régiek gyakran ltordozák ajkai
kon a. classicusok monclatait és verseit, mintltogy azokat komolyan tanulmá
nyozták. Az életnek komolyabb körülményeiben haszná.ltá~ azokat. Pompej us a 
végzetteljes hajóra lépvén, Sophoclessel fölkinltott : 

"Ua u, ~e n(;' o; rú(;lt.vvov Efl7tO(;lEÚEra~ 
Iüivou 'ar~ ~oü!.o, xav fJ.EÚtl-fQO; P-O!. fi. 

Brutus az 5 kétségbeesését ezen versekkel fejezi ki : 
".fl diuov a~mL J.óyo> a~ ..jritfa •• Ey ol ;n al 

< .Jlq'l'l!rOP ~aXOUJ'0 av o' at} tOou}.EUE. TrlXr/· 

NeroésTraján verselés kö;.:b~n adák ki lelköket; Augustusnakszintén vég
szava.; valának: 

E2 o~ miv tXH xa!.oi;, T~/ 1rrttyvtc, 
dÓ rt X(!ÓCOJI, xaontÍPU. J/LEi, flEret xa~a; l!lUTt~aare, 

1) Olcero, ad {amil. XVI. 
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kevények s a Thessaliában csavargó pompejanusok által mindegyre 
növekedett; s némi győzelmek által bátorságot nyert. Egy illy alka
lommal elfogván Ca jus Antoniust, ellenségének testvérét, nem hogy 
megölette volna őt, miként Cicero és az ő érdeke tanácsoJák, sőt in· 
kább tisztelettel bánt vele ; s midőn észrevevé, hogy a sereget lázitja, 
még akkor is csak egy hajóra küldé őrizet alá ; végre értésére esvén 
Cicero halála, annak kivégeztetésébe beleegyezett. A lázadó katonák
nak azonban nagylelküleg mcgboc~átott. Fölszólittatván, hogy 0-
cta.viánnal egyezkedjék, válaszu! adá: "Az istenekmindent elvehetnek 
tölem, csak azon szilárd határozatot '!em , hogy az általam meggyil
kolt örökösének megengedjem azt , a mit attól sem tUrtem, s a mit 
atyámnak sem néznék el, ha ujra föltámadna: hogy tudnillik bele-· 
egyezésemmel több jogot igényeljen magának, rnint a mivel a tör
vények és a senatus bírnak. 

Az első siker által fölbátorítva, Brutusnak, rnint proconsulnak 
adá a senatus Babyloniát, lllyriát és Görögországot (43.), fölhatal
mazva öt és Cassiust rendelkezni az állam javadalmaival, ugy szintén 
a tartományok- és szövetségesektől segélyt kérhetni. 

E közben Cassius Ásiába érkezvén, hol egyike az összeesküvők
nek, Trebonius volt a helytartó, a maga részére huzott némell y, Do
labella által küldött csapatokat, ki a senatus akaratja ellen a néptől 
nyerte Syriát. E tartomány ellen megindult, s párthivei mindegyre 
szaporadván, könnyen elfogJalá e tartományt, hol még igen jó emlé
kezetben volt a bölcs bátorság, mellyel Cra'3sus seregének maradvá
nyait a szerencsétlen parthus hadmenetben megmenté. Számos sere
gének élelmezése végett nagy hadi adót vetett a népre , s Laodiceá
ban ostrom alá vette a visszatért D olabellát; kezdetben megveret ve, 
utóbb bevette a várost (jun. 5.). Dolabella rettegve ellenfelének ha
ragját, számos tisztjeivel együtt a halált választá; a többinek Cas
sius megboc3á.tott, az elesteken sajná.lkozott ; s a város rablásra 
bocsáttatott. Ekképen tehát a két republicanus, egyedül menekülve 
Romából, jelenleg kiterjedt tartományok fölött uralkodott, husz le· 
gióval rendelkezett, s a triumvirekkel mérközhetett, annál is iukább, 
mivel Sextus Pom pe jus, rejLekéből előbujván, a tengeri rablók élére 
állott, s a senatus jóváhagyásával Siciliát, Corsicát és Sardiniát el
foglalta. 

Cli.ssiusnak szándéka vala megtámadni Egyptomot, hogy meg 
hUntesse a Caesar emlékéhez h ü Cleopatrát; Brutus azonban azt irá. 
neki 1 hogy czélja és feladata nem országot foglalni, hanem a haza 

19 
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ellenségeit leverni; jönne inkább Olaszország ellen a veszélyben forgó 
polgárok megszabaditására. 

Azonban miként lehet vezetni még a legigazságosabbnak vélt 
forradalmat is kegyetlenség nelkül? Cassius vagy a sereg fentartása, 
vagy ellenfeleinek megfenyitése végett Ariobarzauest, Cappadoeia ki
rályát megöleté, sa tartományra iszonyuadótvetctt.1500 talentumnyi 
üsszeggel büntette a hütclen Tarsust, mellynek megfizetése végett a 
polgároknak el kellett adniok a közvagyont, a templomok ékszereit, 
a gyermekeket, nőket, öregeket, sőt a fegyverfogható ifjakat is; mig 
végre megindulva a nagy nyomor láttára, az összeg egy részét elen
gedé. Rhodus a Caesar-pártiakkal tartván , több ízben legyőzetett; 
végre bevétetvén, királyi és védnöki czimmel akará fölruházni Cas
siust, ki azt megvetőleg visszautasítá, azt mondván: mkább ő akarja 
a királyokat és zsarnokokat kiirtani; s ötven előkelő polgárt maga elé 
vezettetvén, azokat kivégezteté, a többit számüzte, s a szigeten sza
had rablást engedett. Ezután Clcopatra ellen fordul t; s miután a 
szélvész ennek hajóit széts?.Órta, Cassius nem látva többé maga előtt 
ellenséget, visszatért, s az ásiai tartományokkal az adót előlegesen tíz 
évre megfizetteté. 

Mennyi kint szenvedhetett ekkor Brutusnak nagy lelke! Milly 
nehezen tudták katonái rávenn i, hogy egy-két lázongót kivégeztessen ; 
s milly rendkivül fájlalta, hogy a polgárháboru minden iszonyatosságai
val olly tettből veszi eredetét, mellyet ö nem csak dicsőségesnek, ha
nem igazságosnak is tartott, s mellynek megujitására késznek nyilat
kozott! A szükségtől kényszerit\·e, bevonult Lyciába, melly megta
gadta tőle a segélyt, s ostrom alá vette Xanthust, hol a tartomány 
előkelői összegyültek, és semminemii föltételre nem hajlottak, ámbár 
Brutus a foglyokat is minden váltság nélkül visszaküldötte. A jól meg
crősitett város hősi elszántsággal oltalmaztaték ; s midön a romaiak 
azt rohammal bevették, a lakosok eltökél ve arra, hogy szolgaságra 
nem jutnak, meggyujták házaikat, s az oltásra oda sietett ellenséget 
visszanyomtálc Hasztalan kiabálta Brutus az utczákon, hogy senkinek 
életéhez nem nyul: a xanthusiak megölték nejeiket, gyermekeiket, 
rabszolgáikat, azután maguk is a lángok közé rohantak, megemlé
kezve őseikről, kik inkább hazájok romjai alá temetkeztek, hogysem 
Harpagonak, Cyrus helytartójának, vagy Nagy-SánJornak magukat 
megadták volna. Brutus mindcn xanthusinak megmentéseért jutalmat 
igért; de csak néhány rabszolgát s nőt vala képe:; megmenteni, kik 
özvegyek levén, nem volt, ki megölje őlwt 



291 

Brutus azt hitte, hogy Xanthus példája s az ő kegyessége Pa
tarát megadásra fogja birni, s a foglyok kiadatását is ajánlotta Patara 
lakosainak. Tagadó választ nyervén , a szerencsétlen xanthusiakat 
áruba kezdte bocsátani; azonban nem vehette szivére, hogy illy hősöket 
örökös szolgaságra kárhoztasson, s miudannyit szabadon bocsátá. Lo
vasai által elfogott több patarai nőt is visszaküldött, kik a polgáro
kat rávették, adnák föl a várost. Meghódítván Lyciát, Brutus Jo
niába ment; hol Theodotus r hetort: ki azzal dicsekedett, miként Pom
pejus halálát ö tanácsolta leginkább, történetesen hatalmába ejtvén, 
kiv~gezteté. 

Sardesben Cassiussal egyestilt, s némi egyenetlenség keletke
zett köztök. Brutus szorosan az igazsághoz tartotta magát , Cassius 
pedig azt tetszéseszerint áthágni, s párthiveinek gonoszságait behunyt 
szemmel nézni akará. "Maga Caesar sem üldözött senkit, igy szóla 
Brutus, csak abban hibázott, hogy a zsarnokokat pártolta. Ha sza
bad volna igaztalanul cselekedni, örömestebb ti.irném Caesar párthi
veinek, mint sa ját hi veinknek igaztalanságait." 

Illy tiszta nézetekkel a szomoru valóság ellenében, Brutus a 
stoicismusban keresett menedéket ; de a fölizgatott képzelő tehetség 
megzavarta rövid álmait: kisérteteket látott, s gonosz szelleme öt 
szerencsétlenséggel fenyegeté. Nem sok jót várva hazája, barátjai és 
ügye érdekében, mélyen érezve azt, hogy emberiséget, hálát, sőt lel
kismeretet is ál"dozott föl, sietteté a harcznak végét, melly az () erős 
lelkét, mint bölcsésznek és polgárnak egészen rnegtörte. 

{Jtközet Philippi mellett. 

A két republicanus főnök , a keleti tartományok urai az Olym
pustól az Euphratig, elhatározák Macedo n iá ban ütközni meg Anto
nius- és Octaviannal; s beszédek, áldozatok és adományok által föl
bátoritván a sereget, 80,000 gyalog- és 2,000 lovassal Philippi közelé
ben találkoztak az ellenféllel (42.). 1\iindkét részről majdnem egyenlő 
volt az erő. A republicanusok serege fényesebb vala; minthogy Bru
tus azt kivánta, Caesar és Sertorius példájára, hogy a katona fényes 
fegyverzettel birjon, s igy érdekében álljon védelmezni azt. A vezé
rek iigyesgége, a tengert ellepél hajóraj, s a triumvirek seregé~ek szo
rult helyzete, a mennyiben erősítések és élelmi szerek sem Asiából, 
sem Siciliából nem juthattak el hozzájok, a republicanusoknak lát
szott jósolni a gyözelmet. S ez nem is maradt volna el , ha Cassius 
véleménye szerint a csatát halasztják; mert a triumvirek éhségtől 

kényszerittettek volna a visszavonulásra. Brutus azonban véget akart 

19• 
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\•etni a polgárháboru nyomorainak; nem türheté, hogy öt gyávának 
nevezzék, s még a katonák szökéseitöl is félt. A bibor hadöltöny te
},át kitüzeték a vezérek sátrára, kik nem annyira a győzelem iránti 
biztos reményben készültek a harczhoz, mint inkább kétségbeesett 
határozottságával olly egyéneknek, kik módot találnak a megveretés 
gyalázata alól magukat kivonni. 

Brutus a szabadságról, s a hazáért szenvedett halál dic">Öségéről 
szónokolva katonái. előtt, annyira feltüzelte öket, hogy ezek heves ren
detlenségben támadták meg a7. ellenséget, Octavianus táborába ha
toltak, s ennek lecticáját dárdák- és gerelyekkel átlyuggatták, ugy 
hogy a halottak közé számittaték; a lectica azonban üres volt, mint
hogy baljóslatu álmok, vagyis más szóval vele született félénksége 
távol ta1·ták öt a csatatértől j s az ö sorsa ugy hozta magával , hogy a 
legjelentékenyebb c~atákat legnagyobb gyávaság által nyerje meg. 

l:assius halála. 

l\iig Brutus győzött, Antonius mi.!ldcn erejét megfeazité, hogy 
Octavian gyávaságát helyrehozza; s daczára Cassius vitézségének, az 
általa vezérlett szárnyat megdönté. A republicanusok táborában nem 
\'olt meg azon egyetértés, me ll y a Caesar-pártiak s7.ercncséjét hely
l·ehozta; egyik vez1~r a másiknak sorsáról mit sem tudott j s Cassius 
egy dombra huzódván vissza 1 midön övéinek levereté3ét látná, azon 
hiedelemben, hogy minden veszve van, megölte magát. Hü embere, 
Titinnius, kit Brutus sorsa felől tudakozódni elküldött, örtlmmel tért 
vissza a győzelem hirével; s a vezért halva találván, maga is meg
ölte magát. Utána jött Brutus, s megsiratván barátját, őt az utolsó 
romaino.k nevezte. · 

Octavianus és Antonius hiában törekedtek uj csatára hivni föl 
Brutust, [,j nsak későn jött azon gondolatraJ hogy a győzelem időnye
résben áll. A triumvirek tábora mocsáros, s renrlkivüli C'lŐzések által 
elöntött síkságon vala beszorítva; nyavalyák dühöngtek a seregben; 
az élelmi szerek kifogytak, minthogy a hajóhad, mclly élelmi szere
ket és segitséget hozott, épen a philippi-í csata napján megsemmisit
tetett. Nem maradt tehát egyéb számukra, mint folytonos csatározás
sal ingerelni Brutus katonáit, kik a jó sikertől elragadtatva , gyává
uak és kétkedőnek nevezték a vezért; mialatt némelly csapatok, régi 
bajtársaikkal s Caesar unokájával szemben, ki az ő bosszulójának 
adta ki magát, s azt veté szemöl<re, hogy vezérök gyilkosának tábo
rában szolgálnuk, az ellenséghez pártoltak j minck következtében 
Brutus kényszerítve lőn a csatába vezetni öket. Épen a csata kezde-
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tén hallotta meg hajóhadának győzelmét 1 ), me Ilyről husz napig mit 
sem tudott; s ez döntő ok volt tervei megváltoztatására; de már ak
kor a csatát kikerülni lehetetlen vala. 

Brutus tehát akaratja ellen harczolt (42.); s akarata ellen kellett 
megöletnie sok rab1-1zolga és szabad foglyot, kiknek őrizete igen sok 
harczost igény be vett; a r01nai polgárok és szabadosok nagy részét 
visszaküldötte, némellyeket titkon is szöktetett, hogy tisztjei harag
jától megmentse, kiknek két bohóczot kellett átadnia, kik Cassiusból 
gunyt üztek ; s hogy a hadsereget az engedelmességben megtartsa, 
a győzelem esetére Thessalonica és Sparta kiraboltatását kellett 
megigérnie. Ez volt Plutarcbus szerint az egyedüli bün, mellyel ma
gát beszennyezte! 

Brulus halála. ~-

Ő még az erényt is föláldozta saját ügyének; miért is képzelő 
tehetsége a furdalások által _mindinkább megzavarodván, kisértetet 
vélt látni, melly Philippinél viszonlátást igért neki, s közel halálát 
hirdeté. Egyéb baljósJatok is rémiték táborát 2), mellyet mindenkép 
bátoritott, azt mondván: "Ha már erőnek erejével gylSzeimet akar
tok, melly a várakozás által bizonyára ki nem marad, legalább vitéz· 
séggel vivjátok ki azt." 

.A triumvirek hathatósabb indokokhoz nyuJtak: nekik kard, vagy 
éhség által kelle el veszniök. A polgárháborunak egész dühével folyt a 
harcz; s a republicanusok leverettek , a. sereg fölkonczoltatott, a főbb 
tisztek állomásukon estek el, köztök Catonak fia nemes halállal rótta le 
életének gyalázatos tetteit. 

A körülvett Brutus csak Lucilius Lucinus romai lovag föláldo· 
zása által menekült meg, ki annak helyében a thrákok által elfogatni 

1) Vagy megbocsáthatlan h;onyagság, vagy gyalázatosárulás okozhatáezen 
megfoghatlan tud•ülanságot,melly az ügyet végkép megdönté.Piutarch azt a gond· 
viselésnek tuhjdonitja, melly azt igy végzé; minth.ogy Romának szüksége volt 
ekkor a monarchiá.ra. Ha a részletes történetet illy metaphysicai okokkal akarjuk 
magyarllzni, nagyon sokat veszi t méltósá.gából, és okulni nem fogunk belőle. Bru
tus életrajzában Plutarchnál csodák, jósJatok, babonaság-ok hozatnak fól a nagy 
események indokaiul, minöknek ma már nem egy író, de egy vénasszony sem 
adna hitelt. 

2) Az elsö legio zászlójára egész méhraj szállott. Egy centurio olajos nedvet 
izzadott-ki, melly rózsa illatot terjesztett; s izzadása nem szünt meg ,~habár foly· 
vást törlé azt. A táborból első iz ben kilépök szerecsennel találkoztak, s ezt baljó~· 
latnak magyarázva, öt megölték. A két hadsereg fölött két sas viaskodott, mig 
az, melly Brutus felül állott, megfutamodott. PlutarGhus. 
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hagyta magát. Futás közben csekély számu barátaival egy völgybe 
jutott; s örömét nyilvánitva a fölött, hogy ezek 5t el nem hagyák, 
inté öket : térjenek vissza a csatatérre, hol talán még valami hasznot 
eszközölhetnének. Ekkor fölkért egy rabszolgát, ölné meg őt; de, epi
rusi Strato, legbensöbb barátja fölkiáltott: "Ne mondja senki, hogy 
Brutus barátok hiányában rabszolga keze által vesz cl," s odr. tartja 
a kard hegyét j Brutus beledőlt fölkiáltva: "Oh erény! eddig való
ságnak tartottalak; de most látom, hogy álom vagy." 

Brutus jelleme. 

A stoicus tehát az erényt a siker után ítélte meg j s nem is te
hetett egyebet, kinek látköre tovább nem terjedett. Alig lépett még 
ekkor 38-ik évébe, s embersége, becsületessége, az igazság és erény 
állhatatos szeretete által mindenkinek szeretetét és bámulatát meg
nyerte. Soha nem cselekedett egyéni hajlamai, vagy érdeke szerint, 
l1anem az igazságot és hazája javát tartotta szem előtt. Cicero ,az ö 
nevezetes és hihetetlen erényei' tekintetéből szegődött pártjára j mi 
által a nép szemeiben is tiszteletet vivott ki magának. A dictator meg
gyilkolása után nem akarta többé használni ékesen-szólását, nehogy 
ügyének igazságában kételkedni látszassék, pedig a legjelesebbszóno
kok közé tartozott j latinul és görögül legtisztább szabatassággal irt: a 
mi Ciceronak nem igen tetszett; viszont Ci ce rot Brutus böbeszédünek 
s erélytelennek találta. A szép müvészetekbcn, történelemben és fő

leg a bölcsészetben igen jártas volt, tudván mindent, a mit csak 
lehetett; s az utóbbi tudomány különösen megedzé vas-akaratát. 

A zavargó és nyugtalankodó Cassius csábitotta öt Caesar meg
gyilkolására; melly esemény lángra gyujtá a polgárhábomt, s olly 
hosszu ideig tartó nyomort: s kegyetlen, aljas emberek uralmát idézte 
elő a nemcslelkü dictator kegyes kormánya helyett. Távol vagyunk 
attól, hogy bámuljuk e királygyilkos hősöket , jól tudva, mennyit ár
tottak a jó ügynek az illy dicséretek; de az sem titok előttünk, hogy 
v alamelly egyénnek jellemét korának és hazájának eszm éi szerint 
kell megitélnünk. E nézetblll indulva, Caesar honának zsarnoka volt; 
a romai törvények szcrint a bitorló meggyilkolása nem vont maga 
után büntetést 1); a senatus helyeselte a tettet. Cicero nyiltan ki
mondá, hogy minden jólelki.i ember hozzájárult e tetthez 2); hogy 
szégyenli magát visszatérni a városba, mellyet Brutus elhagyott, s a 

1) Cum jus fastlile esset occidi,neve ea eaedes capitalis noxa ltaberetur. 
Z) Omnes boni, quantum in ipsis fuit, Caesarem occiderunt. Glcero, Phil. Il. 12. 
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dictator meggyilkolása után látta őt fölemelve a szép és nemes tett 
öntudata által, s elszomorodva nem saját maga, hanem a haza ügye 
fölött 1). 

A stoicismus tehát nem tudott egyebet szemére vetni Brutus
nak, mint hogy végperczeiben az erényt rágalmazta, mellynek valódi 
értelmét föl nem fogá. Pártja azonban neki és Cassiusnak méltán föl
róhatta : miért hagyák el álláspontjukat , midőn elég erősek valának? 
s mindent el kellett volna követniök a köztársaság helyreállítására, 
mellynek sorsa kezeikbe vala letéve. Még ellenségei is megsiraták 
Brutust: Antonius, ki azt mondá, miszerint Caesar gyilkosai között 
egyedül Brutus volt összeesküvő, minthogy tettét helyesnek tartá, 
gazdag köpenynyel takará be tetemeit, a temetést nagy pompával 
tartatá, s Luciliust, ki őt megmenté, barátjául fogadá. Messala be
mutatá Strato rhetort Octaviannak e szavakkal : "Ez az, ki vezérem
nek az utolsó tiszteletet megadá!" s Octavian, ki az ő aljasságában 
annak holttetemét, ki előtt kevéssel előbb megfutott, gunynyal il
lette, látván Milanóban a cisalpinusok által fölállitott szobrát, a hála 
eme nyilvánításáért megdicsérte öket . 

.4 triumvirell bosszuja. 

Brutus táborában élelmi szercket találtak a triumvirek és pénzt 
a veteránok megjutalmazására, és elbocsátására, kik az engedelmes
séget fölmondták. Antonius megöleté Hortensiust és Varro jeles se
natort, ki még a bilincsek közt sem szünt meg szemére hányni gonosz
tetteit, s figyelmeztetni őt a gyalázatos halálra; Livius Drusus , Au
gustus nejének atyja önmagát gyilkolta meg; Quintilius Varus, min
den általa viselt méltóság jelvényeit lerakván, szabadosai által átszu
ratá magát. A gyávasága mellett annál dölyfösebb Octavian még 
gunynyal is tetézte kegyetlenségeit: egy elitéltnek, ki legalább elte
mettetésért könyörgött, válaszu! adá: ,,Majd gondoskodnak arról a 
hollók;" egy fiut arra késztetett, hogy előbb atyjának szivébe mártsa, 
azután önmagába döfje a gyilkos vasat. Illy tettek miatt a foglyok 
átkokat szórtak rá; s utolsó perczeiben gyáva kegyetlenségeit ve
tette szemére M. Favonius senator, kinek véleményét az összeeskü
vés tárgyában Brutus kikérve, válaszu! adá ; hogy "kisebb rossz a 

l) Atque ego celeriter Veliam devectus, Brutum vidi, quanto mco dolorc 
non dipo; turpe mihi ipsi videLlatur in cam urbern me andire reverti, ex qua HrtL· 
tus excesserat; et ibi vellc tuto esse, ubi ille non posset. Ne'lue vero ill um similiter, 
atque ipse eram,commotum esse vidi: erectus enim rnaximi ac pnlcherrimi facti con
scientl&, nihil de suo casu, multa de nostJ·o querebatur. Pllilipp. l. 4. 
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Jegigazságtalanabb zsarnokság a. polgárháborunál j" a. bevégzett tény 
után azonban nem távozott többé barátja Brutus oldala mellől. 

.tntonlus . .\slában. 

A harczot azonban nem lehetett még bevégzettnek mondani, 
minthogy Sextus Poropejus maga körül gyüjté Siciliában a meneUvő
ket és üldözötteket. Domitius Ahenobarbus és Statius Marcus vezé
relték Brutus hajóhadát Macedc:,nia és Jonia partjain j parmai Cajus 
a rhodusiak által megerősitett hajóhadat vezeté Ásiába. A triumvi
rek tehát elváltak egymástól : Octavianus Pompejus ellen indult , An
tonius pedig keletre vitte a háborut. Ez diadallal vonult át Görögor
szágon j megjelent a játékokon és a bölcsészi vitákon , igazságot szol
gáltatott, ajándékokat osztogatott. Ásiában még hizelgő bb fogadta
tásra talált': királyok és királynék ajándékokkal halmozák, és kisére
tét képezék. Ephesusb!'-n a Bacchus ünnepélyeinél szokásban levő fé
nyes szcrtartásokkal fogadtaték. Néha nagylelküséget is tanusitott, 
elengedve egy részben némell y tartományoknak, főleg Rhodus- és Xan
thusnak a Cassius és Brutus által kivetett terhes adót j néha oktalan 
pazarlást követett el, midlln például rendkivüli tetszését megnyervén 
egy ebéd, a szakácsot egy magnesiai előkelő polgárnak házával aján
dékozta meg. 

Mindazáltal vérengző vadságát lcvetkezni nem tudta. Minthogy 
a macedoniai legiok engedetlenséget tanusitottak: háromszáz főbb 
tisztet sátorába hivatván, őket leölette. Halálig üldözte Caesar gyil
kosait j másoknak vagyonát rabolván el, bohóczok- és hizelgöknek 
osztogatá j némellyeket holtaknak nyilatkoztatva, javaikat elkobozta j 

azután pénzszomjá.ban, összegyüjtve Ephesusban egész Ásia képvise
lőit, s büniil róván föl nekik , hogy Cassius és Brutus mellett pártos
kodtak , tiz évi adónak azonnalilefizetését rájok parancsolja. Még azon 
kincsek után is vágyakozott, meJJyeket Palmyra a kereskedésből 
gyüjtött magának j a lakosság azonban minden vagyonával átkelt 
az Euphraton, s az adók által kiszivattyuzott syrusok-és palaestinabe
Jiekkel , ugy szintén az aradianusokkal együtt, kik a romai adószedő
ket legyilkolták, a parthusok oltalmához folyamodott ; mi által Roma 
e rémitő ellenséggel ujra harczokba keveredett. 

Partbus háboru. 

A parthusok Pacorus, királyuk fia és Labienus romai hös által, 
kit Cassius és Brutus követségben küldöttek oda, s a Philippi mel
lett eldőlt harcz után ott is maradt, vezér('ltetve, átkelnek az Euphraton; 
leverik nyilt csatában Saxát, Syria helytartóját. Ezt Labienus egé-
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szen Ciliciába üldözi, s meg is öli; pusztitja Kis-Ásiát, aláveti a. 
Hellespont és Aegaeum-tenger köz ti erősségeket i mialatt Pacorus, 
Tyrus kivételével, egész Syriát és Phocniciát hatalmába keríti. 

~ntonlus és Cleopatra. 

Caesar halála után Cleopatra a triumvirek pártjára állott, s ki
rálynak ismerteté el Egyptomban Ptolemaeus Caesariont, kit ö álli
tólag Caesarral nemzett. De mivel hadvezéreinek egyike kénytelen 
vala Crassust segiteni: Antonius Citiciába érkezve, igazolása végett 
magához hivatta őt. Clcopatra kellemeiben bizván, mellyekkel magát 
Caesart is meghódította, a keletnek minden pompájával ékitett ha
jón érkezett Tarsusba; a hajó hátulja aranyozva, sa vitorlák biborból 
valának i az evez ő lapátok ezüsttel be~onva, fuvolyák és lantok zen
gése közt verdesték a habokat j Amorok és Nereidák képezék kisé
retét i ő maga istennői öltözetben, illatfelhőbe burkolva nyugodott 
pamlag án; mi közben a n Pp mindegyre é nekelte: "Venus jön meglá
togatni Bacchust." Temérdek kincseket és ritka sz é pspget hozva ma
gával, mellyet rendkivüli finom magatartága és mi~elt észtehetségei 
még inkább növeltek, nem is kétkedett abban, hogy Antoniust lá.
bainállátandja. E percz óta Antonius az ö rabszolgája volt j nem is 
említve az ellene fölhozott vádakat, kedveért minden igaztalanságra 
kész vala. Előkelő férfiakat öletett meg, s javaikat az ő részére lefog
lalta i nővérét, Arsinoct, ki elvonulva élt Ásiában, meggyilkoitatá j s 
őt Egyptomba követve, kéjmámorban tölté el ottan a telet. 

A ravasz szép asszony, Mithridates ügyességét Caesar vakmerő
ségével összekapcsolva, különféle nyelveken beszélt, s élczeivel élénkké 
tudta tenni a társalgást. A barbarok bámulták nagy eszét i az elfajult 
egyptomiakat megvakitá a pompa; s a büszke romait magához tudt3. 
tánczolni az által, hogy önző vágyainak sa tobzódás- és kéjelgésre való 
hajlamának hízelgett; naponkint más mulatságot rendezett, harczi, 
vadász-, vagy halászruhába öltözve. Nemakarta észrevenni, midön .\n
tonius, csak. hogy ügyes halásznak lá.tszassék, halakat tétetett alattom
ban a horogra; de leküldé buvárait a viz alá., hogy sült halakat akasz
szanak horgára, s hizelegve mondá neki: "Menj te városokat és or
szágokat foglalni, ez a te hivatásod; bizd mi ránk a halászatot." To
vábbá együtt játszottak és ittak i éjjel az utczákon kalandoztak, s a 
járó-kelöket háborgatták, csapszékekben a királyné ismeretlenül a 
dőzsöllik közé keveredett , s sérelmeket , sőt ütlegeket is kész vala 
eltürni, csakhogy kalandjainak elbeszélése által az udvarnál ke('.seit 
fitogtathassa.. Minden jóravaló ember megütközött ezen a szerelmcs 
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pár által ,utánozhatlan'nak nevezett életmódon ; a nép pedig magán 
kivül volt~ hogy Antonius vigjátékokat rendez számára, a tragoediát 
pedig a romaisknak tartja fön. · 

A cornoedia elég költségbe került ! Egyik a másikkal veteked
dett a gyakori lakomák kiállításában ; Cleopatra azonban mindig' fó
lülmulta Antoniust fényre és finom izlésre nézve. Egy napon emez a 
használatra kitett drága edények mennyiségét bámulván, "Rendelke
zésedre állanak," ugy mond; s elküldé neki azon kéréssel, hogy más
nap nagyobb kísérettel jelennék meg a lakomára. Az asztalok még 
dusabban valának megrakva, mint az előbbi napon; s a vendégség 
végével az edények mind ~;~zétosztattak a vendégek között. Fülében 
két kiszámíthatlan értékű gyöngyöt hordott; az egyiket fölolvasztván 
italában, kiürítette j s midön a másikkal ugyanezt tenni nem enged
nék nel< i, fogta. azt, és elajándékozta. Philotas, amphrisusi orvos, 
meghivatván egy szakács által, szemlélné meg az előkészületeket 

Antonius ebédjéhez, elbámult az étkeknek töméntelen sokaságán, fő
leg pedig azon, hogy nyolcz egész vaddisznó forgott a nyárson ; s 
azon kérdésére , hogy talán nagyon sok vendéget vár Antonius, vála
szu! nyeré: "Csak tizenkettőt; de mivel Antonius azonnal, ogy vagy 
két óra alatt, vagy ké.söbb is kivánhatja az ételt, minden perczben ké
szen kell állani a tökéletes ebédnek." 

Octavlan Olaszorszá«ban. 

Octavian hasznára fordítá Antonius kéjelgő tunyaságát. Vissza
térve Olaszországba (41.), ki akará azt zsákmányolni, miként Antonius 
Ásiát, hogy kielégithesse, és megnyerhesse magának a veteránokatJ át
engedve nekik az igért városokats a birtokaikról elhajtott olaszokjavait 
1). Seregestől tódultak Romába az ősi birtokból kiüzött szerencsét
lenek, igaztalanságnak hirdetve, hogy egyedül csak a triumvirck 
javára viselt háborunak költségei a népnek nyakába hárittatnak. 0-
ctavian szinlelt nyájassággal hallgatta meg öket; de azért nem ha
gyott föl az osztogatássaL Mindamellett nem vala képes a katonák 
mohó kapzsiságát kielégíteni, kik az ő képzeletökben a Sylla párthi
veinek jutott kincseket végtelen ül nagyiták j s nem mult el nap, hogy 
a polgárokkal, kiket elhajtani akartak, összeütközésre ne került volna 

1) Dion ésAppianus bizonyi~ák, hogy a trimnvirek megegyeztek abban, 
miként katonáik köz t fölosztamUák mindazok javait, kik nem fogtak fegyvert 
ügyökért; s Antonius mondá.: "Octavianus Olaszország ha. megy elosztani a váro
sokat és viiilikat, vagy helyesebben szólva, Olaszországnak egész birtokát más 
kezekbe letenni.'' 
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a dolog; más részről a triumvir ellen, ki vágyaikat nem birta kielé
gíteni , szünet nélkül zugolódtak. 

Fulvla. 

Az elégületlenek vezetöi lettek Fuivia és L. Antonius, Marcus 
Antonius neje és testvére. Eme kicsapongó kegyetlen nö az egyptomi 
kéjeigések miatt meggyülölte férjét; de másrészt Octavia nt sem ke
vésbbé gyülölte, ki megtagadá tőle a hajlamot, minőt az vejétől mél
tányosan nem követelhetett 1), sőt leányát, Clodiát azon kijelentéssel, 
hogy érintetlenül küldi vissza, magától eltaszitotta. Még a consuiok
nál is nagyobb hatalmat gyakorolva Fulvia, kénye szerint igazgatta 
Romát, s Octavian ellenfeleit fölingerelte, azt emlegetvén előttiik, mi
ként ez a zsarnokságra. vágyik , s a földek kiosztása. által párthiveket 
akar szerezni magának, mig másokat nyomorultakká tesz. Antonius 
veteránjai, s a birtokaikból kiűzött olaszok örömest indultak utána, s 
uj polgárháboru fenyegette a tartományt j naponkint fordultak elő 

összeütközések és gyilkos~ágok; a földek miveletlenül maradtak, a 
tenger el vala zárva, s Olaszországot éhhalál fenyegette. 

Peroslal harcz (~0.). 

Octavian mindent elkövetett a kedélyek kiengesz~elésérc j de a 
bosszut lihegő Fuivia azon meggyőződésben, miként csak a háboru 
képes kiragadni Antoniust a kéjelgés öléből, seregeivel Praenestebe 
vonult j itten sisakkal és karddal fegyverkezve, teljesité a hadvezér 
kötelességeit. A sereg azonban biróul vetvén föl magát a két vetély
társ között, Octaviant és Fui v i át Gabi i vál'osba idézte: amaz egész alá
zat()Ssággal megjelent j Folvia pedig guny tárgyává tevé a dolgot, s 
ez okozta bukását. Ámbár a részére hajló senatorok gladiatorokat ad
tak rendelkezésére, L. Antonius Perusiába (Perugia) hagyta záratni 
magát j melly erős s egy egész hadsereg által védett váro3t csak éh
séggel lehetett bevenni. Az éhség nem sokára be is következett olly 
nagy mérvben, miszerint Lucius a rabszolgáktól és szolgá.któl elvoná 
az eledelt, a nélkül, hogy öket a városból kibocsátaná, tartva attól, 
nehogy az ellenfelet a dolgok állásáról értesitbessék j és igy e szeren
csétlenek lassu kegyetlen halállal multak ki. V égre az ostromlottak 
kétségbeesve, dühös kirohanást kisértettek meg, de visszanyomattak j 
miért is Lucius, hogy annyi vitéznek életét megtartsa, maga ment ki a 
városból egyezkedni Octaviannal. Ez őt nyájasan fogadta , bocsánatot 

1) Kitetsúk ez Augustusnak egy piszkos epigrammájából 1 melly Martialis
ná.l, XI. 20. olvasható. 
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igért mindannak, ki fegyverétIeteendi j azután bevonulván a város
ba, néhány elöbbkelőt leöletett, s a perusiai lovagok és senstorok 
közöl háromszázat kiválasztván, bármennyire hivatkoztak is majd az 
egyezkedés szentségére, s majd a könyörületre, azon kifejezést használ
va: "Meg kell halni", martius idusában, Caesar oltárán öl<et föláldoita
tá 1). A város fölégettetettj Fuivia a többiekkel Siciliába, vagy Gö
rögországba menekült. Octavian diadalmaskodva polgártársai fölött a 
legszerencsétlenebb háboruban, hol egyedüli teendő vala megosztani 
a zsákmányt a harczosok közt, Romába vonult be . 

. 4.ntonlus Olaszországban. 

Lepidust alig emliti a történelem, minthogy gondatlansága és ké
nyelme mellett hiuságának és gyöngeségének váltáldozatá vá. Antonius 
a perusiai harcz zajára s a parthusok fenyegetéseire kiragadva magát 
az egyptomi királyné karjai közül, amannak nagyobb fontosságot tu
lajdonított, s A thenebe sietett, hol Fu lviával találkozván , ennek ma
gaviseletét rosszalta j azután pedig értésére esvén, hogy Octavian az 
egyezkedés általneki jutott Gallia Transalpinát elfoglalta, e tettben 
ö hadizenetet látott j s elvál va nejétől, ki ez ujabb csapást tul nem 
élte, Olaszországba sietett. Domitius Ahenobarbus az általa vezérlett 
hajóhaddal zászlói alá állott. Sextus Pompejus szintén őtet segité; 
mi végre sok tengerparti várost elfoglalt, s Olaszországot elzárta. 

Octavian ellene sietett; de a katonák megunva már a csatákat, 
hogy földjeik békés élvezetében maradhassanak, a vetélytársakat 
egyezkedésre kényszeríték. Coccejus, Asinins Pollio és Maecenas 
közbenjárására megállapíttatott, hogy a triumvirek a multakat feled
jék ; Antonius vegye nöül Octaviát, tiszttársa nővérét, egy épen olly 
szép, mint erényes nőt; továbbá a biro1lalmat egymásközt megoszt \'án, 
határvárosul Codropolis (Scutari)jelöltetett ki Illyriában. Octaviannak 
jutott tehát Dalmatia, a két Gallia , Spanyolország, Sardinia. j Anto
niusnak a kelet az Euphratig; Lepidusnak Afrika. Olaszország közösen 
hagyatott, hol seregeket gyüjtsenek: Antonius a parthusok, Octavian 
pedig az ifju Pom pe jus ellen, ha a. történtek be meg nem egyeznék. 

SeJkfus Pompejus. 

Pompejus mindinkább kiéhezteté Olaszországot, főleg miután 
elfoglalta Corsicát és Sardiniát j a romai nép véres lázadást kezdett. 
A triumvirek tehát kénytelenek valának vele egyezkedni ; a Misenum 

1) Svetonlus, A11g. !5. Dion négyszázról tesz említést, XLVIII. 14. Seneca. is 
megemliti e mészárláBt, De clemtntia, I. ll: ,.Fuerit moderatus et clemens, nempe 
post perosinas a.ras." 
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hegyfoknál történt az összejövetel. Poropejus kivánsága volt, hogy 
Lepidus helyett a triumviratusba fölvétessék, minthogy ez naponkint 
sülyedett tekintélyében j a számüzöttek visszahivassanak j Caesar 
gyilkosai egyedül számkivetésre ítéltessenek. A triumvirek azonban 
visszautasitván ez ajánlatokat, Pompej us a fegyverek hatalmához fo
lyamodott: s mint a tengernek és szigeteknek ura nagyon veszélye.';~sé 
válhatott volna ellenfeleire nézve, ha szilárdabb akarat mellett önál
lólag tudott volna föllépni, a helyett, hogy barátjai, főleg a szabados 
Menas tanácsai által vezéreltette magát. 

Mig ö habozott, ujabb értekezletek történtek js végre átenged
tetett neki Sicilia, Sardinia és a Peloponnesus j atyjának elkobzott 
javai helyett 70,000 scstertiust nyert; ráruháztatott a főpapi méltó
ság, s távollétében is szabadságot kapott a consulságot kérni j a szám
üzöttek sorsán könnyités történt j katonáinak a kiszolgált idő után 
földek igértettek, miként a triumvirek katonáinak. Sextus Poropejus 
viszont ráállott, hogy a hajózást szabadon hagyja, a partokat nem 
nyugtalanítja , .a szökevény rabszolgákat nem fogadja be, Romát 
eleséggel ellátja, s a tengert a rablóktól megtisztitandja. Mig az ő 
vezérhajóján közte sa triumvirek közt az egyezkedés folyt: Menas, ki 
nlindig szélsőségekre ösztönözte Poropejust, igy szólott hozzá: "En
gedd meg, hogy a \·itorlákat kifeszitsem, s ezeket el vigyem; s te a ro
mai birodalomnak ura vagy." Poropejus felelé : "Ezt meg kellett volna 
tenned, a nélkül, hogy nekem szólottál volna j én részemről hitemet 
ennyire meg nem szeghetem." 

Roma örvendett, hogy végre megszabadult a hosszu éhségtől, s 
olly sok jeles számüzött visszanyeri hazáját Pompejus érdemei által ; 
kiben atyjának erényeit látta föléledni, ki egykoron bálványa, s szá
nakozásának tárgya volt; de csakhamar belátta, hogy három helyett 
négy zsarnokra tett szert (38.). A Caesar és Pompej us közti régi gyü
lölség az utódokban is kitört. Octavianus csak az alkalmat leste, 
hogy Siciliába betörhesserr , Sextus azt megvédeni készült: az előbbi 
azt állitá, miként Peloponnesus adója még az egyezkedés elötti idö
szakból a, triumvireket illeti; emez, minthogy a tartomány minden 
megszoritás nélkül adatott át, az összeget magának tulajdonította. 
Naponkint ujabb viták keletkeztek, s a háboru elkerülhetlen volt. 

Tiszttársai nem nagy segélyére voltak Octa.viannak j azonban 
nagy 'előnyt nyujtott neki Menas elpártolása, ki megutálván Púrope
just, mivel tökéletesen nem tárta ki szivét előtte , vagy mivel annak 
ingatagaágát és habozását nem nézbette, li gyességével , s határozott 
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tanácsaival három legiot, tekintélyes hajóhadat, Corsica és Sarcli
nia szigeteket az ellenfél kezeibe juttatá. Mindamellett hogy ez erősi
téssei támadta meg Pompejust Octavian, hajóhada részint az ellenfél, 
részint a zivatar által tönkre tétetett; s csak az volt szerencsé je, hogy 
Pompejns nem tudott élni a győzelemmel, s neki a maradványok Ösz
szegyüjtésére időt engedett. 

Maeeena~. 

Octaviannak sajátképi szerencséjét azonban két általa fölemelt 
romai lovag alapitá meg, ugymint: Agrippa és Maecenas. Ez utóbbi 
egy hetrusk ,lar'tól vette eredetét, a jeles Cilnia családból; nagy te
hetségü férfiu, csakhogy a boldog állapot elpuhitá öt 1); a dicsvágyban 
is mérsékelt levén, inkább ohajtott csupán lovag maradni, hogy annál 
szabadabban adhassa át magát a henye élveknek; a mire őt termé
szeti lágysága is ösztönzé. Erőteljes, férfias cselekvésre képtelen le
vén, azt szokta volt mondani : "Nem bánom, ha sánta, pnpos, fogat
lan leszek is, csak éljek; feszítsenek bár keresztre, csak életben ma
radjak." De azért jó tanácsadó volt ; s minthogy méltóság után nem 
vágyódott, a keserü igazságokat is megmondá Octaviannak, s vad in
dulatát némi kegyességre hangolhatá. Ezen szándékból pártolta ő a 
tudósokat és költöket; kegyelmet nyert Horatius Flaccus, venusiai 
költő számára, ki Philippinél Brutusnak egyik csapatát vezérlé; Vir
gilius Mara, mantuai költőnek visszaadatá a katonaigyarmatosok által 
elvett földjeit; s egy napon, midön Octavian birói székében itéletet 
mondott ellenségei ellen, nem juthatván közelébe, papir-darabot ve
tett oda. neki, mellyre e szavak valának irva: ,Kelj föl már te hóhér!' 

4grlppa. 

Maecenas tanácsadásai által eléretett az, mi az akkori politikának 
szükségképi czélja volt, tudnillik a birodalom megbékéltetése; Agrip
pa törekvése pedig az ellenségek megsemmisítésében állott, ki hason
lóan Maecenashoz nem vala képes az első helyet elfoglalni, de szintolly 
jártas volt a harcz mesterségében, mint amaz ügyes a politikában. 
Olly alacsony származásu levén, hogy még emliteni is szégye !te, már 
gyermekségében megnyerte Octavian barátságát. Ó bátorítá föl emezt, 

') Maecenas atavis ellite regibus. 
Horatius, líb. 1. 

Ingeniosus vir ille fuit; magnum exemplum romanae eloqucntiae daturus, 
nisi ill um encrvasset felicitas, imo castrasset. Seneca , ep. 19. 

Lion, Maecenatiana sive de C. Cilnii Maecenatis vita el mo1·ibus. Göttin
ga, 1824. 



303 

hogy foglalja el a fontos állást, melly Caesar halálával számára meg
nyilt, s ennek veteránjait részére megnyerte. Huszonöt éves korában, 
mint praetor, leverte a transalpinus gallusok lázadását, s sorsa most 
már Octavian sorsához vala kötve. Eme két férliu tehát helyreállítá a 
rendet; a pharsalusi makacs veteránok helyébe uj engedelmes sere
get alkotott, melly Antonius ügyességével és Poropejus vitézségével 
mindenkor rnegmérközhessék. 

Uj hajóhadat is gyüjtött össze Agrippa, s megtámadta Pom
pejust Siciliában és a tengeren (36.). Szerenesés siker koronázta a 
gyáva Octavian fegyvereit, ki gyakran veszélyben forgott, főleg egy
szer a szörnyen zivataros tengeren; de alig, hogy kiszállhatott a 
partt·a, fenyegetőleg fölkiáltott: "Győzni, akaratod ellen is győzni fo
gok 1 oh Neptun !" 

PompeJu• legyőzetik. 

Segitséget nyerve Lepidus tól, s néhány hajót Antoniustól, Pom
pcjust ostrom alá vetette Mcssinában, ki azon ajánlatot tevé, hogy 
mindkét oldalról harmincz hajó küzdve egymás ellenében, vessen vé
get a háborunak. A küzdelem Mylae és Nauloebus közt ment végbe 
Pompej us és Agrippa hasonló Ugyességgel, katonáik is hasonló 
vitézséggel harczoltak sokáig, rnig végre a győzelern Agrippa részére 
hajolt. Az ellenséges hajók fülgyujtattak; némell y vezérek megölettek, 
mások pedig önkényt vetettek véget életöknek. Octavianusnak nem 
levén elegendő bátorsága szemlélni a csatát, egy hajóban lefeküdt, s 
meg nem érdemlett dicsöséggellőn tetézve. Pornpejus 1 '7 hajóra szo
rittatván, a helyett, hogy a sereg élére állana, a győzönek hagyta azt; 
s hajóra vevén leányát, némell y barátait és kincseit, Ásiába vitorlá
zott, a partbusokkal szövetséget kötendő , vagy Antoniussal egyezke
dend8, ki azonban vagy meggyilkoitatá őt, vagy legalább meggyil
koltatását nem akadályozá. 

Lepidus buká•a· 

Midön az Agrippa és Lepidus által ostromlott Mcssina ez utób
binak magát megadá: az Octavianus részéről régóta táplált féltékeny
ség kitört belőle. Lepidus 12 legióval, 5,000 numídiai lovassal jött 
80 hadi és 1 ,OOO teherhajón Afrikából ; s látván azt, hogy Octavian 
egyedül magának akarja a dicsőséget és hatalmat, követeléseivel mint 
triumvir szintén előállott. Octavian azonban elcsábítá tisztjeit, s Ö 

egész serege által elhagyatott; gyászba öltözve, Octavianushoz rnent 
könyörögni, ki sokkal nagyobb megvetéssei viseEetett iránta, hogy
sem életét és javait bántotta volna. És igy aláesett a magas polczról, 
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hová nem bátorság, nem ügyesség, hanem egyedül a puszta szeren
cse emelte lSt j rossz polgár és pártoskodó volt, pártot azonban önere
jéből vezetni nem tudott j minden mélt0ságai közül csak a legjelenték
telenebb, ugymint a főpapi czim maradván meg számára, Latiumban 
végezte életét elvonultságban, mellyet valaha elhagynia kár volt.' 

Most már csak egyetlen vetélytársa maradt Caesar Octaviannak, 
ugymint Antonius. Az előbbi egy hadsereg élén állott: minövel romai 
hadvezér még nem rendelkezett: 45 legio, 2.5,000 lovas, 16,000 köny
nyű gyalóg, 600 sorhajó tevé összes erejét. Azonban a had-,ereg te
kintélye a fegyelemben áll j kat()J}ái pedig épen ellenkezMeg zajongtak, 
ugyanazon jutalmat kérve, mellyet a Philippinél győzCik nyertek. 
Octavian arany lánczok, karpereczek s koronák kiosztása által vélte 
öket kielégithetni j de egy tribun igy szólott hozzá : "Tartsd meg e 
játékokat gyermekeid számára." A hadsereg helyeselte e bátor föllé
pést, s Octaviannak távozni kellett. De a tribun eltünt j s mivel min
denki orgyilkolást sejtett, egy darabig fölhagytak a zajongá':lsal j 

20,000 ember, kik pénzt, vagy elbocsáttatást kértek, ez utóbbit kap
ták meg, a többiek ajándélwk által engeszteltettek meg. 

Roma a visszatérlS Octaviant a legfényesebb tisztelet-nyilváni
tással üdvözlé, s mint valamelly diadalmas hadvezért tekinté j szab
rot is emelt neki e fölirattal : ,A béke helyreállitója a szárazföldön 
és a tengeren.' Hogy a népet megnyerje magának: némell y tulságos 
tisztelet-nyilvánitást megtil tott, a kincstárnak követeléseit el engedte, 
a falvak és városok közelében dulongó rablócsapatok megsemmisité
sére katonákat küldöLt, gabonával Romát ellátta, a Poropejus iratai 
közt talált senatorok leveleit a forumon sértetlenül megégetteté, s ki
jelentette, hogy, a mint Antonius keletről megérkezik, a hatalmat ke
zeibe leteendi. 

A nép illy nagylelkű eljárás által elszéditve, örökös tribunnak 
nevezé Cit, a mi személyét sérthetetlenné tette, s a korlátlan hatalom
ra utat nyitott neki. Bevárva mindennek az idejét, Octavian az illy
rek ellen vezetett hadat. 

Partbus hóboru. 

Antonius a vele és Pompejussal kötött béke után ifju nejével, 
Octaviával Görögországba ment (37.) j s A theneben elfogadva a szol
gai hódolatokat, mcllyekhez őt Cleopatra szoktatá, a nyilvános ünne
pélyek alkalmávalBacchusnak öltözött; az atheneiek ösztönzésére nőűl 
vevé Minervát, miért ezer talentum jegyajándokot fizettetett magá 
nak. E közben helytartója, Ventidius szerenesés sikerrel vitte a há· 
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borut a parthusok ellen, kik Pacorusnak, a király fiának vezérlete alatt 
Syriát pusztítva, egészen Tyrusig előnyomultak j ö azonban az Eu
phraton tul hajtá őket j s miután az áruló romai hadvezért, Labienust 
kezébe keritvén, megölette volna, továob haladni szándékozott. 

Antonius végre megszégyelte magát a kéjeigések miatt, mialatt 
helytartója dicsőséget aratott: miért is seregével kelet felé megin
dult. Még megérkezése előtt harmadik gyözelmet aratott Ventidius, 
mellyben Pacorus maga is több mint 20,000 embe1·ével élctét vesz té j 
és igy megbosszalva Crassust, könnyen kiterjesztbette volna hóditá
sait a Tigris folyamig, ha Antonius féltékenysége őt vissza nem tartja. 

Antonius Samosata falai alatt találkozott vele, hol Antiochust, 
Cappadoeia királyát vette ostrom alá; s azon ürügy alatt, hogy a dia
dalmenet tiszteletét elnyerhesse 1), öt Romába visszaküldötte j mi ál
tal a katonákat elkedvetlenité, s a háboru Antiochussal tisztes ered
ményre nem vezethetett. Sosius, egy másik helytartója Ciliciában, 
Syriában és Palaestinában, aláveté Jerusalemet és Judacát j Canidius 
beliatott Armeniába, meghódi tá az i bereket és albano kat, s elfoglalta 
a caucasusi szorosokat, elzárva ez által a scytha népeknek utját. És 
igy Antonius a kereskedés három fő utvonalát keritette hatalmába., 
mellyek a Caucasusból, Palmyrából és Alexandriából indultak ki. 

Visszatérvén A thenebe , s ut közben eltiporva még azon szikrát 
is, mellyet Caesar gyilkosai Görögországban és Ásiában elszórtak, 
Olaszországba jött, Octavianus segitségére Pompej us ellen. Ennek 
részéről nem tapasztalván elegendő tiszteletet maga irányában, meg
haragudott; azonban Octavia, egyetértésben Maecenas- és Agrippával, 
testvérét férjével tisszehoita. Ez alkalommal czélszerii módok állapit
tattak meg ellenségeik legyőzésérc, és a triumviratusna], uj öt évrei 
meghossza bbitására . 

. tntonlus (;leopatrával találkozik, • Parthint megtámadja. 

Ha szivjóság, gyöngéd sze1·elem és ész képes lett volna fogva 
tartani Marcus Antonius lelkét: Octaviának ez bizonyosan sikerült 
volna. Azonban a gőgös, durva harczfira nézve minő benyomást gyako
rolhattak Octavian széplelkü nőtestvérének minden erényei Cleopatra 
királynénak bá jai mellett, ki istennő gyanánt imádtatott a világnak 
legfényesebb városában? Olaszországban hagyva tehát nejét, hogy 
az ö és Fuivia gyermekeinek nevelésével foglalkozzék, Syriába hivta 

1 ) Azt meg is nyerte; s ez volt az egyedüli diadalmenet, mellyet a romaiak 
a partimsok fölött tartottak. 

20 
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meg Cleopatrát. Itt a nagyravágyó királyné azon gondolatot keltette 
föl benne, hogy Alexandriát az uj birodalom székhelyévé tegye. En
nek következtében Egyptommal szándélwzott egyesiteni mindcn ke
reskedő tengerparti tartományokat a Közép-tenger keleti olda.lán : 
Phoeniciát, Coelesyriát, Cyprust, Ciliciának nagy részét, Judacá
nak szintén egy részét, és Arabiából Nabathaeát, mellyen át a kara
vánok India kikötöibe vonultak. Ezután Cae~arnak nagyszerii tervét 
foganatosítandó, Parthiát akará meghódítani, annál is inkább, mint
hogy ez országban viszályok keletkeztek, mióta Phraates meggyil
kolva atyját s 29 testvérét, egész szigorusággal gyakorolta a zsarnok
hatalmat. Tizenhárom legióval, 10,000 gallus, vagy spanyollovag
gal, s több mint 30,000 könnyü gyalogsággal sietett Antonius utol
érni a partbus sereget, mielőtt a tél beálltával hazaszélyednc; s az 
Artaxias király által kijelölt armeniai utakon a tartományba hatol ván, 
Media fővárosát, Praaspát ostrom alá vetette (36.). 

VIsszavonulás. 

A szerencse azonban nem kedvezett Antoniusnak; a szövetkezett 
medusok és parthusok vitézségének engedni vala kénytelen, s alku
dozáshoz fogott. Phraates szabad visszavonulást igért neki; azonban 
daczára az egyességnek, huszonhét nap alatt ti z rendbeli támadást 
intézett ellene. Ez idő alatt rendkivüli bátorságot és ügyességet tanu
sitott a hadsereg j a rendkivüli nyomort tanusitja azon körülmény, 
hogy egy kis adag árpa ötven drachmával fizetteték, a kenyeret pe
dig ezüsttel mérték j 24,000 embert vesztve o. rom:tiak, elérték végre 
tartományuk batárait, mellynek földét könyek közt csókolgaták. Pe
dig még nem volt vége szenvedéseiknek: ujra 8000 ember veszett e1 
erőtetett menetben a hóval boritott hegyek közt, csak azért, mert An
tonius égett a vágytól viszontláthatni Cleopatrát. Ez Leucopolisnál 
találkozott vele 1 a katonái{ számára öltönyöket és pénzt hozván ma
gával. Kéjmámorukban érkezett annak hire 1 hogy a kegyes Octavia 
A theneben kikötött, s a katonák számára öltönyöket, lovakat nagy 
számmal, 2000 jól fegyverzett harczost sd us ajándékokat hoz magával 
férjének. A féltékeny C1eopatra nem türheté a házastl~rsak találkozását, 
s kaczér fondorlataival rábirta Antoniust, hogy Octaviának parancsot 
küldjön a megállapodásra. Az elhagyott nő visszatért Romába, s férje 
házát elhagyni nem akarta; Octaviannak e miatti haragját csillapi
totta, Antonius gyermekeit gondosan nevelte, s befolyásával támo
gatta azokat, kiket az ő férje hivatalokra ajánlott. Az illy erények 
mellett annál rutabb szinben tünt föl férjének magaviselete, s testvé-
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rének terveit mozditá el8 , kinek szándéka volt Antoniustól a közvé
leményt elidegeniteni. 

.tntonlu!l .tle:vandrlnbnn. 

Valójában a romai nép kedvetlenü! nézve, hogy Antonius az 
ásiai tartományokat kedvesének ajándékozza, s a méltatlan bánásmó
dot Octavia irányában kárhoztatva, végre azért is, hogy a keleti Ro
mának tömjénez, megutáita öt. Ugyanis Antonius Alexandriába ér
kezve, diadalmenetet tartott ottan , a mi eddigelé csupán a Capito
lium kiváltsága volt; s Artaxiast,az örmény királyt, ki öt elárulá, ko
csijához lánczolta; azután fényes lakomárn. gyiijtvén össze a polgároka t, 
ö maga Osirisnak öltözve arany trónon ült, s oldala me ll ett hasonló 
trónon Cleopatra , lábainál gyermekei ; s egész Egyptom jelenlétében 
öt Egyptom , Cyprus , Afrika és Coelesyria királynéjának nyilvánitá, 
kormánytársul adván melléje Caesariont i tőle nemzett három fiának 
pedig egyéb tartományokat jelölt ki, királyok királya czimet adván 
valamennyinek; az egyiket, kinek Mediát és Parthiát szánta, tiará
val és cidarissal ékité föl ; a másik pedig Sándor utódainak uszó kö
penyét és diademáját viselé. Hir szerint Cleopatrának esküje vala : 
"Miként hiszem, hogy törvényeket fogok szabni a Capitoliumnak" 1). 

Mindezen tettek átaláno3 zugolódást idéztek elő Romában. O
ctavianus a senatus és nép előtt vádolá Antoniust, hogy a birodalmat 
esztelen pazarlásával megosztotta j alattomban terjesztgeté, hogy 
Caesarionnak erőszakos föltolásával a Caesar családjába, a birodalom 
méltóságát sértette meg, s vagy a Nilushoz akarja áttenni, vagy pedig 
Cleopatránnk ajándékozni Romát i ugyszintén Antoniusnak temérdek 
gyalázatosságait és gyengeségeit fedezte föl, mellycket a hizelgll 
történetirók hiven összegyüjtöttck, és följegyeztek. 

Antonius maga igazolása végett fölhozta, hogy Octavian nem 
osztotta meg vele a Pompej us kezeiből kiragadott Sicili át j a Lepidus
tól elvett hatalmat és sereget maginak tartotta, s egész Olaszorszá
got saját katonái közt osztotta föl az övéinek mellőzésével. Mire 0-
ctavian gunyosan válaszolá: "Hogy is gondolhat illy apróságokkal az, 
ki Armeniát, Mediát s a partbus birodalmat meghóditatta ?" A rend
kivül megsértett Antonius, abbahagyva a parthusok elleni készüle
teket, a joniai tengeren gyüjté össze minden erejét; Cleopatra pedig, 
ki soha nem távozott oldala mellöl, nehogy távollétében Octaviannal 

t) T~v H rux~v c~v .•u;lcH>fl', orro CE co opvuot,-:-r:o;fiatttn, to iv n[i Kamco
).{w Jtnáaa1, Dloo. 

20* 
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és nejével kibéküljön, pénzzel és hajóhaddal gyámolitá öt. Sarnos 
volt kijelölve minden fejedelmek és népek erejének gyiilhelyeül1 

Egyptomtól kezdve a Feke-tengerig s Armeniától egész Illyriáig; 
hol a szerelmcs pár hadi készületekkel és költséges ünnepélyekkel 
töltötte idejét, mellyeket még diadal után is tulságosoknak lehetett 
volna mondani. 

Hadizen d. 

Minden hibás léptét fölhasználta Octavian 1 ki a nézeteivel el
lenkező két consult elhajtván, rávette a népet, hogy ne Antoniusnak, 
hanem Cleopatrának izenjen hadat (32.). Antonius ekkor eltaszítá ne
jét, ki férje házából el is költözött> egyedül csak azt fájlalva 1 hogy a 
polgárháboru okául öt tekintik. 

Ha Antonius gyorsan megtámadja ellenfelét , midőn még öt a 
tekintélyesebb romai polgárok önző nézetei miatt utálták 1 a biroda
lom sereg nélkül volt, sOlaszország a rendkivül terhes adó miatt elé
gületlen vala: a világ sorsa másképdöltvolnael. Derészint azélvvágy, 
részint a hadil{észületek miatt Antonius következő évre (31.) halasz
totta a. háboru megnyitását. E közben Octavian a kedélyeket kiengesz
telte; a Vesta-szüzek kezéből erővel kivette 1 s nyil ván fölolvastatá 
Antonius végreudeletét 1 melly különösen Egyptoml)ak kedvezett: s 
ép azért a romaiakat elkedvetlenité. Naponkint ujabb vádak hozattak 
föl ellene: hogy Pergamos királyainak hires könyvtárát Cleopatrának 
ajándékozá; hogy az ephesusiaknak megengedé öt királynéul kikiál
tani; igazságszolgáltatás közben szerelmcs leveleket olvasott tőle; 
egy hires szónoknak beszéde közben abbahagyta a dolgot, hogy öt 
kisérhesse, - s több illyes csekélységek, mellyek elégséges ürügyül 
szolgáltak azok számára 1 kik jobban biz.tak Octavian szerencséjéhez, 
s az egyptomi királynénak gőgös magaviseletét utáltálc 

Görögország volt a tér, hol kelet és nyugot között összeütkö
zésre került a dolog. Az ásiai és afrikai tartományokból kiállitott An
tonius 200,000 gyalogot, 12,000 lovast s 800 hajót. Személyesen kö
veték őt Bocchus Mauritania, Tarcondemus Felsö-Cilicia, Archelaus 
Cappodocia, Philadelphus Paphlagonia, Mithridates Comagene, A
dalia Thracia királyai; csapatokat küldöttek Palemon Pontus 1 Mal
ebus az arabok, Herodes a zsidók, Amyntas Lycaonia és Galatia. kirá
lyai; ezenkivül egy csapat geta harczos indult még hozzá. Octavian, 
ki lllyriától az Oceanig 1 Afrika partjain szemközt Olaszországgal, 
Gallia és Spanyolország fölött uralkodott, egyetlen idegen fejedelmet 
sem látott seregében, melly csak 80,000 gyalogból, 12,000 lovasból 
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s 250 hajóból állott; de ezeknek fölszerelése az ellenségét fölül· 
multa. 

.tctluml lltk8zet. 

Ezekkel indultmeg Antonius ellen (31.), kinek serege Actiumnál, 
hajóhada pedig a szomszéd ambraciai öbölben várakozott; mig Agrippa 
Görögország partjait pusztitá, az Egyptom-, Syria- és Ásiá.ból hozan
dó segélyt elmetflzé, s az ellenség szeme láttára több várost elfoglalt. 
Ez okból többen elpártoltak tőle, s ő gyanuból igen sokat kinos halál
lal végeztetett ki. Helytartója, Canidius figyelmezteté öt: kerülné a 
tengeren Octavian hajóhadát, melly a Pompejus elleni harczokban 
tapasztalást szerzett; választaná inkább Thracia és Macedonia sik jait, 
hol katonái minden vitéz;,égöket kifejthessék. A veteránok ekképen nyi
latkoztak: "Ne bízd magadat a haboktól ingatott deszkákraj engedd 
az egyptomiaknak és phoeniciaiaknak a tengeri csatát; mi megszak
tunk már győzni a szárazon, és meghalni rendületlenül." Cleopatra 
azonban rábeszélte öt a tengeri csata elfogadására; jóllehet az egy
ptomiak bátorságában nem sokat bizott, ugy annyira, hogy a futás 
meggátlása végett hajóikat is megégetteté, kivéve a királyné külö
nös szalgálatára rendelt hatvan darabot. 

A harcz tehát megkezdődött (sept. 2.). Octavian, jóllehet az elő
jelek kedvezök voltak részére, különösen egy Bonaventura nevü sza
márhajtóval találkozott, ki szamarát győzönek nevezte 1),-távol állott 
a veszélytől; Antonius pedig egy veteran harcziinak egész bátorfiágával 
részt vett abban. Amannak könnyii s ügyesen vezérlett, ennek pedig 
magas és nehézkes hajói valának. Mindkét részről hevessé vált a via
dal, midőn Cl.eopatra 60 hajója hirtelen a Poloponnesus irányában 
feszité ki vitorlái t j ki is vagy nem birta kiállani a vérengzés borzasztó 
látványá t, vagy talán kétségbeesve Antonius szerencsé je iránt, a 
győztes fél meghóditását tűzte ki czélul. Antonius ekkor feledve a 
hősi kötelcsséget és becsületet, utána indult, megvédeni őt, ha ár
tatlan, vagy megakadályozni, ha bünös, nehogy Octavian karjaiba 
vethesse magát. Ez által a. csata eldöntve, s nyugotnak felsőbbsége 

megállapítva volt. 

A vezér futását a hajóhad megsemmisitése követte j de meg 
volt még a hadsereg, melly a republicanusokat azelőtt semmivé tet
te, s több mint százezer emberből állván, hét napig tétlenül hevert az 
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ellenség szemei előtt; mig végre a tisztek , clpártolva a hüségtől, 
me ll y csak a szerencsét követi, s a katonák, távol Olaszországtól s 
elhagyatva vezéröktől , Octavian részére állottak ; a mi a végcsapást 
adá meg Antonius ügyének. A győzö egész Ásia urává vált; néhány 
királyt letett, valamennyire pedig borzasztó adót vetett; a rom~iak
nak többnyire megbocsátott, de némellyeket ki is végeztetett. Egye
dül az Antonius által Cyzicumban táplált gindiatorok tanusitottak 
iránta hüséget, s Kis-Ásián, Syrián , Phoenicián s a pusztaságon ke
resztül küzdve magukat, Egyptomban hozzája csatlakoztak. 

Szégyen és kétségbeesés közt, három napig folytatá utját, a nél
kül, hogy Cicapatrával találkozhatott volna; végre Tenaros mellett La
coniában l{ i kötvén, mcgbél{ült vele; barátjaitgazdagon megajándékozva 
s azon tanácscsal becsátá el: keresnének maguknak jobb szerencsét; ő 
maga pedig kedvesével Egyptomba ment. De midön a eyrenaci négy 
legio is elhagyta öt, kétségbeesésnek adva át magát, Timon tornyába 
vonult, halálát itten bevárandó. Szerencsé jével együtt a királyné 
szerelmét is elveszté; de a ravasztól itt sem menekülhetett, s mig ez 
a győzőnek az arany trónt, koronát és kormánypálczát megküldé, a le
győzöttet kéjjel és reményekkel táplálta. Az ugynevezett "halálban 
elválaszthatlanok" társaságát alakitá meg, melly az éjeket dőzsölésben 
töltötte; a rabszolgákon pedig kültlnféle mérgek hatását kisértette 
meg, hogy lássa, mellyik okoz legrövidebb ideig tartó vonaglásokat, 
s kedve3ét azzal ámította, hogy vele együtt akar halni, vagy távol 
magányba menekülni. 

.tntonlu• és Cleopatra halála. 

De közeledék Octavian, s Cleopatra átadván neki Pelusiumot, 
az országnak kulcsát, tőle tisztelgő követségeket kapott. Antonius 
mit sem gyanitva, Alexandria falai alatt kétségbeesett harczot vivott 
az cllenséggel; megölelve Cleopatrát, harczosait ajánlá föl neki, hogy 
öt halálig védelmezzélc De midön gyalogsága szétveretnék , a lovas
ság által elárultatnék, az egyptomi hajóhad az ellenfélhez csatlakoz
nék, s Octavian a neki ajánlott párviadal fölött kaczagna : átszurta 
magát. Ekkor kötelen vonatta föl magát a mausoleomba, hol Cleo
patra elzárkozott, s ennek karjai közt adá ki végleheletét. 

Antonius épen 53 éves volt; jó é.s rossz tulajdonek vegyültek 
benne 1 mellyek a szerencse szeszélyei szerint nyilatkoztak 1); ha a 

1
) dvawx~)v OflOtÓUHO> ~~~ aya&~~,i: - szereucsétlenségben a legjobbhoz 

vall\ hasonló. Plutareh. 



311 

sors öt keményebb próbára veti, talán erénye'!sé válhatott volna. 
Caesarnak hasznos szalgálatot tett ; a hatalom polczán visszaélésekre 
vetemedett, amint csak ezt teheté j annyi azonban igaz, hogy Cicero 
rágalmai s Augustus hizelgői öt kelleténél gonoszabb szinben állitják 
elő. A senatus becstelenséggel bélyegezte meg cmlékét; s mégis az ő 
utódai léptek a trónra, melly szerencsében Octa.vian nemzetsége nem 
részesülhetett t). 

Octa.vian megindulást mutatott annak halálán, ki az üldözések
ben czinkos-társa vala, s ki az ö vitézségével utat nyitott neki az ura
lomra. Alexandriáha bevonulásakor bizalmas bölcsészeti párbeszédbe 
bocsátkozott a platonicus Arcussal, s kijelenté abbeli szándokát, hogy 
alapítója, nagyszcrüsége és Larátja Arcus iránti tekintetből a várost 
meg fogja kimélni. Egészen érzéketlenül viselve magát Cleopatra irá
nyában , ki magát megölni készült, ugyszintén hízelgéseit, mellyek
kel öt körülhálázni szándékozott 1 föl sem véve 1 minden gondját arra 
fordítá, hogy öt élve viiJesse diadalmenetére. De a borzasztó gondo
lat, hogy guny tárgya legyen Romában, hol ö uralkodni vágyott, 
elviselhetlen volt Cleopatm előtt: miért is életének vipera-marással 
vetett véget. 

Vele együtt kihalt a Lagidák nemzetsége, melly 294 évig ural- . 
kodott. Azt mondják, hogy az Antonius bukását megelőző éjjel te
mérdek hangszerek zengése, énekszóval párosulva, szakitá félbe az 
éj csendjét Alexandt·iában j az egypt.omiak ugy magyarázták a dolgot, 
hogy Bacchus Osiris, elhagyva régi birodalmát, Octavian túboní.ba. 
ment által. S valójában e perczben végezte be életét a keleti társada
lom, legyőzetve a nyugot elleni harczában. E percz óta a termés:~.et 
bálványozása 1 a hódítások, az érzéki élvek egészen más tanoknak, 
más dicsöségnek s magasabb világnézetnek engedtek helyet. 

Ezen Egyptom, melly a történelem kezdetén olly nagyszerü 
alakban mutatkozik , templomait egészen más isteneknek , határait 
más népeknek nyitván meg, kénytelen vala türni a szolgaság jármát, 
mellytől eddig az elszigetelés következtében menten maradott. A Pto
lemaeusok kormánya uj fényt árasztott Egyptomra. Alexandria rend
kivül szerenesés fekvése, miután a világkereskedés központjává vált, 

1) Mi történt legyen Cleopatrá.tól született két fiAval, nem tudjuk; leányát 
az eréRyes Octavia nevelte föl, s neje lett Jubának, Mauritan-ia királyának. Anto
nia, az öregebbikszülte Octaviannak L. Domitius Ahenobarbust, Cnejus Domitius 
atyját, kitől származott Nero ;'Antonia, az ifjabbik férje volt Drusus, Octavianna.k 
mostol1a. fia, kitö! szülte Claudius csász:irt és Germa.nicust, Caligula. atyját. 
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saromaiak mértéktelen fényüzése annak naponitinti gyarapodását esz
l{özlé, az anyagi jóllétnek legfőbb fokára emelte Egyptomot. A szünet 
nélküli forradalmak nem nagy kárára szolgáltak, minthogy rendesen a 
székvárosban lteletkezve s befejezve, az országot meg nem rázkód
tathatálc És igy a nép, melly kezdetben a tengertől irtózott, épen a 
tengernek köszönheté jóllétét, s Actiumnál a kelet és nyugot közt 
mérlegbe veté a sulyt, s hihetőleg Antonius részére dönti a mérle
get, ha Cleopatra oktalan szeszélye el nem rontja. a dolgot. S hogy e 
tartomány valóban a kereskedésnek köszönheté fölvirágzását, onnan 
is kitetszik, hogy Alexandria bámulandó tekintély- és vagyonra ver
gődött, miután a romaiak uralma alá került, s Egyptom több száza
zadon keresztül nevét is elveszté a történelemben. 

Octavian olly sok kincset talált e tartományban, hogy a vert 
pénz értéke tízről négy száztólira szállott alá., s ugyane mértékben 
növekedett az élelmi szerek ára. Annyira belátta ő e tartomány fon
tosságát, hogy az ő rendeletc szerint senator e tartományt nem kor· 
mányozhatta, sőt kültinös engedelme nélkül még lábát sem tehette 
abba; kormányzóul egyszerű lovagot nevezett oda teljhatalommal, ki 
egyenesen csak a császártól függött. 

BUSZONBGYHDIK FHJBZBT. 

Augustus. 
Forradalom előidézésére képtelen, de annál ügyesebb levén 

Augustus annak l{izsákmányolására, miután Ásia és aszigetek ügyeit 
tökéletesen elrendezte, visszatért Romába, hol három rendbeli dia
dalmenetet tartott: egyet a dalmátokon , másikat az Actiumnál kivi
vott győzelem fölött, a harmadikat Egyptom meghóditásáért. Meg
nyerte még az ,Imperator' czímet, nem puszta tiszteletből , hanem 
mint a ki a föhatalmat kezében tartja ; s még hogy a halandók fölébe 
emeltessék 1), Augustus név is ruháztatott rá, melly néven öt a tör· 

l)' .fl; If((. ?Tiúov TI,~ lf!JTa av{TQW?TO;, o) v. Dlon, LIII. De mitjelent e sz6: 
Augustus? Festus innen származtatja : atJit~m gesta, vagy avium gustrila, a mi val6-
ban erőtetett dolog; másole az 1111911rium-t61, vagy az ••u y~, fény·· sz6t61; némellyek 
az augeo-tól, ezen értelemben : megszentelni az áldozatot, igy tehát Augustus 
annyi volna, mint szent, sérthetetlen. Erről énekli Ovidiu3, Fa;lorum 609.: 

Sancta vocant augusta patres; augusta voCRntur 
Templa, sacerdotum rite dicata mA-nu. 
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ténelem ismeri; hasonlául a ,sextilis' hónap is, mellyben diadalmene
tét tartá, , augustus'nak neveztetett el 1). 

A férfiu tehát, kinél tökéletesen hiányzott a harczi szellem és 
bátorság, minden vetélytársait leverte olly időszakban, midőn a fegy
verek hatalmától függött minden, s 400,000 fegyveres néppel képes 
volt féken tartani 120 millio alattvalót s 4 millio romai polgárt; s bé
kével ajándékozhatta meg a világot, mellyet a köztársaság fentartani 
nem vala képes. 

S talán épen annak köszönheté nagyságát Octavian, hogy tőle 
senki sem akart félni. Az ifju, a gyermek , miként Cicero nevezte öt, 
nem volt félelmes a senatorok előtt, kiknek minden intését alázatos
sággal fogadta ; nem gerjesztett gyanut a népnél , mellynek jogait 
mindig védelmezte, ugymint a kiosztások- és végrendeletekhez kö
tött jogokat, mig más részről a lényegest mindig saját javára foglalta 
le. Maguk a katonák is, kik különben a gyávát és félénket lenézni 
szokták, jó hajlammal viseltettek iránta ; talán azért, mert látták, 
mennyire szükségesekké váltak rá nézve, s mintegy oltalmat kiván
tak gyakorolni fölötte. 

A patriciusok és plebejusok közti tusa elkeseredettebbé vált a 
tribuni méltóság fölállitása után ; a Gracchusok mozgalmai következ
tében pedig nyilt csatába tört ki. Ezeknek halála az aristocratia diadala 
volt: Marius megboszulta a népet ; Sylla uj fényre emelte a nemessé
get; Sertorius, Lepidus, Ca tilina ismét ellene dolgoztak, mig végre 
Caesar Pharsalusnál tökélete.~en leverte. A kedvezés, mellyhen a se
natus Caesar gyilkosait részelteté, halálhörgése volt az aristocratiának, 

Huj us et augurium dependet origine verbi , 
Rt quoucumrtue sun. Juppiter auget ope. 

A nagyobb rész az auge•·e szótól származtatja nellelni értelembtn ; miért is 
egy,·Julian tiszteletére állitott kövön, s 1\laximian é.~ Constantin panegyriseiben 
sem1'er Augustus olvasható; mit a német császárok is elfogad tak, s azt ekképen for
ditották : Mekrer des Reicks, vagyis a birodalom öregbitője. 

') Macrobius (Saturn. l. 12.) fentartá emlekét asenatus·határozatnak, melly 
a sextilis hónap nevét augustusra változta ti: 

CVM IMPERA TOR CAESAR AVGVSTVS MENSE SEXTILI ET PRI· 
MVM CONSVLATVM INIERIT ET TR!VMPHOS TRES IN ORBE:\1: INTVLE
RIT, ET EX IANICVLO LEGIONES DEDVCTAE SECVTAEQVE SINT EIVS 
AYSPICIA AC FIDEM, SED ET AEGYPTVS HOC l\lENSR IN POTESTATEM 
POPVLI Rü.'\lANI REDACTA SIT FINISQVE HOC 1\JENSE BELLIS ClVILI· 
BVS IMPOSITYS SIT, ATQVE OB HAS CAVSAS HIC MENSIS HVIC IMPE
RIO FELICISSIMVS SIT AC FVER!T, PLACERE SENATVI VT HIC MENSIS 
AVGVSTVS APPELLETVR. 
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melly Philippinél kialudt ; s a fáradhatlan dcmocratia bevégezve tusáit, 
saját képviselöjének zsarnoksága alatt törekszik megszilárdulni. A leg
utolsó harcz nem egy pártnak di:1.dala végett folyt, hanem azért, hogy 
tudassék : kinek fog engedelmeskedni jövőre a győzte~ democratia. ~u
gustus győzött, ki a hatalmat a néptől kapta, mellynek jogaitképvisel é, 
és a seregtő!, mellynek fegyvereire támaszkodhatott; és igy az uralom a 
zsarnokságnak két legtartósabb s legalkalmasabb alapján nyugodott 1). 

A'!. előbbi forradalmak mind fegyver t\s erőszak általlétesültek ; 
azért tehát gyorsan folytak le, eidöntve egyetlen csata által. Sy lia, C ras
sus, Pompejus, Caesar hozzá szoktaták a sereget, hogy legfontosabb
nak tekintse magát a köztársasághan, s ennek figyelembe vétele nél
kül, sőt ellenérc is cselekedjék. C rassus a partimsok, Caesar a gal
lusok ellen harczolt: a senatus, vagy a nép engedelme nélkül; Gabi
nius ezeknek akarata ellen helyezte vissza fegyvc1·rel Ptolemaeust, s 
mégis diadalmenetet tartott; a triumvirek a köztársaság erejét hasz
nálták föl önző vágyaik kivivására. A demagogoknak nem volt többé 
szükségök arra, hogy a népnek bizelegjenek; elég volt nekik a katonák 
barátságát megnyerni, kik mit sem gondoltak a közjóval , sem vala
mell y vélemény, vagy ügy diadalával, hanem csak egyes ember győ
:!':clmével, s a remélt jutalmakkaL Az adakozó hadvezér bálványuk va
la; ha pedig igéretét megszegte, az ellenfélhez fordultak; a legyőzött
től elpártoltak, ru inthogy kapzsiságukat ki nem elégitheté. Könnyü 
belátni: hogy az illy szőrü emberek se nem tudtak, se nem akartak 
akadályt háritani Octaviannak utjába i ki elismerve azt, hogy minden 
szerencsé je tőlök függ, kész volt a jutalmazásra. Lepidus és Antonius 
katonái nem hajlamból, hanem önzésből pártolván hozzá, szintén ju
talmat követeltek i s őszintugy az alávetett, minta békén maradt tarto
mányokban osztogatott nekik földeket j s miutáu ez is kevés volt, sa
ját vagyonát bocsátotta áruba, barátjaitól kölcsön kért, hogy a pénz· 
szomjas katonákat kielégithesse. 

Itt volt a legalkalmasabb percz a békebirói szerepnek fitogtatá
sára. Roma kimerült a végtelen küzdelmekben ; az utakat haramja 
csapatok lepték el, kik az utasokatkirabolva,ökct rabszolgák gyanánt el
adták ; még a város közepén is szabadon kalandoztak a rablók j a lo
vagok elszegényedtek, a nép éhezett, a törvények elveszték minden 
erejöket, Olaszország elpusztíttatott, a tartományok kimerilltek 2). 

1 ) L. az E) jegyzetel. 

2) Quis non latino snngvine pingvior 
Campus, sepulcris im pia proelia 
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Egy idö óta ritka tekintélyesebb ember mult ki természetes halállal! 
szabadosának mindenki gyiikat ndott kezébe, hogy a legelső fölszó
lításra őt azzal átszurja j vagy pedig hathatós mérget hordott magá
val. Senki nem volt biztos a következő napra, sem vagyonában, vagy 
rabszolgáiban nem bizhatott j ha védenczei kiséretéLen kiment, köny
nyen találkozhatott hóhérával, vagy a haláljegyzéken olvashatta 
nevét. 

A nagy rázkódásra aléltság következik: miért is az ollyant, ki a 
a. zivatar után mutatja magát, igen könnyen nevezi a nép béke hely
reállitójának, s neki tulnjdonitja. érdemét az orvoslásnak,mcllyet az idő, 
s a sebeknek önkénytes behegedése szakott magával hozni. A legbuz
góbb republicanusok vagy a csatákban vesztek el, vagy kiölettelej s 
az életben maradt nemzedék csak a véres lázadások , durva katonai 
parancs s kegyetlen zsarnokság cmlékét őrizte meg. Midön továbbá 
Brutus és Cassius ön gyilkolás által ügyöket kétségbee j ték :kinek lett 
volna bátorsága gyakorolni az erényt, melly csupán álomnak tartaték? 
A régi romai szabadság okos ember szemeiben nem vala többé lehet· 
séges j s igy nem maradt egyéb hátra, mint a kevésbbé gonosz zsar
nok mellé állani. 

A hódítások fénye által elcsábított nép, egy darab idő óta ki
zárva a hatalomból' semmit sem vesztett j a szegényeknek csak ke
nyér és mulatság kellett j a vagyonosok örültek, hogy végre birtoku
kat biztositva látták; az előkelőkre nézve kényelmesebb és méltóbb 
dolog volt, a hatalmashoz csatlakozva emelkedni, mint az ingatag nép
tömeg kegyeit vadászni j a tartományok kényszerítve levén majd a 
nép, majd az aristocratia kedvét keresni, s végre azt sem tudva, ki
hez intézzék követeiket, s igazságos panaszaikat, mellyek soha meg
hallgatást nem nyertek, a hatalom egysége mellett inkább remélhe

. ték, hogy a. főváros szolgai állapota több nyugtot engedend nekik, s 
a törvény nevében elkövetett zsarolásoknak, ugy szintén a hadi zsák
mányolásnak véget vetend. 

Maga. Augustus, miután reményeinek tetőpontját s azon teljha-

Testatur, nuditum'}ue Medis 
Hesperiae sonitum ruinae? 

Qui gurges, aut '}Uae flumina Iugubris 
Ignara belli? '}UOU mare Dauniae 

Non decoloravere eaedes? 
Quae caret ora cruore nostro? 

Rorat., n. 1. 
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talmat elérte, midőn a bosszuá!Jás már nem annyira kegyetlenség, 
mint őrültség szinében tűnik föl, letette kezéből az olly sok vérrel 
embertelenül áztatott kardot. Okos belátással szükségesnek látta el
takarni az általa készitett szolgaságot j s Caesar halála intés volt n~ki 
arra nézve, hogy elégedjék meg a kormányzással, s ne ohajtsa az 
uralkodást. Antonius, győzelem esetére, megigérte a köztársaság 
helyreállítását. Augustus mindenkép törekedett elhitetni a néppel, 
hogy minden a régiben maradt ; mig más részről mindent magához 
ragadott, s az által a politikai állapotok lényegét megváltoztatá. A 
többség eszméjének hízelegve, a köztársasági szellemet önmagában 
engedé elhamvadni, épen az által, hogy azt lehetőleg kimél te. 

Hihetőleg őszinte volt a félelem által kicsikart abbeli nyilatko
zata is, hogy a dictatorságot letenni szándékozik j mert ő nem Cae
sar, hanem Sy lia halnlát ohajtá. Agrippa- és Maecenással tanácskoz
va, amaz katonai őszinteséggel kérte őt, adná vissza hazájának a 
szabadságot, s győzné meg a világot arról, miszerint egyedül atyja 
megbosszulása végett fogott fegyvert; Maecenas azonban behizonyi
tá neki, milly veszélyes dolog volna olly előhaladás után visszafelé 
menni; neki okvetetlen meg kell tartani a hatalmat., ha a köztársa.sá
got a lázongók , magát pedig a hosszuállás ellenében biztositani akar
ja 1). Augustus minden lépte valójában a monarchiára volt irányozva. 
Sylla, Marius, Ca tilina s a többi dicsvágyók, minden erőszakosko
dásuk mellett, azt álliták, hogy a köztársaságot akarják helyreállitani; 
Augustus pedig annak bosszuló ja gyanánt lépett föl, ki a köztársasá
got megsemmisítette. És igy ő annak tanácsát követé, mint a melly 
az ö szándékával jobban egyezett; Maecenas befolyása növekedett, s ö 
Augustusnak a birodalom kormányzása tekintetében bölcs tanácsok
kal szolgált. 

Távol azon dölyfös dicsvágytól, melly az akadályokat, a he
lyett, hogy kikerülné, széttöri 1 s a szokásokat, nem hogy lassan haj
litaná a szolgaságra, hanem egyenesen eltörli, ő soha nem vágyott a 
romaiak előtt gyülöletes királyi czimre, s megelégedett az imperatori 
méltósággal, melly a diadalmas hadvezéreknek szokott adatni, s 
melly őt az összes hadsereg fejévé tette. Még az ,ur' czimet 2) sem 

') Dion, Lili. két rhetoricai gy::~korlatot acl azok szájába, kik a világ fö
lött uralkodó nép szabadságát és szolgaságát tanácsolták. 

2
) Augustus csak a rabszolgáktól fogadta a,dominus' czímet, s gyermekeinek 

és unokáinak is megtiltá egymásközt e czimnek használa tát. Maga Tiberius sem 
türte azt, s ha. valaki ugy szólitá, felelé; "Én a senatus főnöke, a hadsereg vezére, 
s csak a rabszolgáknak vagyok ura." Caligula. pedig elfogadta azt; de senki nem 
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türte maga és unokái számára,s valahányszor a föhatalmat reá ruház
ni akarták, mindannyiszor alázattal utasitá vissza az ajánlatot i végre 
csak tiz évre fogadá azt el, mellyeknek lefolytával ujra megerősittetett. 
Igy tartott ez élete fogytáig i a miböl késöbb a decennslis ünnepélyek 
származtak. 

De ha nem vágyott is a czimre, magát az ügyet el nem ejtette; 
a consulatust évről évre rendesen kérte , a huszonegyedik évben pe
dig örökre megadatott neki; szintén birta ő a proconsularis hatalmat 
valamennyi tartományban, s magának tulajdonitá a censori méltosá
got. A senatusban, mint ,princeps' eln!iktllt; mint consui és proconsui a 
várost és a tartományokat kormányozta; mint censor rangot oszthatott 
és vehetett el, kémeket tarthatott , a szokások fölött őrködött, az ára
kat szabályozta; mint imperator a hadsereget vezérlé ; testőrségének 
kettős dijt rendelt ; a hibort és fegyvereket még a városban is hordta; 
kardosan és pánczélozva járt a senatus ba, hol Caesar meggyilkolta
tott Még azon csekély tekintélyt is, mellynél fogva a vallás meg
szenteli a nyilvános tényeket, mint főpap magához ragadta; helyreál
litá a templomokat, egyptomi istenségeknek az olaszországiak közé 
vegyitését megtiltotta, 2000 kötetre menő jövendöléseket megégette
tett, s a Sybilla-könyveket átnézette. 

Mindazáltal hatalmának valódi alapja az örökös trihunság vala. 
Minden egyéb méltóságokban némi korlátok voltak fölállitva, s má
sokkal kellett azokat megosztania : a trihunság mellett azonban sze
mélye sérthetetlen volt, s ki őt megtámadta, felségsértést követett el; 
joga volt mindent számon kérni, s a népre hivatkozás ennek képvi
selőjévé tette őt. E fontos hivatalt csupán csak Agrippával és Tibe
riussal osztá meg, midőn őket az uralkodásban társaivá fogadá. 

Mig háborut folytatott, elegendőnek tartá megnyerni számára a 
hadsereget, s a védteleneken mérték fölött kegyetlenkedett; késöbb 
pedig a katonákat lerázva nyakáról, a polgárok barátságát vadászta. 

követte öt egész Domitianig, ki határozottaa meghagyta, hogy öt ,ur isten'nek 
czimezzék; a egy rendeletét illy szavakkal kezdette: ,Domin us et deus noster sic 
fieri jubet.' Plinius magasztalja Trajanust, hogy e ez imet visszautasítá; pedig le
veleiben mindig megadja azt neki. Mindazáltal magán személyek köz.t nagyon di
vatozott. Tillullus énekli : 

Quam j u vat immites ventos amiire cn bantem , 
Et ,domin11.m' tenero continuisse sin u! 

Senecából tudjuk , hogy ezen l\talános czimet mindenkinek adák, ha tudni
illik neve a megszólitónak eszébe nem jutott. ,Omnes candibtos bonos viros dici
mus, quomodo obvios, si nomen non sucourrit, dominos salutamus.' Ep. 3. 
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A senatoroktól annyira félt, hogy csak pánczélozva jelent meg kö
zöttök, s nem hogy Caesarként megvetést tanusitott volna irántok, 
sőt inkább egész tisztelettel beszélt rólok. A gyülekezetekben megjelen
vén, mindenkit nevén üdvözölt, s távoztakor mindenkinek külön aján
lotta magát. E testület tekintélyét a polgárháboruk alatt becsusi~tt 
csőcselék kizárásával igyekezett emelni, s az illy kizárás vagy itélet, 
vagy pedig alattomos figyelmeztetés következtében történt. Ekképen 
a senatorok száma ezerről hatszázra olvadott, s vagyonuknak 800,000 
sestertius értéket kellett megütni ; a kiknek nem volt elegendő vagyo
nuk, azokat Augustus a közpénztárból segítette. Elrendelte, hogy a se
natorok fiai megjelenjenek a gyülésekben, ez által akarván öket a dolgok 
uj rendéhezszoktatni,s a régi emlékeket megsemmisíteni; továbbá, hogy 
minden hónapban egyszer üljön össze a senatus, s ha nem volna is 
együtt teljes számmal, érvényes határozatokat hozhasson. Ezek után 
néhány senatorból külön tanácsot alkotott, s nehogy a fönséges gyü
lekezetnek minduntalan terhére legyen, velök együtt végezte el a 
sürget/Ss b ügyeket, vagy a mellyeket nyilvánosságra hozni nem akart . 
. Még mindig a senatus hallgatta ki a követeket; köréből neveztettek 
a tartományok kormányzói, s habár helyeslését meg nem tagadható,, 
az imperator által az iránt megkérdeztetett. 

És igy megfoJztva minden hatalomtól a senatus, mint puszta 
államtanácsnak egyéb teendő je sem volt, mint Augustus határozatait 
szentesiteni; s nehogy kisértethe jöjjenek a senatorok megszavazni a 
békét, megtiltá nekik engedelme néll{ül Olaszországból eltávozhatni. 

TartomÁnyok. 

A tartományok kormányzását is megosztá a sen a torokkal, e?.eknek 
adva a nyugalmas és ellenség által nem fenyegetett, s magának tartva 
a nyugtalankodó s fenyegetett tartományokat 1), hogy ekképen ürügye 
legyen szét nem oszlatni a sereget. A maga tartományait évenkint 
általa nevezett elnökök 1 vagy legatusok által kormányoztatá, kik pol-

1) A senatus tartományainak krülete p1·acdia tl'ibutoria, vngy a rom ai nép 
tartományai név alatt fordul elő; a többiek neyc 11racdia stipeJuliaria, vagy Cae
sar tartomáuyai. A senatus tartományai vahin<\k: Afrika, melly a régi cartbagoi 
birtokokból állott, Numiúia, sajátképi A.sia, Acbaja, Epirus lllyriával, Dalmatia, 
Macedonia, Sicilia, Sardinia, Creta Libyával, Cyrenaica, Bithynia Pontus- és 
Propontissel, és Baetica Spanyolországban. Maga számára tartá Spanyolorsz<í.g 
többi részeit, ugymínt Tarraconiát és Lusitaniát ; továbbá egész Galliát, a két 
Germaniát, Coelesyriát, Phoeniciát, Ciliciát és Egyptomot. Mauritania, R is-Asia 
egy része, Palaestina s Syria némelly kerületei Roma uralma alatt állottak, de 
nemzeti korrnánynyal. Késöbb Augustus C!erébe adta a senatusnak Cyprust és N ar· 
bonnei Galliát Dalrnatiáért. 
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gári és katonai teljhatalommal valának felruházva j mig a senatus ál· 
tal választott proconsulok csak is polgári hatalmat gyakorolhattak. 
Azonban szintugy a legatusok , mint a proconsulok mellé , a régi 
quaestarak helyébe, procuratorokat rendelt, azok nagy hatalmának fé
kezésére. A tartományok sorsa tehát a fejedelem jó, vagy gonosz szán
dékától függött j s átalában a senatus tartományai annyiból szeren csé· 
sebbek valának, hogy a katonatartás terhétől mentck voltak ; s ez ok
nál fogva Afrika, Gallia és Spanyolország nagy virágzásnak indultak. 

Tlszhlselők. 

A többi tiszts~gek czimeit és hatáskörét megtartá Augustus j d~ 

annál hamarább enyészetnek indultak, minél magasabb fokon állottak. 
A lovagoknak nem volt okuk a panaszra, minthogy az igazságszol
gáltatást és az adószcdést kezeikben meghagyta. A birák minden 
ügyet tárgyaltak a főbenjárók kivételével: mellyek a rarnai helytartó, 
sőt a fontosabbak a császár elé tartoztak. 

Hclyreállitá tehát a régi állapotot, de nem az aristocratia ki
váltságait; valamint Napolcon föléleszt é a nemességet és királyi fényt, 
dc nem a tartományi szabadalmakat. A triumviratusnak zsarnoki ren
dcleteit egy tollvonással eltörlé; de az ősi törvényekhez nyulni, vagy 
ujakat alko'tni nem mcrészelt. A törvényhozó hatalom gyakorlása ál· 
tallrényuraságot nyilvánitott volna j ugyanazt a tisztviselöknek, vagy 
a népnek átengedni szintén veszély~s dolog volt, s igy nem maradt 
egyéb hátra, mint arról említést scm tenni. E végre bizonyos jogtu
dósokat szemelt ki véleményadás végett a kétes esetekben, s a birák
nak nem vala szabad ezek határozataitól eltérni. És igy a szándéh 
szerint választott lcgisták véleményét nyilvános tekintélyre emelvén, 
a törvények értelmezését is maga részére sajátitotta el; a birák és a 
szónokok nem mutathaták ki a régi törvények hiányait, sem azoknak 
tökéletes fölforgatását észre nem vettélc 

A jogtudósok tekintélye és fontassiga, mcllyel a köztársaság 
idejében birtak, még inkább növekedvén, azon volt, hogy még na
gyobb hatalmat adjon kezökbe; s a törvények gyüjteményét akarván 
elkészíttetni, a consulságot a hires Antisti us Labeonak ajánlotta azon 
föltét alatt, hogy az ö szándékait hallgatással, vagy tettleg előmoz
dítsa. Ez azonban ,a dicsvágytól ment, s megvesztegethetlen jelle
mére biiszke levén, s csak is azt tartva szentnek és igaznak , a mit a 
régieknél talált' 1 ), nem fogadta el a méltatlan ajánlatot. Ellenben A· 
tej us Capita kitalálta a mód0t, miként hízelegjen Augustusnak, s 

1) Tacitus, Ann. III. 75. - Gelliua, Noctes Au., XIII. 12. 
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azért, hogy a régi törvényeket az uj rendszerhez alkalmaztatá, meg 
is jutalmaztatott. 

Bámulandó ügyességgel használta föl Augustus az alkalmat azon 
törvények igazolására, mell) ek az ö szándékait előmozdithaták. Fan
nius Cepio összeesküvése következtében eltörlé a régi szokást, mélly
nél fogva a távollevő polgárok ellen, bárminő vétség miatt is, pert 
folytatni nem lehetett; sőt még a makacsokat is elitélteté, kik védel
mökre meg nem jelentek. Midön Sentius Saturninus consui mellé 
tiszttársának kelle választatnia, némell y jelöltek véres czivódást is 
kezdtek a forumorr; s Augustus, nehogy többé illy botrányok előfor

duljanak, elvonva a néptől a második consui kinevezésének jogát, azt 
magának tulajdonitá; s nehogy a comitiumok sérthetlen tekintélyének 
megcsonkitása föltünő legyen: Q. Lucretius Vipsaniust 1 ellenségét 
nevezte ki e méltóságra, s kegyessége miatt dicséretet aratott ott, 
hol valóban bitorlást követett el. Szintugy midön a nép választása 
két méltatlan censorra esett, ezeket elhajtá, s még e tisztséget is ma
gához ragadta. l\1int sérthetlen tribun, s a nép jogainak oltalmazója, 
minden, személye ellen intézett merényt szentségtörés gyanánt bün
tethetett; s önmagát az állammal azonositván, ismét életbe lépteté a 
felségsél'tési törvényeket, mellyeknél fogva a bűnösöket üldözőbe ve
bette. A rabszolgákat nem lehetett kínpadra vonni, hogy uraik ellen 
tanuskodjanak ; de Augustus azt rendelte, hogy perducilio eseteiben 
a vádlott szolgái a fejedelemnek , vagy köztársaságnak eladhatók, s 
ekkor az ő tanuskodásuk is érvényes. 

Az aediliseket is fölmen té azon teher alól 1 hogy a népnek lát
ványokat nyujtsanak; a mi az illető családokat nyomorba dönté; s e 
gondot a kincstár költségén a praetorokra ruházta; a curulis aedili
sek 600 rabszolga segélyével a tüzvész eloltásáról gondoskodjanak 1); 

gladiatori viadalok csupán a senatus beegyezésével 1 évenkint csak is 
kétszer tartassanak, a küzdök száma a száz huszat meg ne haladja; se
natorok és lovagok ne lépjenek a szinpadra; viadalokban a nők részt 
ne vehessenek , egyébiránt ezek kicsapongásait nem fékezte , a fér
jekre hagyva e gondot; a szavazat-vásárlók büntetés alá estek. A tar
tományoknak megtiltá nyilvános tiszteletet tanusitani a kormányzók 
iránt hamarább 1 mint két hónap mulva elutazásuk után;· egyébiránt 
azzal dicsekedett 1 hogy ezen ujabb határozatok által az ősöknek fele
désbe ment példáját akarja föléleszteni 2) • .. 

1 ) Dion, LlV. 2. 
2) ,Legibus novis latis, exempla. majorum exolesceutia revoca.vi, et fugieu-
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,Papla·poppaea' tllrvéuy. 

Jóllehet ő maga épen nem vala szigoru erkölcseiben, a közer
ki:ilcsiséget ja vitani törekedett , eitérve e részben elődjeitől, kik épen 
az adakozások és elnézések által rontották meg a népet. A nőtlenség 
.ellen törvényeket hozott, mellyek annak tanuságául, milly nagyon 
elharapózott e rossz, két nőtlen consuiról vették nevezetöket j azon 
véleményben volt, hogy puszta rendelet által a házasságot ráparan
csolhatja az emberehe, s Olaszországot benépesitheti. Ezen törvény 
rendelete szerint, ha a férfi 25, a nő 20 éves korában maradék nélkül 
volt, a rájok háramlandó örökség- és hagyománynak csupán feléhez 
tarthattak igényt, a többi a kincstárnak jutott; a consuijelöltek kö
zül több tekintet legyen azokra, kikszámoscsaláddal bírnak, s a kettő 
közül azé az elsőség, kinek több fiai vannak. Romában három, Ola~z
honban négy, a tartományokban öt gyermek jogot adott a személyes 
terhektőli megszabadulásra j három rendbeli szülés után a latin nő 
romai polgárjogot nyert, a szabad romai nö pedig férjének gyárnsága 
alól felszabadult j a szabados nő négy rendbeli szülés után nyerte meg 
e jogot, s ekkor végrendeletet tehetett, saját vagyonát kezelbette, s 
<:lrökölhetett. Eltörl é a , Voconia' törvényt, me ll y a férjnél levő nőket 

bizonyos összeget meghaladó örökségből kizárta 1). 

A census alkalmával összegyül t lovagokat nőtlenek- és házasok
ra azétválasztá j látva ez utóbbiak csekély számát, megdicsérte öket, 
mint a kik egyedül hallgattak a természet és polgári társaság szavára, 
egyedül érdemlették ki az ember és atya nevezetet, s oda igérte szá
mukra a főbb hivatalokat ; a nőteleneket pedig megdorgálta, mint a 
kik sem emberek , sem polgárok, sem romaiak, sőt gyilkosságot kö
vetnek el az által, hogy polgároktól fosztják meg az államot j isten
telenek, mert az ősök nevét enyészetnek adják át j szentségtörők, 

mert csökkentik az emberiség számát j s kemény büntetéssel fenye
gette öket , ha egy év mulva a törvénynek nem engedelmeskednének. 

Olly gyülöletessé vált ekkor tájban a házasság, pedig olly ltöny
nyü volt az elválás l De az illy mélyen gyökerező romlottság és ön· 
zés nem egy könnyen orvosolható törvények által. A vagyonosok to· 
vább is folytaták a féktelen életmódot j vagy ha nősültek is , csak is-

tia. ja.m e:ll: nostro con.9pectu n vitarum rerum exempla. imitanda. proposui.' Az ancy
rai mát'ványokon. 

1 ) V. ö. Hugo, Geschichte des r öm. Rechtes. 295. 296.§§. Beinecoii,Antíqu. roma• 
naJ"umjuri&prudentiam illustranlium syntagma. Lib. I. tit. 25. - DiOD, LIV. 53. -
Tacitus, Annales, UI. 25. 28. 

21 
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örökségre, nem pedig utódokra vágytak j minden eredmény tehát 
az volt, hogy az áldozatok száma szaporodott. A polgárok , kik a po
litikai szabadság elvesztésével nem sokat gondoltak, makacs ellent
állást tanusitottak az erkölcsök reformja ellen j azután pedig kiját
szották azt az által, hogy nőül gyermekeket vettek , a magzatokat 
pedig maguktól elhajitották. A szigoru és czélszerütlen törvény még 
nagyobb bajt idézett elő, tudnillik kémeket nevelt, kik a családok 
titkaiba furakodva, azoknak nyugalmát és bíztosságát veszélyezteték, 
ugy annyira, hogy maga Tiberius jónak látta ruérsékelni e törvényt. 
Még az is említésre méltó, miként Augustus korában nem találkozott 
hajadon, ki hajlandó lett volna V estának feláldozni szüzeségét, jól
Ichet egy családanyának mindcnnemü kiváltságaiban részesülhetett 
volna. 

Törvények hozása végeit összegyüjté a comitiumokat a Mars
mezön, s saját törzsével együtt ő is odadta szavazatát j kiket fontosabb 
hivatalokra választatui akart, a centuriáknak ajánlá. Természetes, 
hogy illy módon ö vezérelte a választásokat, valamint a senatusban a 
határozatokat. Továbbá mindcn év végével a felséges nép megerllsité 
azt , a mit képviselője tenni jónak látott. Szinleg tehát a szabadság
tól kölesönzé a hatalmat, melly azt megsemmisité. A köztársasági for
mák mellett mindinkábi:J előtérbe tolta a monarchiai formákat. Saját 
praefectusait és hivatalnokait nevezte ki , nem pedig azokat, kiket a 
törvény kivánt. A consui mellett ott volt a ,praefectus urbis'; a sena
tus és quiritesek nevében kiadott határozatokat a császár készítette. A 
consularis tartományokban is ö nevezte a fiscus kezelőit j melly hiva
tal fontossága, s ezzel együtt a császári hivatalnokok tekintélye is na
ponkint növt;lkedett. 

A romai nép egy idő óta érezte a kényurnak szükségét, s azt 
meg is találta. Azonban a néphatalom teljét elfogadva Augustus, mit 
sem tett a jövőben előfordulható tulkapások megelőzésére j nem ru
házta föl a népet kiváltsággal, melly visszatartaná őt az aljas szolga
ságba sülyedéstől j nem szabott l1atárt a katonaságnak , hogy a nép 
fölött zsarnokká ne válhassék. Caesar ~okkal llszintébb lélekkel vezé
relte a népet a tulajdon, a barbarokat a méltányos jog megszerzésé
ben j s 8 eszköze volt a gondviseleti előhaladásnak, elllkészitőjc an
nak, amit más, fegyvertelen hősöknek kelle bevégezniök. Valójában 
Caesar nem birt saját müvének tökéletes öntudatával, s ezt befeje
zetlenül hagyta j másképen talán nem is lehetett. A köznép még min
dig szegény volt,s az imperatorok ajándékaira szorult; elveszté a pol-
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gári szabadságot, s nem kapott érte kenyeret. Igen sok oknál s Au
gustus jelleménél fogva az egyeduraság a lehető legrosszabb formá
ba, vagyis a ka.tonai zsarnokság mintájába öntetett j mindamellett si
került neki megalapitani a néptörzseket és a. községeket - ez egyedüli 
eredményre juthatott akkor a nyugoti mozgalom,- s nagyszerü biro
dalmat alapitani közös nyelv-, pénz- és törvényekkel, egyetlen pol
gári s politikai közigazgatással és joggal , egyetlen fő alatt i s ez által 
megszünteté azt, hogy Romában legyen központositva minden, a többi 
tartományok pedig mellette megsemmisüljenek. 

Nemes eszme mindazáltal nem vezérlé tetteit i javítással nem 
biztosí tá a népnek sorsát. A romlottság sebes léptekkel haladott j a 
javulást csak is uj népek és uj eszmék eszközölheték, mellyek megter
mékenyiték azt, a mi jó még található volt j megmutatták a jobbat, me ll y 
után 'törekedni lehet, s megtanitának az az utáni várakozás ra. Augu
stus kortársai s közvetlen utódni nem is gyanitá.k ezen eredményt j sőt 
a császárság korában még a magasabb bölcsészet sem vala képes 
többre menni a. régi romai erények bámulu.tánál. 

PénzOry. 

A pénzügy nem változott ugyan a jövedelmi források , hanem 
igenis a kezelés tekintetében. A fejedelemnek egy külön és hadi 
pénztára (fiscus) 1) volt, elkülönözve az államkincstártól (aerarium): 
amazzal tetszése szerint rendelkezett, emezzel pedig a senatus bele
egyezésével. A végnélküli polgárháboruk alatt rendetlenségbe jött a 
pénzügy, főleg Olaszországban j részint azért, hogy a katonák közt 
osztatott föl, részint mivel több rendbeli államjavak a fejedelemnek 
jutottak. Az állandó sereg tartása tetemesen nevelte a költséget i de 
más részről a bevétel szaporodott elfoglalásával Egyptomnak, me U y a 
keleti kereskedésnek központja vala, s ujabb adónemek behozatala és 
á régiek szabályozása által. Az ujabb adónemek közé tartozott az 
örökségnek huszad része, s a nőtlenek által fizetendő pénzbirság ; s 
mivel ez adónemek nagyobb része a fisensnak fizettetett , valamint a. 
legiók és minden , ugy o. pénz is a császár kezében maradott. A régi 
adót szokott mód szerint a lovagok szedték be , az ujabbakat a proeu-

1) Fiscumaknevezletett, minthogy kezdetben a nagyobb pénzösszegekfüzfa
kosarakban (fiscellae) őriz tettek. A napjainkban használt budget sz6 származik hol

gelia szóból, s t!i.rczá.t jelent, mellyben a minister a kamarák ba vivé a költségve
tést tárgyalás végett. Nagy kár, hogy a Rlllionarium, vagyis Bl'et>iarium totius im

perii, mellybe Augll8tll8 a. birodn.lom bevételeit és kiadásait följegyzé, elveszett. 
SvetoDJlis, §. 102. és 28. 
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ratorok ; a leglényegesb ujitás volt a dologban, hogy a császár ha
tározta meg az adó mennyiségét s o. kormányzók diját. A birodalom 
közjövedelm eit, annyi szétágazó vélemények között, közép számítással 
960 millio lírára tehetni. 

Maecenas tanácsára. a senatori és lovagi méltóság minden előbb
kelőnek a tartományokból nyitva állott. Ó tanácsolta továbbá az ál
lamjavak eladatását, mellyeknek árából bank állittassék, hogy a föld
mívelés és ipar előmozditására a megszorult embereknek mérsékelt 
kamatra kölcsön adni lehessen. Ezenkivül adót javasolt vettetni a bi
rodalom minden szabad alattvalójára, s minden taksálható tárgyakra 
1 ). Augustus nem hallgatott rá. A polgárok adómentességével, annál 
jobban terheltettek a többi adózók. Ez oknál fogva a polgárok elözön
lötték a fővárost; a vagyon kevés számu családok kezeiben gyült ösz
sze, mellyeknek megfosztásával akarák a későbbi császárok a kincstár 
szükségeit fedezni. 

Hadaereg. 

A harcz által szerzett uralomnak szükségképen állandó seregre 
kellett támaszkodnia , részint a határok megvédése, részint a bel bá
torság végett. Bármennyire bizott is seregében Augustus, soha nem 
engedte katonáit olly féktelenségekre vetemedni, minőkhez Sylla és 
Antonius szoktaták őket; a legi ok lázadásait föloszlatással bünteté; ha 
valamellyik az ellenség előtt fölbomlott, vagy megfutamodott, megti·· 
zedelte ; az állomásukat elhagyott tisztekre tilsténti halál várakozott. 

Telkek helyett, minőket Sylla s ö maga is osztogatott, és minek 
következtében a tulajdonjog bizonytalanná vált, a földmívelés szen
vedett, sa lázadások előmozdíttattak, Augustus állandó zsoldot ren
delt a harczosok számára 2). Harminczkét olasz gyarmatban osztá szét 
a veteránokat, szükség esetében mind készen állhattak fölhívására; 
22 legiot fegyverben tartott, nyolczat a Rajna, négyet a Duna mel
lett, hármat Spanyolországban, kettőt Dalrnatiában, négyet az Eu
phrat mellett és Syriában, kettőt Egyptomban, kettőt Afrika tarto
mányban; ami összesen 170,650 főre ment. A csás~árnak és városnak 

2) Doreau de la lllalle, É con. des Romains. 
Z) Fabius dictatorságától fogva (217) egészen Caesarig (50) a zsoldosolt 

dija 3 as-t (körülbelül 7 kr.) tett naponkint; Caesar azt megkettl5zteté, mintegy 
18 denarra. (körülbelül 6 pft) emelve ha. vonkint; AugUBtus ezen nem változtatott; 
Domitianus 25 denarra emelte havonkint (körülbelül 8 pft). Jutalom gyanánt 
Augustua 20,000 sestertiust engedett tizenhat évi, s a legionariuaoknak 12,000-et 
busz évi szolgálat után. Ezen kiadások fedezésére külön kincstárt alapított, melly
be az eLső pén;:t sajátjából adta. 
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külön őrizetére kilencz praetor-csapat állott két praefectus vezérlete 
alatt, és három városi csapat; ezenkivül hajóhad állomásozott Ra
vennában a Dalmatia , Görögország, a szigetek és Ásia fölötti őrkö
dés végett j egy másik Misenumnál, fölállítva Gallia, Spanyolország, 
Afrika s a nyugoti tartományok ellen , ugy szintén a tengeri rablók 
fékezésére, 8 az élelmi szerek és adó szállitása végett. Mivel az összes 
hadi erő a császár inté~:Jétöl függött, hadi tekintetben korlátlan volt a 
monarchia j s a polgári lwrmányzásban is álarcz nélki.il lépett föl. 

A harcz bevégezt.ével, hogy megtisztitsa a legiókat az azokba 
fölvett rabszolgáktól, minden parancsnokhoz bepecsételt, s ugyanegy 
napon fölnyitandó levelet intézett, azon meghagyással, veretnék lán
czokba mindazokat, kiket uraik, mint szökevényeket, visszakövetelné
nek j 30,000 rabszolga hurczolta.tott igy vissza a nyomorba. Még az 
idegeneket is kizárta a legiókból, s csak is a polgárokat vette föl 
azokba j mi által a polgári és hadi rend közti köteléket akará megszi
lárditani, hogy a katonák ne feledjék polgári állapotukat, a polgárok 
örömestebb álljanak hadi szolgálatba. Látszólag ez sikerült is j csak
hogy tényleg a katonák nem a köztársaság, hanem a császár hivei 
lettek j mig más részről az állandó hadseregbe nem tartozott belépni 
a polgár. Ez oknál fogva a polgárok elpuhultak j s a legiók többnyire 
a tartományokból egészittetének ki, s a harczosok csak is a zsold és 
zsákmány után vágyódtak, s nem a haza, hanem a császár szavára. 
hajtottak. És igy nem Constantinnak, hanem magának Augustusnak 
lehet tulajdonitani a nagy előhaladást a zsarnokságban, tudnillik a 
népnek lefegy''erzését, s idegen sereg általi leigáztatását j s ezen tö
kéletes katonai rendszer tette csak lehetövé az utóbbi Caesarok fék
telen kényuraságát 1). 

Régi szokás szerint a diadalmenet csak annak engedtetett meg, 
kinek vezérlete alatt dőlt el a csata j e percz óta ezen tisztelet is a 
császárt illette. De a köztársasággal megszünt egyszersmind a folyto
nos hóditások rendszere; s most már a háboru csupán a béke fentar
tása végett folyt. A császárok, bármilly nagy volt is dicsvágyuk, igen 
nagy területen uralkodtak , s a béke fentartásában igen nagy előnyö
ket láttak; szintugy a hadvezérek a fejedelem dicsőségeért küzdve, 
óvakodtak féltékenységet kelteni maguk iránt, s ök maguk fo j ták el a 
harczi ~ágyat. 

A helyett, hogy Antonius módjára ö támad ta volna meg a ke-

1
) Bel!l.tott a dolgok rnélyébe Herodianus, II. 12, 
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Jeti fejedelmeket, azt várta Augustus, hogy azok közelitaenek hozzá, 
l:arátfágát, vagy oltalmát kiesdeni. A scythák, éjszaki sarmaták .kül
döttek hozzá követséget, ugy szintén az indusok és seresek , kik négy 
é vet töltöttek az utazásban, s gyöngyöket, drágaköveket, elefántpkat 
hoztak neki ajándékul. 

Irók. 

Belátva azt is, milly hasznos dolog a zsarnoknak megnyerni 
maga részére az írókat, kik készek vnlának meggyőződésöket és lel
kismeretöket áruba bocsátani , pártfogoita, s örömest tiirt~, hogy 
Maecenas is pártfogolja a kitiinőbb észtehetségeket azon föltét alatt, 
hogy őtet dicsérjék, és magasztalják. Zsoldjába fogadá tehát a musá
kat, hogy lefegyverezze általuk a történelmet. Horatiust, ki Brutus 
zászlói alatt harczolt, eleinte hidegen fogadá Maecenas j de miután 
hajlamát megnyerte, óvakodnia kellett azon rcspublicai lelkesedés ki· 
töréseitől, mellyel a régiek erényeit, s Catonak hajthatatlan lelkét ma
gasztalá j sőt önmagát nevetségessé tette, mivel Philippinél pajzsát 
eldobta. Augustus azonban nem érte be vele , hogy hallgasson j ö hí
zelgést követelt tőle: "Azt hiszed-e, igy szólott hozzá egy iz ben, azért 
tiszteltelek meg barátságommal, hogy az utókor elott engem meg· 
becstelenits ?" 1). Virgiliusnak a pásztori dalokkal és Georgicákkal 
kellett o. kedélyeket a harczi zörejtől a falusi élet nyugalma felé haj
litani j s midön magasabb lelkesedés szállotta meg, Roma sorsát aJu
ius család sorsával igyekezett egyesiteni, sa trojai istenek és hősök 
közt keresni ösapákat a szerencse fiának számára. 

A tudós kegyenczek vetélkedve harsogtaták a nép fülébe, hogy 
az ö üdve Augustus sorsához vagyon kapcsolva j hogy ö egyedül volt 
képes lelanczolni a polgárháboru daernonát, s csak egyedül ö képes 
lassankint behegeszteni a. mult idők sebeit. 

Egyedül illy áron lehetett Augustus kegyeit megnyerni, kjnek 
példáját a tudományok és müvészetek annyi pártolói követték j azon
ban, miként Napoleon is, nem szenvedhette az ideologusokat. Nem 
szerette , ha valaki bölcsészettel foglalkozott, ha csak Epicurus, vagy 
Aristippus tanait nem követé, kik szcrint tudnillik élvezni kell ajelent,s 
mértéket nem tartani a testi gyönyörökben. Ha az ö dicsvágya egy 

Cicero fejére szorul, átengedi azt a hóhérnak; midön egy Ovidius 
megsérti öt, számüzi, sem dalai, sem kérelmci nem lágyítják meg 

1 l Trasci me tibi scito, quod non in plerisque ejusmod.i scriptis meum potis. 
sirnum loquaris. An vereris,ne apud posteros tibi infurue sit, quod videaria familia
ris uo bis esse? Svet. in V. Horatii. 
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szivét; Tibullusról, ki hízelgövé aljasulni nem akart, megfeledkezik; 
Cornelius Gallus kissé szabadabb kifejezésekért 1) számüzetik, ott 
meggyilkoltatik, s Virgiliusnak tiltva van közhírré tenni a róla irt 
dicséretet j Labienus iratai megégettetnek 2), s ö kénytelen éhhalált 
választani. Alexandriai Timagenes,kit magán történetirójának válasz
tott, egy élesebb szóért kegyelméből kiesik, s környezetéből elüze
tik : miért is iratait önmaga megégeti, s annál nagyobb biztossággal 
fog Nagy-Sándor történetének megirásához. 

Az ö példájára Fabius Maximus szintén pártfogolja a tudóso
kat, kinek lakában ebédre, társalgásra és vitatkozásokra gyülnek 
össze. Itt olvasta föl Propertius elegiáit, Ovidius a fajtalan tolla alól 
kikerült könnyelm ü verseket 3), Varus romai tragoediáit. Ki csak egy 
kis hirre szert tehetett, talált ott hallgatókra, tapsokra és nyájas fo
gadtatásra. Fabius Augustus barátja vala, s mély titokban együtt ment 
vele Pianasa szigetére, megnézni ottan számüzött unokáját, Posthu
mus Agrippát, kinek láttára egész a könyekig elérzékenyült. Azon
ban veszélyes dolog volt az öreg császárnak megindulását szemlélni 
olly egyén irányában, kinek nem akart megbocsátani j s mivel Fabius 
a titkot nejével, ez pedig Líviával közölte, Li via pedig Augustusnak 
panaszkodott: a h ü barát nem sokára halva találtatott. A köztársaság 
korában büntetés csak a tettesre várt, a szó pedig szabad volt; Au
gustus azonban a gunyiratok szerzöit felségsértöknek bélyegezte, kik
nek megbüntetése végett a tisztviselöknek a legszigorubb eljárást 
kellett foganatha venniök. 

A békés, s táplálék után sovárgó nép mindezen dolgokkal nem 
gondolt, s az udvaronczak folytonos magasztalásainak hitelt adott, kik 

1 ) A se11atus tartományai proconsulokra bizattak , kiknek consulságot és 
praetorságot kelle viselniök. Csupán Egyptom kormányát vitte egyszerü lovag, 
nehogy az előbbkelő férfiu annak függetlenitését megkisérthesse. Cornelius Gal
lus küldetett oda., kihez. Virgil a 10-ik ecclogá.t intézte, ki is borzasztó zsaroláso
kat követett el, kivalt The be ellen. Augustus visszaid vta őt, s megtiltá neki pa
lotájában, vagy valamelly császári tartományban a megjelenést; s ö a császár el
len kikelvén, sz.ámüzetett. Augustus uuvaronezai mindenkép igyekeztek őt feke
tére festeni. 

2) Első példája az illy végrehajtásoknak felsöbb parancs következtében, 
mellyek, a kéziratok akkori ritkaságamellett, nem voltak csupán, mint késöbb 
becstelenítő forn1alitás. 

, 3 ) Ille ego sum qui te col ui, quem festa solehat 
Inter convivas rnensa videre tuos. 

Saepe suos solitus recitare Propertius ignes. 
Ovidius. 
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nem szüntek meg ismételni, miszerint Augustus Titus Liviust Pom
pejus magasztalójának nevezi, s még sem vonja el tlHe kegyelmét j 
hogy Ciceroról illy módon nyilatkozik : "Nagy ember volt, s szerette 
l-a7ájátj" Catcról: "Jő polgár és jó ember, ki a főnálló kormányt 

támogatja." s mi volt a bámuland6 mindezen nyilatkozatokban? nem 
akart-e maga Augustus a régi erények helyreállitójának látszani? 
nem hízelgett-e a romai nemzeti hiuságnak? nem sajátságos jellege· e 
minden uj hatalomnak, megtartani a régiből azt, mi az ujnak megszi
lárditására szolgál? A quirínalis Romát magasztalva a történetirók és 
költők , az által is Augustust dicsérték: ki a régiek példájára hivatko
zott, az omladoz6 templomokat és régi emlékeket helyreállítá, áhitat
és ártatlansággal engesztelte ki az Ösök büneit, föl akará éleszteni a 
régi szemérmet, hogy a családokban tiszta maradjon a vér, s az anyák 
örvendjenek a hozzájok hasonlo gyermeknek 1). Természetes vala te
hát, hogy a nép isteni té azt, ki az ő javát ennyire szivén hordozta 2)~ 
s Augustus a teljhatalom birtokában e földön, örömmel vette, hogy 
istennek nyilvánittatot t. 

Népesség. 

Annyi igaz, miszerint ő 44 évig tarto kormányzása alatt hatal
mával vissza nem élt, s mindent elkövetett, hogy a népnek kedvében 
járjon. A várost gabnával és játékokkal ellátta j meghívta a jelesebb 
szinészcket, megtiltá az aediliseknek és praetoroknak megverni öket, 
ha nem tetszenének j azonban tudtára esvén , miszerint az egyik átöl
tözött nőt tart magánál, őt elfogatá, három szinházban megostoroz
tatá és számüzé j számüzé még a hires szinészt, Piladest is, mivel egy 
polgár irányában kevés tisztelettel viseltetett, de csakhamar vissza 
hívta őt a nép kivánatára. A várost gyönyörű épületekkel ékité, s a 
történetirók tanusága szerint, ötven mérföldnyi kerületében rémítően 
szaporodott a népesség. Censori hatalmánál fogva több izben meg
számláltatá Augustus a polgárokat j némell y illy számlálásnak ered
ménye is tudtunkra van: az Antonius leveretését követő első számlá. 
láskor 4,1 63,000-et mutatott a polgárok száma j az utolsó számláláskor 
pedig, midőn rá meghalt, 30 ezerrel kevesbedet t e szám. 

Nehogy azt higye valaki, mintha Caesartól Augustusig tul
ságosan szaporodott , azután pedig 50 éves bél(e alatt a népesség szá
ma cs0kkent volna. A 450,000 polgár , kiket Caesar számított meg, 

1 ) Bora tius. 
~) Peus nobis haec otia. fecit. Virg. 
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ki váltságas osztályt képezett, miként a 20,000 A theneben, kik közé 
nem számittatának az idegenek, alattvalók, még kevésbbé a rabszol
gák j s kik jegyzékekbe irattak, életkor és vagyon szerint osztályozva, 
melly jegyzékeket a censorak ID.inclen harmadik évben átnézték .. 

Egyedül csak a polgárok közül szedettek katonák a legiókhoz~ 
ugy hogy a harczok szaporodtával a polgárok számát is szaporitani 
kellett. A polgárháboruk alatt polgárok harczolván polgárok ellen, a 
szövetségesek száma könnyen meghaladhatá ezeket j miért is a pol
gári jog kiterjesztetett. Valamint a nép részesülni kivánt a nemesség 
jogaiban és a jutalmakban: szintugy a legyőzöttek is hasonlóan a győ
zökhez, kiknél alábbvalóknak vitézség- és miveltségben nem érezték 
magukat, ohajtottak polgárok lenni j s majdnem egész Olaszország 
megnyerte e jogot, késöbb egyéb tartományok is, mellyelmek a párt
vezérek nem csekély hasznát vehették. El,képen a polgárok száma 
huszonnégy év alatt kilencz tized részszel szaporodott. 

Ekkor nem volt szükség a seregben a szabadosokra és rabszol
gákra, miként ez Sy ll a után divatba jtltt j minthogy az illy népnek 
nincs érdekében fentartani a rendet, sa:>: ért lázongás ra hajlandó, melly 
csak erkölcsrontó ajándékozásokkal elégíthető ki, s elbocsáttatása 
után rabló csoportokban járja be a tartományt. Most miután a har
czok megszüntével nem volt sziikség rendkivüli módokkal pótolni a 
népesség hiányát, Augustus nem olly könnyen osztogatta a polgári 
jogot, s a rabszolgák fölszabadítását is megnehezité. Továbbá más föl
tételeket szabott arra nézve, hogy valaki a censusba jöhessen j s már 
azon censusban, melly Kr. u. 4. évben készült, nem foglaltattak az 
Olaszhonból távollevők, sem pedig azon polgárok, kik 200,000 sester
tiusnál kevesebbet bírtak. Ez utóbbiak , habár fölvétettek is az első 
számításba, s tehermentesek valának , a hivatalokból kizárattak , kö
zép osztályt képezve, melly a néptömeg hatalmát gyöngítse, a jelöl
tek számát csökkentse, s a comítiumokon előforduló zavargásoknak 
elejét vegye. 

Roma népességének valódi száma iránt nagyon különbözők a 
nézetek: némellyek 14, mások csak 4 millióra teszik. Egyébiránt tud
juk azt, hogy vallási indokoknál fogva a város nem igen messzire 
terjedett az ös város p o m o e r i um á n ki v ül j s még akkor is , midőn 

Aurelian a város határait kiterjeszté , nem sokkal volt nagyobb a mai 
Románál, mellynek kerülete 12,345 romai lépés (mintegy 18,202 me
ter), 6,000 n1eterrel kevesebb Páris kerületénéL Az is igaz , hogy 
több negyedek ezen kerítésen kivül feküdtek j hogy az utczák keske-



380 -

nyek valának, s tüzvész alkalmával a házakhoz jutni sem lehetett 1); 

a házak rémítő magasságra emelkedtek, jóllehet Augustus megtiltá 
70 lábnál magasabbra emelni a házakat; továbbá a Theodosius által 
megparancsolt számítás alkalmával 48,382 ház találtatott Romáb~n; 
miböl könnyü belátni, hogy a városnak népessége tulságosan nagyitva 
vala j de azért pontosan azt meg nem határozhatjuk. 

Hogy a nép elegendő táplálékkal legyen ellátva, s ne nyugta
lankodjék, arról két tisztviseilS gondoskodott :a, praefectus urbi' és ,an
nonae'j ezen általa teremtett két hivatal által a rendőri hatalom is 
Augustus kezében volt. A közköltségen táplált polgárok számát 200 
ezerre olvasztá, holott Caesar ideje előtt ö20,000-et tett. Legalább i'l 
öt ízben osztogatott pénzt 2), soha nem kevesebbet 200, s nem Wbbet 
400 sestertiusnál (40-80 lira) j s minthogy a tizenegy éven fölüli 
gyermekeket is oda foglalta: azok száma, kik ajándékot kaptak, 250 
ezerre ment, a kiosztott pénz pedig 11-22 millióra. Számitsuk még 
ide a saját nevében adott 24, s a távollevő, vagy vagyontalan tisztvi
selők nevében adott 23 rendbeli látványos játékok költségcit, s azon 
összegeket, mellyeket kétszeres zálogra, de kamat nélkül adott azok
nak, kik hozzá folyamodtak a) . 

.tugustua népszerllsé~. 

Életmódjában Augustus semmi fényüzést sem tanu~itott. A vá
rosokba éjjel, vagy ismeretleniil szokott megérkezni az ünnepélyes fo
gadtatások kikerülése végett j egyszerün öltözködött, s honn készitett 
ruhákat viselt, s a praetorianus testőrségéinél egyéb megkülönböz
tető jele nem volt. Lakását azon házba tette, melly egykor Hortensius 
szónoké volt j butorzatában semmi pompa, semmi drágaság, kivéve 
egy chaleedon csészét, melly a Ptolemacusoké volt. A meghivást bár
milly magán-emberhez elfogadta j s egy valaki rosszul vendégelvén 
meg őt, azon tréfás megjegyzést tevé : "Nem is tudtam , hogy mi 
olly bizalmas lábon állunk egymással." Látványok alkalmával abi
rák közt foglalt helyet j ö maga is megjelent a törvényszék előtt vé
denczeinek és barátainak oltalmára, s az ügyvédek feleseléseire és 
kérdéseire nyugodtan felelt. Egy katonának, ki bizonyos ügyben vé
delemért járult hozzá, azt felelé, hogy elfoglaltatása miatt ügyvédét 

1) Seu.eca, Co~atro11. II. 
1) Congius a romaiakná.l mérték-sex. sextarii,-199 lat vizet tartaLnazott, s 

a bor- és olajk.iosztásra használtatott. Midön e kiosztás pénzben történt, megma
radt a congiorium nevezet, mig akafonáknak tettosztalék donati11um-nak nevezteték· 

8) L. az F) alattijegyulet. 
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küldi el mago. helyett; de a katona csakhamar válaszolá: "Midőn ka
romra volt szükséged, én is helyettest küldöttem ?" s Augustus maga 
személyében ment el őt védeni. A polgári jog osztogatásában fukar 
levén, azt akará, hogy a romaiak méltóságuk öntudatával birván, 
togát viseljenek a ,lacerna' nevü nyomorult öltöny helyett; s egy ron
gyos polgárt megpillantva, panaszra fakadt, hogy a "Romanos, re
rum dominos, gentemque togatam" olly annyira alásülyedt állapotban 
kell szemlélnie. 

A nyájassággal szilárdságot párosított; a ,dominus' czimet cl 
nem fogadta; de a katonákat sem nevezte többé baj társainak. Midőn 
Tiberius a nép közt forgó beszédek- és panaszokra figyelmezteté, azt 
mondá : "Hadd beszéljenek, a mi nekik tetszik, csak minket ne bánt
sanak." Midön a nép a bor dl'ágasága és ritkasága miatt panaszkod
nék, válaszu! adá: "Agrippa elég jó vizzel látott el benneteket." Egy 
dögvész alkalmával azon gondolatra jött a nép, miként ez az istenek 
büntetése, hogy megengedé Augustusnak lemondani a consulságról; 
s dühösen rohanva palotájára, öt dictatornak kivánta; de ö ezt meg
ki.iszönve, a fögonclnol{ czimét vette föl, hogy a városnak szükségeiről 
gondoskodjék. A romai népfenség iránt mutatott illy nagy tisztelet 
által a haza atyjának nevére érdemcsité magát. 

Az ügyeaség, ravaszság, szerénység, szilárdság, aljasság eme 
vegyülete által nyerte meg magának a kedélyeket; de hogy 44 évig 
vezess_e a kormányt, s elhitethesse a néppel, hogy mindenkinek üdve 
csupán az ö személyétől függ : erre nézve az emberi sziv mély isme
retével bírnia, s az uralkodásra születnie kelletett. 

HUSZONKBTTHDIK FBJBZBT. 

Augustus hat·czai. 
Romának ujabb szervezete,s maga Augustus egyénisége kizárta 

jövőre a dicsvágyból eredő harczokat; de azért több rendbeli harczot 
kelle folytatnia, részint a béke biztositása, részint a támadások elhá
ritása végett. 

A vélemény , hogy a polgárháboru meggyengiti a népet , a tör
ténelemmel ellenkezik. A polgárháboruk alatt mindenki kényszerítve 
van fegyvert fogni, mert közönyös nem maradhat a pártok közt; s ha 
bár nem szokja is meg a táborozás fáradalmait, legalább a harcznak 
veszélyeivel megbarátkozik; sőt maga ohajtja a hadi szolgálatot, hogy 
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a belső borzalmaktól megmenekedjék, s a kiváltságokban részesüljtln, 
mellyektöl a békés polgár megfosztva marad. Ezenkivül még a min
dent fölforgató rázkódás olly embereket hoz a felszinre, kiknek fon· 
tassága rendes állapotban el nem ismertetett, vagy föl nem tünhe
tett volna. Lombardia a községek közti véres harczok után küzél:ött 
meg Rötszakállu-Fridrikkel. A németek akkor verték le a törciköt, 
midön még a harminczéves háborunak sebeiből vérzett. Anglia a két 
rózsa közti harczok után még inkább kifejleszté hatalmát. Spa
nyolország az öröködési háboruk után fejtett ki annyi erőt Siciliában. 
Francziaország a Bourgogne és Orleans házak közti viszályok, ugy 
szintén a vallásos háboruk és a Fronde lázadásai után növekedett 
nagygyá ; s a nagyszerü forradalom alatt, midön a megyék polgárhá
borut támasztottak, s a nyaktiló, kartácsolás és vizbefojtás által 
szolgáltatták az igazságot, Europa minden trónját megrázl{ódtatá 1). 

Roma is az emlitett harczokban , ugyanazon fegyverrel, mely
lyel önmagát gyilkolta, ölte el a népek szabadságát egy Marius, 
Sylla, Caesar, Poropejus kezei által; azután pedig Antonius és Au
gustus utolsó szikráját is eltiporták a függetlenségnek, az előttök is
meretes népeknél. 

Először is Augustus a britannak ellen fordult, kiket nagybátyja 
1ealázni nem tudott j de utközben értésére esvén , hogy a salassok a 
Havasok tövében, a cantabrak és asturiaiak Spanyolor::~zágbanfellázad
tak: ama vállalatot Terentius Varrora bizván, a lázadók elnyomását 
magára vállalta, s öket a végsőre kényszeríté. A cantabrak részint 
magukat ölték meg, részint eladattak, a többinek az asturiaiak ellen 
kellett harczolni, kik szintén leverettek j s 200 évi hős ellentállás után 
Spanyolország egészen Roma hatalma alá hajolt. 

Ugyanez időtájban Marcus Crassus megverte a Duna partján a 
vad moesiaiakat; M. Vinicius egyéb germannépeket; Varroa salasso
kat, kik köz ül negyven ezeret Augustus Eporedia- (l vrea-)ba vitt el 
husz évig tartó rabszolgaságra , s azoknak földjét a praetorianusok 
közt kiosztván, Augusta Praetoria (Aosta) gyarmatot telepíté meg 
ottan. A senatus határozatánál fogva emléket emeltetett magának a 
Havasokon, mellynek fölirata az Augustus által meghóditott 43 he
gyi nép nevét tartalmazá 2) j 60 gallus népség pompás templomot 

1) Montesquieu, Grandeur et décad. des Romains. XI. 
Z) Plinius irataiban találjuk fól a Havasokon Augustusnak emelt diadalem

lék föliratát , honnan az azon vidélten lak 6 népeket is ismerni tanuljuk : 
Imp. Caes. Divi F. August. Pont. Max. Imp. XUI. Trib. Pot. XVII. S. P. 



333 

emeltetett tiszteletére Lyon mellett 1) évenkinti játékokkal, hol a 
szónokok és költők jutalmakat nyertek . 

.4 rabok. 

Ásiában Pisidia, Galatia, Lycaonia az uralkodó ház kimultával 
romai tartományokká váltak. Az éjszaki arabok ellen harczolt Aelius 
Gallus, Egyptom kormányzója.; azonban a nabathaeai arabok királyá
nak tanácsosa, Sy Ileus általnem gyámolittatván, sa nyavalyák és lako
sok általl"lriasztatván, eredménynélkül tértvissza;sminthogy a pusz
ták fiait nem olly könnyü volt a szolgaság jármába hajtani, a romaiak 
hosszu ideig nem háborgatták e népet. 

Parthusok. 

Ugyanez időtájban hajták el a scythák Parthia trónjáról Tiri
datest, helyébe ültetvén Phraatest, ki már azelőtt meghódította Me
diát. Tiridates Augustusnál keresett segélyt, megígérve, hogy Roma 
főnraságát elismerendi. Phraates szintén követeket küldött, visszakö
vetelve szökevény rabszolgáját és saját fiát, kit Tiridates a romaiak 
kezébe adott. Augustus a senatus jelenlétében hallgatta ki öket j azu
tán a nélkül, hogy tanácsot kérne, felelé : hogy ő a dologba nem 
avatkozik j Tiridatesnek fölajánlja Roma vendégszerető barátságát; 
Phraatesnek visszaküldi fiát, ha ö a Crassustól és Antoniustól elvett 
zászlókat a foglyokkal együtt kiadandja. A partbus zugolódott e mi· 
att j de midőn Augustus keletre indulván, részint erélye , részint ke
gyessége által a senatus hatósága aló. tartozó országokban a rendet 
helyreállítá, s Parthia határaihoz közeledék, Phraates visszaküldötte 
a zászlókat és foglyokat; minek Augustus, mint valamell y diadalnak 
megörült, s ez eseménynek emlékét az által örökité, hogy a bosszuló 
Marsnak Romában pompás templomot emeltetett. 

Q.. R. Q.uod eius ductu auspiciisque gentes alpinae omnes quae a mari supero 
ad inferum pertinebant, sub Imperium P. R. sunt redacto.e. Gentes alpinae de
victae: Triumpilini , Camuni , Venostes , Vennonetes, lsarci, Breuni, Genaunes, 
Focunates: Vindelieorum Gentes quatuor, Consuanetes, Rucinates, Licates, Ca te
na tes, Ambisw1tes, Rugusci, Suanetes, Cfducones, Brixentes, Lepontii, Viberi, 
N antuo.tes, Seduni, Veragri, Salassi, Acitavones, Medulli, Uceni, Caturiges, Bri
giani, Sogiontii, Brodiontii, Nemaloni, Edenates, Esubiani, Veamini, Gallitae, Tri
ulla ti, Ectini, Vergunni, Eguituri, Nementuri, Oratelli, Nerusi, Velauni, Suetri. 

Plinius meg-jegyzi: "non sunt adjectae cotianae civitates XII, que hostiles 
non fuerunt; item attributae munioipiis lege pompej a." Lib. HI. c. 20. 

1) Lyon ekkor a magaslaton feküdt, mellynek neve jelenleg Faurvicrs (,fo
rum vetus',vagy ,forum veneris');Neroidejében egy borzasztó tüzvész egyetlen éj
jel elhamvasztá. e vá.rost. 
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Szintolly gyorsasággal rendezte Armenia ügyeit, elhajtván a 
trónról Artaxiast, azon Artabaznak fiát, kit Antonius diadalkocsijá
hoz lánczolt, s nagybátyja Tigranesnek adá a koronát. A getulokat 
is Mauritaniában, kik Juha királyuk ellen föltámadván, Afrika tar
tományt pusztíták , megfékezte Cornelius Cossus. 

Zsidók. 

Egy más nemzetre, melly olly sok tekintetben megérdemli bá
mulatunkat, kissé több figyelmet fogunk fordítani. A Gondviselés 
ugyanis külónösen két nemzetet szemelt ki magának, s öntött beléjök 
életet és erőt, mindegyiknek külön sajátságai- s azon ezéihoz képest, 
mellyet azoknak kitüzött. A zsidó nép, az igazság szekrényének hü 
őre, elszigeteltsége által megóvta magát a babonaságtól j a romai nép 
pedig kardjával vetett gátot a népek végtelen elágazásának, s rendet 
eszközlőtt a régi népek chaosában, ollyformán, hogy a Jeik eddigelé 
egymást leküzdötték, és megsemmisiték, az erőnek és hatalomnak 
egységében olvadjanak össze. Eljött már a perm;, hogy eme kettő kö
zül egyik a másikkal szembe szálljon : a zsidó nép, a mennyei jövőre 
függesztve szemeit, érzi, hogy közelg az idő, a midőn küldetése véget 
ér j a romai pedig a szolgaság békéje által késziti elő a csendet és 
hallgatást, melly szükséges volt arra, hogy a nemzetek ujjászületését 
hirdető alázatos szózat meghallgattassék. 

Már említök, miként a zsidóknál a két testvér, Aristobulus 
és Hyrcanus támadott föl egymás ellen j amaz, elhagyatva pártjától, 
a romaiakhoz folyamodott segélyért, kik Poropejus zászlói alatt Ti
granest ép ekkor legyőzték 1). O tehát Aristobulus segélyére elküldé(65.) 
Gabiniust , ki azonban ötven talentumot kapván tőle , tüstént vissza· 
fordult. Utána Scaurus 3000 talentummal jutalmaztatván , az arabok 
királyának , Arctasnak megparancsolá, hagyna föl Jerusalem ostro
mával j a mit ez meg is tett. Mire Aristobulus nem csak hogy meg
szabadult a veszélytől, de még vissza is verte a saracenokat, s Pom· 
pejosnak és a rarnaiaknak kezdett hízelegni j s kiknek ősei eddig csak 
az Istenben és saját erejökben biztak, most már csak a romaiakon 
csüggtek. Pompejushoz vitték tehát panaszaikat a két trónkövetelő, 
és a nép, melly egyikkel sem levén megelégedve, eléje terjeszti, misze
rint neki törvény szerint nem királyok , hanem Izrael Istene papjai
nak kormánya alatt kellene állania. 

1
) A szent könyvek e korról már mit sem tartalmaznak, s egyedüli kutfő e 

korból : Josephus flavius, Antiquitat e• judaicae. 
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olerosaJem bevétele (63.). 

Jaj azon népnek, melly minden erő nélleül csupán okoskodással 
fordul a hatalmasabbhoz! A gőgös romll.i meghagyta Aristobulusnak, 
adja át neki országát, s öt lánczokba veretvén, Jerusalem ellen meg
indult. Aristobulus és a függetlenség barátjai készek voltak a kétség
heesés fegyveréhez nyulni; Hyrcanus azonban Poropejus részére ál
lott, ki a szombatnak szentségét ,. minthogy a zsidók e napon nem 
harczoltak, hasznára fordítva, bevette a várost j 12,000 ember kardra 
hányatott, ide számitva a papokat, kik a mészárlás közepett sem sza
láták félbe az áldozatokat, s saját véröket az áldozatállatok vérével 
vegyíték. Ezután követke7.ett még az öldösés;s igen sokan bünhödtek, 
mint lázadók, mert az idegen betörök ellen fegyvert fogtak. Hyrca
nus főpapi és f~jcdelmi czímet nyert j de adót fizetett, királyi czímet 
nem volt szabad használnia, s Judaea határaira kellett szoritkoznia, 
minthogy Syriához csatoltatott mindaz, mit a zsidók ettől valaha el
szakítottak. Pompej us, hogy még gunynyal is tetézze tetteit, számos 
kísérettel a templomba, sőt a legbensöbb szentélybe (sancta sancto
rum) akart hatolni, hová a főpap is csak egyszer mehetett az évben a 
nagy kiengesztelés megtételérc. - Ez volt Poropejus utolsó diadala. 

Jerusalem leromboltatott; s a tartomány kormányát Scaurus 
vevén át 1 Pompejus magával hurczolta Remába Aristobulust sennek 
két fiát, Sándort és Antigonust. Amaz megszökvén Romából, nagy 
sereget gyüjtött, s atyjának pártját ismét föléleszté j de Gabinius ro
mai hadvezér által leveretvén, tőle bocsánatot nyert, az ország pedig 
öt kerületre osztatott. 

Sanbedrlo. 

Ez ideig két tanács igazgatta Judaeát; állott pedig a7. egyik 
23, a másik, az ugynevezett sanhedri n 72 tagból. Ez utóbbiról nem 
fordul elő említés a birák és az első királyok alatt j de a rabbinnsok 
azt állitják , hogy még azon korból származik , midőn Mózes a pusz
tában az igazságszolgáltatásra hetvenet kiválasztott 1); hogy Salamon 

1) Egyike ez a. ta.lmudisták által megvitatott pontokna.k. M6zest ök gyer
tyához hasonlítják, mellyel más gyertyákat gyujtanak meg 1 a. nélkül, hogy a.ma.z 
venitene valamit a. maga. világából. De miként történhetett 70 tagnak válasz.tása. 
t 2 törzsböJ ? Ha. mindegyikböl hat vétetik, akkor kettővel több kerül ki ; a törzs, 
mellyb('ll kevesebb választatnék , felláza.dna.. Igy tehát 70 ezédulára iratott fól az 
öreg sz.6, s kettő betöltetlen hagyatott; eLUt:l.n sorshuzás történt, s azon törzsek, 
mellyekre az üres czédulák jutottak 1 Isten a.kara.tjából kizártaknak tekinték magu
ka. t. Talm. lroct. Sanhedr. 17. lap. 
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ezeknek gyülés-helyeül külön termet épitett j hogy a babyloni fog
ság alatt nem szünt meg, s a második templommal együtt ujra életbe 
lépett. Bármint legyen is a dolog, az első tanácsnak egy-egy tagja 
minden városban székel t, kettő pedig J erusa.lemben j a másik tanács 
folyton Jerusalemben székelt, a templomban tartotta üléseit, s för"ebb· 
vitel nélkül határozott, minden egyéb törvényszék kivételével. Gabi
ni us mind a kettőt eltörlé , s mindegyik kerületben független tör· 
vényszéket alapitott az előbbkelő polgárokból, mellytől a fölebbezés 
Romába történt. Ez által a monarchia aristocratiává változott át. 

Az elégületlen zsidók Aristobuh1s mellé állottak , miután sike· 
rült neki honába visszatérni j de ujra legyőzetvén, fog::>ágába vissza· 
küldetett. Hyrcanus rettegve az elhajtott családtól, s a néptől, mel1y 
egyátalában nem akarván türni az idegen igát, mindegyre lázongott, 
szarosan a rarnaiakkal tartott j mire őt idumaeai Antipas is hatha
tósan ösztönözte, ki gyáva urát kénye-kedve szerint vezette, s ez által 
egyengette magának az uralomra az utat. Hizelgésböl görögös Anti
paterre változtatva nevét, mindenben engedett a ro maiaknak j s 
Hyrcanus nevében, mindazáltal saját javára, a szomszédokkal foly• 
tatott harczokban támogatta öket. 

Midön Crassus a parthusok ellen megindult (54.), Jerusalemben 
is megállapodott j s tudtára esvén , milly nagy kincseket hagyott Pom· 
pejusa templomban érintetlenül, 10,000 talentumot, s egy 750 fontot 
nyomó aranyrudat vitt el onnan a háboru költségeinek fedezésére, 
melly rá nézve olly szamaru véget ért. Caesar, Poropejus megrontá· 
sára, szabadon bocsátá Aristobulust, s két legióval elküldé Judaeába, 
hogy tartsa meg számára Syriát; Pom pe jus azonban öt utközben 
megmérgezteté, s fiát Sándort, ki atyja nyomdokait akará követni, 
lefejezteté. Életben maradt még másik fia, Antigonus, ki Caesart, mi
dőn ez Syria meghódítása után Egyptomból visszatért, megkérte, 
helyezné öt vissza. a trónra j Hyrcanus azonban olly hasznos szolgála· 
tokat tett Caesarnak, hogy ez őtet és fiait a főpapságban s Judaea 
fejedelemségében (47.) megerősíté, Antipatert pedig a kormányon ha· 
gyá. És igy, látszólag legalább, helyreállítá a monarchiai kormány· 
formát, s Jerusalem falainak ujra fölépíttetését sem ellenezte. 

Herodes. 

Antipater fia, Herodes 1 atyja segélye s saját dicsvágya által 
olly hatalmassá és gőgössé vált, hogy egy gonosztevőt még az itélet 
kimondása előtt megölt. Igazolása végett a sanhedrin elé idéztetvén, 
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miként Clodius Romába, fegyveres csapattal ment oda, mitöl a vád
lók és birák elrémültek. De az erényes Sammea, eltelve istenfélelem
mel, s igy mit sem tartva az emberektől, szavát emelte az illy visz
szaélés ellen, s kikeit, hogy mig azelőtt a vádlottak azétzilált hajjal 
s fejöket hamuval behintve járultak a törvényszék elé könyörületet 
esdeni, a gőgös férfiu biborban, Arabia illatszereivel elöntve, s or
gyilkosoktól környezve megjelenni bátorkodott j s fenyegetőzött, hogy 
a seregek Istene az által fogja megbüntetni az illy gyáva birákat, 
hogy őket az illy gonosz ember hosszujának teendi ki. A jóslat csak
hamar teljesült is. 

Caesar halála után Herodes, és testvére Phazael ragadván ma
gukhoz a hatalmat Judaeá.ban, Cassius részére állottak, ki 700 talen
tum adót vetett az országra, s ennek beegyezésével ki végezteték 
Malicust, ki atyjokat meggyilkolta j késöbb a sors fordultával Mar
cus Antonius pártját választák. De nem szünt meg mozogni az idegent 
gyülölő párt, me ll y Aotigonust, Aristobulus utolsó fiát választá ve
zérül. Ez egyedül a partbusokban bizott, s Pacorus, Orodes király 
pohárnoka Syriába betörvén, árulás által Hyrcanust és Phazaelt ha
talmába ejtette j emez megölte magát, Hyrcannak pedig Antigonus 
füleit vágatá le , hogy alkalmatlanná tegye őt a főpapi méltóságra ; 
mirea parthusok által elhurczoltatott. Babyloniába vitetett, s Seleuciá
ban tartatott fogva, mig Phraates emeltetvén a tró n ra , ki ereszté öt 
börtönéből, s szabadságot adott neki társalogni az e városba mene
kült zsidókkal, kik öt kirlily gyanánt tisztelék, s Antigonustól, a jeru
salemi bitorló királytól hódolatukat megtagadták (39.). 

Herodes, kivonva magát a veszélyből, az arabokhoz, azután 
Egyptomba ~ végre Romába menekült j hol Marcus Antonius hajlamát 
annyira megnyerte , miszerint, ámbár a romai politikának nem fe
küdt érdekében az uralkodó családokat letenni, mindazáltal "a ki
rályi pálcza s az ország elvétetett Judától és maradékaitól," miként ez 
megjövendöltetett,-hogy az idegen kalandornak adassék. Octavian és 
Antonius, a consulok, scnatorok és előkelő polgárok kiséretében ment 
ö a Capitoliumba, s elfogadván itten a királyi méltóság jelvényeit, 
egyenesen Judaeába tartott. 

Aotl«oDua halála. 

Antigonuanak azonban épen nem volt kedve, puszta rendeletre 
oda hagyni a trónt, s két évig állott ellent az idegenekkel szövetkezett 
idumaeusnak.Herodes ostrom alá vétette Jerusalemet (38.), s hogy a né
pet részérc megnyerje, nllül vevé Mariamnét, Alexandra, Hyrcan leá-

22 
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nyának és Alexander, Aristobulus fiának leányát, az asmonaeusok 
örökösét. V égre a romaiak segélyével bevette Jerusalemet, mellyet a 
nép kevesebb iigyességgel , mint bátorsággal védelmezett, s öldöklé~
és rabláshoz fogott. Antigonus Antiochiába küldetett Antoniu~hqz, ki 
őt He ro des unszolására megvesszözteté, és lefejezteté, s holttestét bitó
fára szegeztette; milly bánásmódban még eddig király nem részesült. 
Illy gyalázatos véget ért az utolsó asmonaeus fejedelem. 

Herodes hogy magát a trónon · meget·ő3itse, a sanhedrinnek 
valamennyi tagjait, kik hazaszeretetböl ellene szegültek, legyilkoltatá, 
kettőnek kivételével, kik a megadás mellett nyilatkoztak. Hyrcanus 
azon reményben, hogy az ö hü embere csak javát akarhatja, számü
zetéséböl hazatért, s Herodes által nyájasan fogadtatott, a nélkül, 
hogy méltóságát visszanyerte volna. Sdt ellenkezőleg Herodes Ana
nieit nevezte ki főpapnak, egy jelentéktelen embert, ki eddig rab
szolga volt Babyloniában. E tette miatt zugolódtak a zsidók j s Hero
des is látván, miként napa, Alexandra, fiát, Aristobulust ohajtana e 
méltósággal fölruháztatni, kivánságát teljesité. De amidön észrevette, 
hogy öt alattomban a bitoriott tróntól megfosztani tÖrekednék, a gyer
mek főpapot vizbe fojtatá, s csakhamar Hyrcanust is megöleté, s vele 
együtt az asmonaeusok,azaz machabaeusok utolsó ivadéka is kiveszett. 

Marlamne. 

Herodesnek e kegyetlenségek miatt saját igazolására egy izben 
Antonius előtt kellett megjelennie (30.) Syriában, másodszor pedig 
Octaviannál Rhodus szigetén j s attól tartva, hogy életébe kerülhet, 
megparancsolá nagybátyjának, ,Józsefnek, hogy ez esetre nejét, Ma
riamnét is ölje meg, ki igen szép tulajdonokkal birt, s ki szintugy 
szeretetének, mint féltékenységének tárgya vala. József felfedezé a 
dolgot Mariarunénak j ki durva fér:jét megutálván, ezt legkeveseb bé 
sem titkolta előtte. Sógornéj a, Salome, ki őt halálig gyülölte, alkal
mat vett magának azzal vádolni őt Herodesnél , hogy a romai tábor
ba akart szökni, Józseffel ott bünös viszonyt folytatandó; mire a ki
rály ezt megölette, Mariamnét pedig halálra itélteté, ki az ártatlan
ság büszke érzetével szenvedte a kegyetlen halált, és a mi rá nézve 
még kinosabb vala, a gyalázatot anyjától, Alexandrától, ki marok
kal tépte ki leánya haját. 

Ezen eljárás által akará a dicsvágyó nő Herodes kegyeit meg
nyerni j csakhogy az aljasság nem szerez barátokat. A Jegyilkolt ár
tatlan kedvesnek képe üldözte Herodest, s a bekövetkezett döghalál 
Isten büntetésének tekintetett. A nyughatatlan Alexandra e zavarok 
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közepett a trónt elfoglalni szándékozvá.n, kivégeztetet t., s vele együtt 
több mások is gyanuból, vagyis inkább azon mintegy végzetszerü 
szükségesség következtében, mellynél fogva egy bün ezeret von ma
ga után. Talán szórakozás végett fogott Herodes épitéshez és ujitá
sokhoz. A honi szokások mellőztével pogány szertartásokat hozott be; 
az Urnak városában szinházakat és amphitheatrumokat emelt a fajta
lan és vérengző látványoknak; Augustusnak, ki megbocsátá neki, 
hogy Antonius pártján állott, diadalemlékeket és templomokat emelt 
Panaasban a Jordán forrásánál j az ő tiszteletére nevezte el Sebaste 
néven az ujra fölépült Samariát. Két fiát,· Aristobulust és Alexan
dert, Romában nevelteté, hol ezek Augustus palotájában laktak, ki a 
hódolat c!s hüség jutalmául"uralma alá adta még Samariát, Galilaeát, 
Peraeát a Jordánon tul, lturaeát, Traebonitist, és ldumaea jövedel
meit. Ezenkivül még kinevezte öt Syria kormányzójának, s testvéré
nek, Pherorasnak egy tetrarchiát ajándékozott a Jordánon tul. 

Az idegen uralmat utálták a zsidók, és zugolódtak j miért is ö 
kémeket tartott, s időről időre megbüntette a makacsabbakat. Hogy 
a népet engedelmességben tartsa, tornyokat épittetett .Jerusalemben. 
Más részről, hogy azt megnyerje magának, egy rémi tő szárazság al
kalmával sajátjából vásáriott élelmi szereket, s a templom ujraépíté
séhez fogott, melly már majdnem romokba dőlt j az épitést Salamon
nak eredeti terve szerint kezdette meg, s Krisztus idejében (25.) még 
nem vala befejezve 1). 

Valóban bámulandó dolog, hogy .Tudaea, daczára annyi viszon
tagságoknak és kizsákmányoltatásának, még mindig elegendő kin
cse~kel birt, miutá.n a hosszu fogság alatt a föld miveletlenül mara
dott, s az apró falazatok is, mellyek a lejtőkön támogatták a földet, 
bedöledeztek. De a földmivelő népnek szorgalma megadá ismét a föld
nek a mesterséges termékenységet, 9 a haza.szeretettöl lelkesitve az 
épületeket ujból fölemelte. A machabaeusok falakkal és erődökkel 
környezék Jerusalemet; három éven át éjjel-nappal dolgoztak a régi 
vár lehordásán., és a. hegynek, me ll y en állott, leegyengetésén. Simon 
családja számára pompás siremléket állitott fehér márványból, mono
lith oszlopcsarnokkal ; a hozzá tartozó hét pyramis már a tengerről 
meglátszott. De Herodes épitményei minden egyebeket fölülhaladtale 
A templom körül tizezer munkás dolgozott száz sze]lérrel, a kőfaragás 

' -----
1) JoaDD. II., 20. Quadraginia et sex <JIInis aedificatum est templum hoc. A gö

rög szövegben aoristus áll, s azért igy kell forditani : "Negyvenhat év óta építik 
már e templomot." 

22* 
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és érczöntés mesterségében jártas papok vezérlete alatt 1). De még 
az orsiágon kivül is pompás müveket épittetett, kiilönöseo Nicopo
lisban és A theneben; Rhodusban megujitá Apollo Pythius te~plo
mát; Antiochiában nagyszerű tért készittetett, Ascalonban palotát és 
egyéb épületeket emeltetett; az olyropi játékoknak uj fényt kölcsön
zött, s még sok egyebet említ Josephus, ha neki windenben hitelt 
adhatnánk 2). 

Rendkivüli tisztelet-nyilvánítással fogadtatott Herodes Romá
ban, midőn fiait onnan haza vitte magá,,al 1 kiket azonnal megnösi
tett. Alexander nőül vevé Glaphyrát, Archelaus, Cappadoeia kirá
lyának leányát; Aristobulus pedig Bereoicét, Salome nővérének leá
nyát. Az ifjak ildomos~á.g és nyájasság által megny~::rték a népnek 
kedvét, melly öket a szerencsétlen Mariaronéhoz hasonlóknak találta. 
Mivel pedig ők magnk sem feledbeték anyjokat, Herodes elfordult 
tőlük,. s kizárólag a Doris által szült Antipaterre fordítá minden haj
lamát; öt forró ajánlatokkal Romába küldötte, s Augustustól nyert 
jogánál fogva országáról tetszése szerint rendelkezhetvén, öt örökö
sévé tette. Antipater, Salome és Pheroras szüntelen ingerelték Hero
dest fiai, mint összeesküvők ellen; me Ily gyanusitás, miként ez a gyönge, 
vagy rosszlelkü fejedelmekkel gyakran történniszokott, egy darab idő 
óta az uralkodó családnál napi renden volt. Alexander annyiraszivére 
vette e bámí.smódot, s bebörtönöztetését, mi.~zerint magát az összees
küvésben bünösnek vallá; egyszersmind Salomét, Pherorast s az elő
kelő udvaronczokat nevezte meg büntársak gyanánt. Most már Hero
des gyanakodó kedélye naponkint uj áldozatokat kivánt, s önmaga 
volt az, ki mindenek közt legtöbbet szenvedett. 

Archelaus, Cappadoeia királya sietett rendet eszközölni, s vejét, 
Alexandert megmenteni a veszélytől, kit atyjával csakugyan ki is en
gesztelt. Azonban ujab.b gyanu gyötrötte Ilerodest, s Augustus en
gedelmével törvényszéket alakitott Berytusban saját fiainak elitélte
tése végett ; ezután különös gondjaiba vevé unokáit, Agrippát és 
Herodiast, Aristobulus árváit; ugy szintén Alexander gyermekeit, 
Tigranest, ki késöbb Armenia királya lett, és Alexandert. 

Hogy szorosb kötelékkel csatolja magához a népet , azt kivánta 
tőle Herodes, hogy neki és a császárnak hüséget esküdjék; az esseni u· 
sok és farizeusojt azonban ellenzék ezt, minthogy a törvény nem 

1
) JosepbUB Flavius, Antiq11. judnictJe, XV. ló. részletesen leilja ez épitést. 

Z) &uénéa, Lettres de quelques Jui{s !.Í Voltaire. 
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engedi idegen fejedelemnek h6dolni 1). Már azelőtt pénzvágyból nem 
iszonyodott megszentségteleniteni Dávidnak sirját, most pedig a da
czolókra nagy birságot vetett j de Pheroras neje , hogy az illetőket 
maga részére megnyerje, kifizette azt. Mire a farizeusok jóslatot 
terjesztettek el, melly szerint a korona Herodes nemzetségéről Phe
rorP..S családjára vala szállandó. Soknak vérébe került e jóslat; s még 
azt is kivánta a király, hogy Pheroras taszítsa el nejét j a mit ez 
tenni vonakodván , az udvartól számüzetett. 

Herodea halála (t. Kr. u.). 

Bosszuból Pheroras Antipaterrel, a háladatlan fiuval szövetke
zett, ki alig várhatván a perczet, hogy a koronát fejére tehesse, aty
jának halálá. t siettetni igyekezett. E közben Pheroras meghalálozott ; 
mint mondják, neje adott be neki mérget; s az összeesküvés felfe
deztetvén, Antipater kivégeztetett 7 Salome és Doris megszöktek. És. 
igy gonosztett , gyanakodás , büntetés , hosszu szakadatlan lánczolat
ban követék egymást Herodes öregségére, ki is kinos gyötrelmek 
közt, népe által még életében átkozva , hetven éves korában 1 ural
kodása 37 -ik évében meghalálozott. 

A jerikoi circusban gyüjté össze az előkelő zsidókat, s megpa
rancsolá, hogy halála esetére valamennyien meggyilkoltassanak , ne
hogy temetésénél hiányozzék a sirás és jajgatás. Az örült parancs 
azonban nem teljesíttetett j s Herodes másik fia, Archelaus ethnarcba 
czimmel nyerte a romaisktól az atyai birtoknak nagyobb részét j fu· 
karság& és kegyetlenkedései által folytonos lázadásokat támasztott, 
mellyeknek folytán minden dicsvágyó előállott uralkodási vágyaival. 
Végre Augustus számiizé 6t Viennába j mi után Judaea és Samaria, 
mint tartományok Syriához kapcsoltattak, s a syriai proconsultól füg
gő procuratorok által kormányoztattak, kik között legnagyobb hirre 
vergődött Pontius Pilatus c;n -36.). 

Herodes másik fia, Fülöp , mig élt, Galilaea és Trachonitis tet
rarchája maradt 2) j halála után e tartományok is Syriához kapcsol
tattak. 

i) Non poteris altarius gentis hbminem regern facere, qui non sit frater 
tuus. Deut XVII Jó. 

~) A gaiaták elfoglalván Kis-Ásin három ta.-tományát, négy kerületre osz
ták azokat, mellyeknek kormányát tizenkét főnökre bizták, tetrarcha czímet ad
ván nekik, mivel mindegyik Gaiatitnak egy negyed része f'olött uralkodott. ln• 
neu vette eredetét a. tetrarcha nevezet, mellyet késöbb Ásia különféle népei külön· 
féle értelemben fogadtak el , s minden független fejedelem , habár c.'ak egyetleo 
városnak parancsolt is, viselte e <2imet. 
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Ennyi hóditáshoz igen könnyen jutott a szerenesés Augustus; 
de nem olly könnyen ment a german népek meghódítása, mellyeknél 
épen akkor mutatkozott a dél felé nyomulás vágya j minek következ· 
té ben a birodalom fölbomlott, s a világ egészen uj alakot nyert .. 

Germani a. 

Agrippa, Augustus távollétében romai helytartó, ennek vissza
térte után a Rajnához sietett visszaüzni az e folyamon átkelt germáno
kat. De alig távozott el, már is a sieambrok , usipetek, teneterek ujra 
átkeltek a Rajnán, s M. Lolliust, Gallia proconaulát megverték, ki 
által azonban visszanyomattak. Ugyanez időtájban a rhaetiaiak is be
törve Olaszországba, itt tüzzel-vassal pusztítottak j ha teherben levő 
asszony jutott kezeik_közé, papjaiknak kellett megmondani, fi- vagy 
leány gyermeket hord-e méhében? s ha figyermeknek nyilvániták, az· 
anya meggyilkolto.tott. Lívia második fia, Drusus, küldetvén e barbarok 
ellen, legyőzte öket ; a csatából megmen~kültek , a vindeliciusokkal 
egyesülve, Galliát szándékoztak megtámadni j Tiberius azonban le
győzte őket, s Rhaetia, Vindelicia, Noricum romai tartományok lőnek, 
valamint Pannonia, Moesia, s az ugynevezett ,comata' Liguria a ten· 
geri Havasok között 1). 

Ujra összeszedve magukat a germánok, Gallia. ellen indultak. 
Drusus nem csak hogy visszaverte őket , hanem még az usipetek és 
sicambrok földére is bement, s megverte őket azon tájakon, mellyek 
jelenleg Alsó-Gerroania , W estphalia , Alsó-Saxonia és Hassia nevet 
viselnek ; s jóllehet az Éjszaki-tenger partjainállakó batavok, fríesek, 
kauczok segíték öket, teljesen megverte öket (Kr. e. 10.) a száraz· 
földön, mint sZintén az Ems és W eser folyamok mellett, hol az ujabb 
betörések ellenében 50 erősséget épittetett s a ,Drusiana fossa'-t vo-

Videre Rhaeti bella sub alpibus 
Drusum gerentem, et Vindelici ... 

Rorauua , IV. 4. 
Vindelici didicere nuper 

Quid Marte posses : milite nam tuo 
Drusus Ceraunos, implacidum genU!) 

Brennosque veloces, et arces 
Alpibus Írnpasitas tremendis 

Dejecit, acer plus vice simplici. 
Major Neranum mox grave proelium 
Commisi t, immanesque Rhaetos 

Auspiciis pepulit secundis. 
Borauua, IV. t4. 
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natá, melly által a Rajna és Saal folyamokat összekapcsolta: E had
menet nem volt annyira veszélyes a birodalomra nézve, ~int a milly 
bajosan lehetett véget vetni annak j mert a hegyek-, mocsárok-, er
dökkel. boritott tartományban, hol sem városokat, vagy falvakat, sem 
élelmi szerel;:ct találni nem lehetett, könnyen találtak a lakosok buv
helyeket, honnan a romai seregeket váratlanul megrohan tá~. 

Hogy ujabb csatáktól elriaszsza a barbaroka t, Augustus megpa
rancsolámostoha fiainak: vigyék a háborut Germani ába. Tiberius meg
alázta a dákokat s negyvenezeret Galliába tett által; Drusus átkelve a 
Rajna és \V cser folyókon, az Ems partjain, tovább nem nyomulhatván, 
diadaljeleket állított, s hirtelen meghalálozott. Ugy mondják, miként ő 
határozottan republicanus érzelmü levén 1 a régi kormányformának 
visszaállitásán doÍgozott, s szándokát Tiberiussal is közJötte; ki föl
használván az alkalmat, hogy vetélytársától a császárságban megme
nekedjék , titl<át Augustusnak elárulta, s ennek parancsára öletett 
volna meg. Az ifju mindazon jeles tulajdonokkal fölruházva levén, 
mellyeket a természet nyujthat, és szargalom által megszerezhetni, a 
közsajnálat tárgyává lőn. 

Tiberius igen ügyesen folytatá a fegyverek hatalmával olly si~ 
kerrel megkezdett vállalatot: a néptörzsek közt egyenetlenséget tá
masztott, egész törzseket más tartományokba áthelyezett, s köztök 
barátokat szerzett magának j miért a germánok elkedvetlenedvén, bé
keért könyörögtek (8.). Augustus azonban ~egtq.gadá azt tőlük, s a 
háboru folytatásával Domitius Ahenobarbust és Marcus Viniciust 
bizta meg 1). 

Tiberius, ki még csak Augustus féltékenységétől tartott , ennek 
kikerülése végett ugy viselte magát, mint a ki a háborut megunta, s 
minden önző vágyaktól ment j és Rhodusba vonulván 1 minden gond
ját az iskolák-, acadcmiák- és jóslatokra fordítá. Várakozása ellenére 
azonban nem csak hogy innen vissza nem hivatott' slít mintegy 
számkivetésben tartatott j mig végre anyjának 1 Liviának közbenjá
rására nem csak hogy Romába visszahivatott, hanem még fiának is 
fogadta őt Augustus, miután ,hihetőleg Li via fondorlatai által' veszté 
el életét Agrippa és Julia két figyermeke. 

1) Wilhelm, Die Feldziige des Nero Claudi11s Drusus in NiJlderdeutschland. 

Hala, 1826. 

Wachsmath, AnimtJdD. in 1'tJciti historiam eorpeditionum Germanici in GermtJ
niam. Kiel, 1821. 
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Most már Tiberius visszatért Németországba, s ujra föléleszt
vén a változó sikerrel folytatott há.borut, leigázta (2. K. u.) a kau
czokat, a legszámosabb, és a longobardokat, a legvadabb german né
pet. Azonban nem csak az iménti hóditásokat, hanem magát Olas"zor
szágot is 70,000 marcomann élén fenyegetni készült Marbod; a dalma
ták és pannonia.ia.k szintén töméntelen sereget gyüjtöttek, s a romais
kat hazájokban mind felkonczol ták. Tiberius megzabolázta öket, azu
tán pedig Germanicus, Drusus fiának segélyével diadalt aratott fö
löttök ; ·ekkor a dalmatákat maga részére hóditván, az ö segélyökkel 
leverte a pannonisiakat, s azokat, kik a béke föltételeit el nem foga
dák 1 kiirtatá. Egy pannoniai főnök azon kérdésre, miért lázadtak föl, 
válaszu! adá: "Mert oltalmazó pásztorok helyett ragadozó farkasokat 
küldöttek hozzánk." 

A helytartók kegyetlenkedése és fukarság& okozta a legnagyobb 
bajoh-t Németországban. Quinctilius Varus, kiről azt mondják, hogy 
szegényen ment a gazdag Syriába 1 s gazdagon jött az elszegénye
dett Syriából, mint helytartó a germánokhoz küldetvén, mint
hogy az ő nézete szerint csupán alakuk és szavuk volt emberi, 
egy csapással polgárositani akarta öket, rájok erőszakolva a roma.i 
törvényeket, szokásokat és nyelvet. Mintha. csak hosszu szolga.ság ál
tal elpuhult tartományt kellett volna kormányoznia, neni pedig egy, 
szabadságát féltő népet fékeznie, egész seregjogtudóst czipeltmagával; 
s mindenütt .viták ra és perlekedésekre nyujtván alkalmat, csüré9-
csavarás, vagy erőszak által csikarta ki magának a pénzt. 

Hermann. 

Henye gondatlanságát s a németek elégületlenségét fölhasz
nálta a cheruskok fejedelme 1 Arminius (Heermann), Sigimer fia s 
veje a cattok fejedelmének 1 Segestesnek, ki a romaiak szövetségese 
lett; ö maga is a romai sasok alatt küzdött, s lovagi czímet és rom ai 
polgárjogot nyert a császártól. Összegyűjtve a germao törzsek főnö
keit az Eibe és Rajna közt (9.), ~í.talános fölkelést készitett, mellynek 
talán a dalmatiai és pannoniai részletes lázadások előpostái valának. 
A cattok főnöke, Segestes clpártolva a nemzet ügyétől , s veje iránti 
hosszuból, mivel ez akarata ellen ragadta el leányát, felfedezé a dol
got Varusnak, ki az ö elbizakodottságában annál kevésbbé adott neki 
hitelt, minthogy Hermann, barbarról alig föltehető ügyességgel 
ámitá öt, sa Romával szövetséges germánok épen most tanusiták a 
legnagyobb hódolatot és készséget saját véreik lázadásának elfojtására. 



345 

1'aru1 leveretéle. 

V égre a lázadások igen messze elágazó pontokon ti:lrtek ki, s 
Varus kénytelen vala megosztani el'ejét ; egyszersmind rávették öt az 
álnok barátok : venné üldözőbe az ellenséget, hogy azt egy csapással 
megsemmisithesse. Azonban a teutoburgi erdőben, közel a Lippe for
rásához , mocsárok közé keveredve, magát váratlanul bekeritve , s a 
magaslatokat az ellenség által elfoglalva látja. A hadi fegyelem csak 
véresebbé tevé az ütközetet, melly a német nyelvet és nemzetiséget 
az enyészettől megóvta, s egyszersmind kijelei te a pontot, mellyen tul 
a romai sasok Germaniában nem hu.tolhattak' 1). A kétségbeesett Va
rus önkezével vetett véget életének j föbb tisztjei példáját követék j a 
kiséretében levő jogtudósoknak gunyos kegyetlenség jutott osztály
részül : kezeik levágattak, szemeik kitolattak, s ajkaik összevarrattak. 

Mióta a parthusok Crassust leverték, azóta Roma nem szenve
dett illy borzasztó csapást , nem vesztett annyi válogatott höst. A 
szerencsétlenség hirére azéttépte ruháit Augustus , s örülten szalad
gálva palotájában, fölkiáltott : "Varus, Varus, add vissza legióimat !" 
Haját és szakállát megnöveszté, Olaszország határait megerösité, az 
egész romai ifjuságot fegyverbe szólitá, s miként a legszorongatóbb 
veszélyben, az isteneknek fogadásokat tdn. 

A legiókat ki lehetett ugyan pótolni j de az ellenség azon ta
pasztaiásra jutott, hogy azok nem gyözhetetlenek. Tiberius előtört 
ugyan Pannoniából, látta a germánok örömét a visszanyert szabad
ság fölött j de arról is meggyőződött, hogy másoktól azt elrabolni 
nem szándékoznak; s minden akadály nélkül áthaladva a tartományon, 
visszahagyta a csapatok védelmére Germanicust, ki késöbb egész a 
W eserig elönyomult. Hermann mindegyre éleszté a nemzeti érzelme
ket népe közt, sokan azonban a szabadság árán is békét ohajtottak j 

különösen pedig ipa, Segestes, hiusitá meg terveit, ki az elégületie
nek élére állva, Germanicust hivta segélyül ; ki az ellenséget leverte, 

1) Mannert e csatát a. déli Lippe, March grófságok és W estphalia herczegség 
határaira teszi ; azonban valószinübbnek látszik a hagyomány , melly azt a Lippe 
és Ems forrásaihoz helyezi nefll measze Detmoldtól. Ott vagyon a Teutbérg tövé
ben Wi11t(eld, vagy diadalmezö; ezt hR.Sitja Rodenhecke, vérpatak, és Knodcenhach, 
tetempatak; közelében van Feldrom, romai tábor;· innét nem measze Herminsherg, 

Anninhegye a. HP-rminshurg romjaival; szintén a. Lippe grófságban a Weser 
pa.rtjárl van Vare11holz, Varus erdeje. Nagy-Károly történetében is hires e tájék ki 
innen viteté el l rmensult, a németek bálványát, me Ilynek neve és harcziasalakja arra 
látszik mutatni, hogy a németek az által tartották tiliZteletbea szabadítójok em
lékét. 
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s még Hermannak nejét, Thusneldát is hatalmába keritette. A büszke 
nő nem sirt, nem könyörgött; hanem összelmlcsolva kezeit, komor 
hallgatással szemlélte viselős állapotát. 

Annál nagyobb bosszut lihegett Hermann, ki nagybátyjától, a 
németek közt nagy tekintélyben álló Inguiomertől is segitséget nyert; 
de ennek oktalan heve ismét Germanicusnak szereztc meg a győzelmet. 

A közelebbi táborozás alkalmával Hermann testvérével, Flavi
ussal kivánt értekezni, ki a haza szavára mit sem hallgatván, hü ma
radt a romaiskhoz ; hiában igyekezett Hermann fölébreszteni benne a 
szégyen érzetét az idegen kitüntetés miatt : mindez nem használt, s 
ha a vVeser nem választja el őket, bizonyára párviadalra került volna 
köztök a dolog. Inguiomer szintén méltatlannak tartá magára nézve 
unoka-öcscsének parancsai alatt állani, s a büszke Marbod részére ál-. 
lott, ki maga is Romában nevekedvén, majd ezzel, majd ismét saját 
véreivel tartott, a mint tudnillik érdekei magukkal hozták. Ö egy nagy 
birodalom alapitását tervezé, melly tettleg létezett, s ez a marco
mannak birQdalma volt 

Roma tőle kitelhetőleg szitotta az egyenetlenséget, s örömmel 
látta, hogy végre is harezra került kőztök a dolog. Hermann diadal
maskodott; de ezen nagy hazafi , ha ellenségei állitásának hitelt ad
hatunk, a dicsvágy csábitásainak ellen nem állhatott , s a szabad nép
nél az uralmat akarta magához ragadni: miért is éle.tének 37-ik évé
ben meggyilkoltatott 1). 

1) Sc!1legel Fridrik (Tableau de l'histoire moderne) következő lelkesedéssel 
mutatja be Hermannt a régi Németország legnagyobb és legnemesebb typusa 
gyanánt: 

"Hermann (Arminius) halála után végtelen eredményekben dus tettei a 
legszebb gyümölcsöket termették. Alig oltá ki halfl.la az irigységet, a német népek 
költeményeik-és énekeikben méltán ünnepelték a hősnek dicsőségét; s minden uj
kori nemzeti költők és történetirók dolgozataikban nem ok nélkül térnek vissza 
Hermannra. A német nép· és szabadságának fentartÓja, valódi megalapítója és 
második atyja gyanánt tekintetvén, némileg az egész ujabbkori történelem, az 
europai szabad és polgárisuJt államok kezdetét és alapját teszi; mert annyi bizo
nyos, hogy az ö tettei és állhatatos szilárdsága nélkül mindez be nem következett 
volna. Annyit mondhatunk, hogy Hermannak rövid s munkásságga.l töltött hősi 
élete nagyobbszerü gyümölcsöket termett, s biztosb sikert eredményezett a világ 
történelmének, mint Nagy-Sándor fényes hódításai, vagy C;iesarnal[ vérengző dia
dalai. 

"A legnagyobb német költő, bizonyos dramai mliben, gyönyörüen kiemelte 
e hősnek emlékét; valóban bámulatra méltó költemény nem csak a hazaszeretet, 
magasztosság és méltóság tekintetében, mivel Klopstock müvei átalában ékesked-
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. Halála jóval megkönnyité Germanicus hadjáratát, ki Idistavi
susnál (Minden) diadalt aratott j de visszatérte alkalmával borzasztó 
zivatar szórta szét hajóinak és seregének egy részét j azután pedig a 
császárrá lett Tiberius féltékenysége megakasztó. öt diadalaiban , és 
igy a németek kipihenheték magukat. S jóllehet e harczokból semmi 
haszon sem.háromlott a romaiakra: annyi eredményök még is volt, 
hogy a barbarok betöréseit, mellyek az Augustus által alapitott biro
dalmat fölforgatandók valának, egy időre föltartóztaták. 

HUSZONHARitlADIK FBJEZBT. 
·Augustus halála. 

A távolban vivott harczok alig zavarák meg az Augustus által 
megállapitott ,romai békének végtelen magasztosság#' 1), ki Roma 
alapittatása ut.án most már harmad izben zárta be Janus templomát 2). 

E nyugalom, melly tényleg az irántai határtalan engede Jmességben 
állott, valódi ujjá5!zületésnek látszék az irtózatos viharok után. A 
birtokos legalább biztosságban élvezhette vagyonát; a szegényeknek 
nem hiányzott a kenyér és a mulatságj a béke müvei gyarapodásnak 
indultak. A csaták-, vagy üldözésekből megmenekült republicanusok 
végre belátták, miként a régi állapot visszaállitása nagyon véres lá
zadásokat idézne elő; az okosabbak pedig belátták, hogy ha Augu
stus kormánya. nem volt is a legjobb, a megromlott néphez mégis leg
jobban illett. Ő tehát közakarattal atyának , jótevő s kiengesztelő is-

. nek, hanem azon gyönyörű töredékek miatt is, mellyek a lelket meginditják. Csak 
az kár, hogy e legelső alemann hősnek magasztalása inkább egy Seneca-féle mes
terkélt, gondosan kidolgozott és komoly, vagyis átalában romai irmodorban van 
készitve, nem pedig azon szabad őszinteséggel és mesterkéletlen szeretettel, melly 
Hermannra,s a régi idők egyszerüségére emlékeztethetné az embert." 

1) PUolus. 
~) Mi azon véleményünket nyilvánitottuk (III. könyv. 29. fejez.), hogy 

Janus temploma határfalat képezett két szomszéd nép között, mellyek késöbb egy
beolvadva. Romát képezték : ugy hogy háboru idején nyitva állna., az egymásnak 
nyujtandó kölcsönös segitseg oká.ert; békében pedig zárva lenne, a szerfölött köny
nyü közlekedésből származó czivakodások elhárítása végett. Be volt zárva Numa 
alatt, és az első pun háboru után. Augustus idejében háromszor záratott be: először 
Antonius és Cleopatralegyözetése után; ismét négy év mulva a ca.ntabrok legyő
zetése után ; a ~z. atyák e_gyező tanutétele szerint Krisztus béke idején született. 
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tennek kiáltatott ki, s kortársai és az utókor előtt nagynak tünt föl, 
holott csak a szerenesének kHsztlnhette mindenét. 

Au111•tllll e .. ládJa. 

Az egyedüli hütlenség , mit a sors ezen ravasz kegyennze i~á
ny~ban elkövetett, abban állt , hogy megtagadta tőle a. magzatokat i 
mit már csak azért is ohajtott, hogy az élete ellen irányzott fondorla
toknak elejét vegye. Poropejus családját kibékitendő, nőül vette Scri
boniát i s midőn e sztlvetség már semmi előnyt sem nyujtott neki, el
taszítván őt, Claudius Tiberius Nerotól csábitá el Liviát, ki már ek
kor Tiberius anyja volt, s Drusust méhében hordozta.. Scribonia Ju
liát sziilte neki, kit unokaöMcse Marcellushoz, kijelölt utódjához adott 
nőül; de legszebb reményei közepett Marcellus 19 éves korában meg
halálozott 1), s Juliát Agrippa, a hires hadvezér és tanácsos nyerte 
el, kinek az erényes Octa.viától született Marcellát kellett magától el
bocsátania. Mindez Ma.ecena.s tanácsára történt, ki előadta Augustus
nak, miszerint azon hatalom és tekintély mellett, mellyre már Agrippa 
emelkedett, nincs egyéb hátra, mint őt láb alól' eltenni, vagy pedig 
föloldhatlan kötelékkel magához csatolni. Augustus a második véle
ményhez hajolt, s azonkivül, hogy Agrippának adta leányát, még 
Roma kormányát is rábizta. Juliától született két fia, Cajus Caesar és 
Lucius, kiket Augustus fiaivá fogadott; Agrippa halála. után pedig 
Julia Tiberiust, Lívia fiát nyerte férjül, kit ö nem szeretett, és ru
tul meggyalázott. 

Augustus tlnma.ga. nevelte ezen egyetlen leányát: tanitotta öt a 
jóra s a tudományok szeretetére, munkássághoz szokta.tá, hogy saját 
kezével fogja a. gyapjut, s készítse öltönyeit. Igen boldognak érezte 
magát, midőn a tudósok annak erényeit magasztalták , s énekelték : 
"Oh szemérem, a palota védistennője, te szüntelen virrasztasz Au
gustus háza fölött s Julia nyoszolyája mellett!" 2). De mindezen hizel· 
gések daczára füleihez jutottak kicsapongásai, mellyek még az el
vetemült városnak is nagy botrányára. valának. Ekkor nem annyira. 
az atya szerepe, mint inkább az forogván agyában, hogy ő az erköl
csök törvényes őre , halálra szánta c5t i de mégis szelidebb tanácsra. 

1) Ismeretesek Virgilius vemei az Aeneis vr. könyvében, Marcellusra. VO• 

n&.tkozók. Mondjá.k, hogy Octavia azokat felolvastatni hallván a költő által, en
nek mínden sorért tetemes összeget fizettetett ki aranyban; hanem erről csupán 
Donat és Servius emlékezik, Seneca pedig tagadja, mínt az idökrei tekintet is. 
Lásd Monge~ .ActJd. des inscrip. T. VII. 1824. 

'1) Valerius Maximus szavai, VII. l. 
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hajolván, számkivetésbe küldé, hol minden bort és finomabb ételeket 
eltiltott tőle; egyébiránt több czinkostársait számüzé, vagy kivégez
teté. Soha életében meg nem bocsátott neki; sőt végrendeletében vi
lágosan meghagyta, hogy a Caesarok sirjába le ne tétessék, s több 
izben fölkiáltott : "Mért volt nekem feleségem; vagy legalább gyer
mekem ne lett volna !" 

Julia és Agrippa két fiát Augustus nevelteté, ö maga oktatván 
öket; különösen a gőglit igyekezett kiirtani belőlök, mint a melly igen 
könnyen gyökeret ver annak szivében, ki az udvarnak hizelgő fénye 
köz t növeked vén, elhiteti magá val, hogy ö mégis csak több az em b ern é l. 
Étkezés közben pamlagának zsámolyánál iiltek, utazás közben pedig 
leeticában előtte mentek ; nem türte; hogy a nép által uraknak nevez
tessenek; s valahány8zor a népgyüléseken választás alá terjeszté öket, 
nem mulasztá el hozzátenni: "feltéve, hogy azt megérdemlik;" mind
azáltal ö maga szegte meg e szabályt az által, hogy a törvényes idő

kor előtt osztogatá. nekik a tisztségeket és méltóságokat, s utódaiul 
fogadá öket. Mindezek miatt ·megbosszankodva Tiberius, elbagyá 
az udvart, s Li via, ugy látszik, sietteté az ö halálukat. · Ekkor Au
gustus, bármennyire ismerte, és gyülölte Tiberiust, öt fiának fo
gadá (4. Kr. u.) azon feltétel alatt, hogy ö is elfogadja Drusus Ger
manicust, a meghalt Drususnak fiát ; ezután pedig a nép által a tri
buni méltóságban, a senatus által a kormányzásban az övéihez egyen
lő kiváltságokkal társul adatá öt maga mellé. 

Némellyek azon véleményt nyiivániták, mintha Augustus azért 
választott volna illy gonosz utódot, hogy annál inkább busuljon a nép 
utána.; s jelleméből i tél ve, ezen állitás valószinüséggel bir. Erkölcsi te
kintetben sok vádat lehet fölhozni ellene 1). Örökbe fogadtatása Cae
sar által fajtalan indokoknak tulajdónittatik. Midőn Romát éhhalál 
fenyegeté, vendégséget adott; mi közben a tizenkét isten- és isten
nőnek olly szerepek jutottak, s a köznyomor és vallás olly fajta.lansá-
gok által gunyoltatott, hogy egy allkoriban készült epigrammában 
mondatnék, miszerint maga Jupiter is elfordítá róluk szemeit 2). A 

t) Aurelius Victor irja: ,Cum esset luxuriae serviens, erat eiusdem vitii se
verissimus ultor, more hominum, qui in ulciscendis vitiis, quibus ipsi vehementer 
indulgent, acres 8U1lt. - Serviebat libidini usque probrum vulgads farnae: nam 
inter duodecim catamitos, totidem ·accubare solitus erat.' Cap. I. 

•'l) lmpia dum Phoebi Cae.~ar mendacia ludit , 
Dum nova divarum coenat adulteria, 

Omnia se a terris tunc numina deciinarun t , 
Fugit et auratos Jupiter ipse toros. SvetoDIUSnál. 
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házasságtöréseket eleinte politikai okolmái fogva gyakorolta, hogy a 
családok titkaiba lophassa magát; s még akkor sem hagyott föl azok
kal, midön a föhatalmat kezeibe kerité. · Maecenas iránti barátsága 
nem gátolta öt abban, hogy ennek nejét, Terentillát el ne sajátítsa 
magának; s a jószivü tanácsos békével türte a gyalázatot, csak hogy 
kéjelgő henyeségében, mi az epicureusoknak édenét tevé, ne hábor
gattassél{, 

Ezen tanácsosának halála után, ki öt, mint már triumvirt mér
séklésre birta, s kit a rá pazarolt magasztalások inkább illetnek; miu
tán továbbá Agrippa is meghalálozott : Augustus egészen Livia önké
nyétől függött, ki saját érzelmeit föláldozván a dicsvágynak, férje 
gyengcsegeinek hízelgett, s fajtalan hajlamainak kielégítéséhez se
gédkezct nyujtott; a mire egyébként többi barátjai is készek valának. 
E részben, ugy tartja a hagyomány, hogy midön egy napon hölgyet 
várt palotájába, helyette a jól bezárt gyaloghintóból egy férfi ugrott 
ki, kezében meztelen karddal. Athenodor bölcsész volt ez, ki észre 
akarta öt hozni, igy szólván: "Lásd, minö veszélynek teszed ki maga
dat ! Nem tartasz-e attól, hogy valameily republicanus, vagy megsér
tett férj fölhasználja az, illy alkalmat életed kioltására ?" Az okosko
dás megható volt Augustusra nézve; azonban a történet nem jegy
zette föl, hogy e tanitásnak hasznát vette volna. 

Kegyetlenkedé!'einek tömérdek példáit láttuk. Ide járul, hogy 
midőn Quintus Gellius pártfogása általlegelső izben consullá vá
lasztatott, az afrikai procommlságot reá ruházta j később azonban 
puszta gyanuból öt elfogatta, rabszolgaként kinoztatá, s daczára foly
tonos tagadásának, saját kezével ásta ki szemeit, s átadá öt a hóhér
nak 1). Caesar oltárán háromszáz perugiai senatort leöletvén, e ne
meslelkű embernek cmlékét gyalázta meg , ki a vérontástól irtózott. 
A kegyetlenség, mellyt~t vele született hajlamánál fogva, vagy szá
mításból, mint triumvir tanusított, s melly minden józan gondolkozást 
meghiusitott, időnkint többször is előfordult nála. Julia száműzetése 
alkalmával több előtte gyanus egyént meggyilkoltatott j ugyanezt cse
lekvé, midön a senatust megujitá, attól tartván, nehogy a kimaradtak 
élete ellen összeesküdjenek Lucius l\luraena és Fannius Caepio, amaz 
erényes és nagy tekintélyben álló, emez pediggyalázatos és fajtalan 
polgár, ö~szeesküvést forraltak Roma zsarnoka ellen, miként öt neve
zék. Tervök fölfedeztetvén, hiában igyekezett Maecenas megengesz-

1
) SvetoDius, in Aug. 
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telni Augustust, ki rájok, mint kik az idézésre meg nem jelentek, ki
mondá az átkot. Caepio megmenekült , de egy rabszolga által Cumá
ban elárultatván, lefejeztetett; Muraena a városban gyilkoltatott meg. 
S minthogy némell y birák a fölmentésre szavaztak, Augustus ettől 

megijedve, törvény gyanánt állitotta föl, hogy a meg nem jelenő 
vádlottak is bünösök gyanánt itéltessenek el, s a büntényi ügyekben 
a birák szóval, nem pedig irásban mondják ki véleményöket. 

De midőn már hatalma megszilárdulván, a félelmet, minden 
tetteinek eddigi rugóját, levetkezte: szelidebb alakot öltött. Bizonyos 
Aemilius Aelianos arról vádoltatván , hogy rágalmakat szórt ellene, 
csak ezt felelé rá : "Megmutatom neki, hogy nekem is van nyelvem, 
s kétszer annyi rosszat mondhatok róla." Cassius Patavinostól, ki 
nyiltan kérkedett, hogy nála sem akarat, sem bátorság nem hiányzik 
Romát megszabadítani, egyedül azt kivánta :hagyja el a várost. J u
nius Novatust, egy kemény gunyirat szerzőjét, csekély pénzbirságra 
itélte. Egy szemle alkalmával valamell y lovagnak keserü, de alaptalan 
szemrehányásokat tett; ez végig hallgatva azokat, igy szólott hozzá : 
"Caesar! máskor, ha becsületes emberek tettei felől tudakozódol, be
csületes emberektől kérdezd azokat" 1). A felelet tetszett, s jelenleg 
is sok ember hasznát vehetné. 

A legveszélyesebb összeesküvést koholta ellene Cornelius Cinna, 
Poropejus unokaöcsc~e, több előkelő polgárokkal. Fölfedeztetvén a 
dolog, Augustus nem tudta, mire határozni magát; de Lívia által 
szelid bánásmódra intetve, előhiv a tá Cinnát , s tudtára adá, hogy az 
öss'zeesküvés legkisebb. részletei is tárva állanak előtte; emlékezteté 
őt az iránta tanusitott számos jótéteményekre; végre megbocsátott 
neki, sőt inég consuinak is kinevezte 2). 

Valóban fejedelemhezill/Stett! hacsak eme nagylelküség félelem
ből nem eredett, mellytől vezéreltetve' miként a közmondás tartja, 
inkább megcsókolta a kezet, mellyet levágni nem tudott; azon féle
lemb/SI, melly annyi csatákba. követé őt, hol a szerencse mindig dia-

1) Macroblas, Sat. Il. 4. 
Z) A tényt D ion em l iti, LV. llL; és Seneca, De clemen tie~, l. 9. A rnaz Cneius

nak nevezi a tettest, és Romá.ba. helyezi az eseményt Kr. ut. 4. évre; a. másik pedig 
Luciusnak ,.és Galliát említi, Kr. 'u. 14. Svetoniusn<il egy szakasz egyenesen az 
Augustus elleni ö.~szeesküvésekröl szól, mégis erről hallgat. !\li némelly kritikuso
kat a. dolog két~égbevonására birt; inellyec mi l1ajlandók vagyunk megengedni; 
miután a. történetben ritkán akadunk hasonlóra, s mivel Corneille gyönyörü tra-
goediá.jának anyagul szolgált. -



352 -

dalra segité; azon félelemből, melly öt annyira babonássá. tevé. Égi 
háboru alkalmával fóka-bőrbe burkolva, földalatti boltozatha huzó
dott; szerenesés előjelnek tekinté, ha utra indulva, eső permetezett ; 
ellenben nyugtalan lőn, ha ballábára előbb fölhuzta a sarut, m~nt a 
jobbikra; Tiberiusnak azt írta, hogy .a nonák napján semmihez se 
fogjon, s ünnepre következő napon utra ne keljen. S mégis ö maga 
a Nápoly elleni harczban eh·esztve hajóba.dát, Neptunt káromlá, és az
zal fenyegeté , hogy arczképét a körmeneteken hordoztatui nem fogja. 

Igazságszeretete sem volt ment az önérdektőL Az ő szabadosa 
és megbízottja , Licinius ellen , ki Galliában adószedő volt, temérdek 
panasz nyujtatván be, öt perbe fogatá; s a bünös már közel volt az 
elitéltetéshez, midön kinestárát urának megnyitá , azt mondva, hogy 
az ő számára gyüjtötte a sok pénzt, nehogy a gallusok azzal vissza
élhessenek ; s azonnal fölmentetett. 

Mindezen hibáit a legfortélyosabb tettetéssei tudá eitakarni a ro
maiak szemei és bámulata elől; s az uralkodói szerepet, az egy XIV. 
Lajost kivéve, talán senki sem tudta olly mértékben játszani. Rende
sen egyszerü öltözetben járva, nyilvános föllépésekre kés2;cn tartotta 
o. fényes öltözeteket, s hogy kis termetét jobban emelje, magas sarku 
sarukat hordott. Folytonos ideg-, máj- és fövénybajainak daczára, arcza 
mindig mosolygó volt. A legkellemesebb hízelgés volt előtte , ha va
laki, tekintetével szemköz t lesütötte szemeit, mintegy elvakitva az ö 
szemeinek fénye által. Minden tizedik év elteltével megujitá azon 
szemfényvesztést, hogy térden állva kérje a népet , mentené fel őt a 
világ kormányzásának gondjaitól, s ujra kéresse magát annak további 
folytatására. Egykor halálos betegségbe esvén, összegyüjté a curulis 
tisztviselőket , előkelő senatoroka.t és lovagokat j s midőn ezek azt 
várták, hogy utódát fogja kinevezni·, vagy Marcellust ajánlani, át
adja a consuioknak végrendeletét,s a birodalom jövedelmeiről és had
erejéről készitett jegyzéket: melly tette azon meggyőződésre vitte a 
népet, miként szándékában volna visszaállitani régi alakjában a köz
társaságot. Igy tehát, miután Musa orvos öt lábra állitotta, tekinté
lye még inkább szilárdult azon nemeslelkü eljárás következtében, 
mellynek őszinte voltáról illy pillantatokban senki sem kételkedhetett. 

Láttukfölebb, minő szándékból pártfogoita a tudományokat. Hogy 
a nemzeti gőgnek törnjénezzen, Romát kiékesité.Neki köszöné a város a 
bosszuló Mars teré t és templomát j a dörgő J up iter templomát a Capito
liu~ban; Apollo Palatinus templomát a könyvtárra!; a Ca jus és Lucius 
tiszteletére épitett csarnolwt és basilileát; Li via és Octavia csarnoka.it, 
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Marcellus szinházát s több más épületeket, mellyekre nézve bátran cl· 
mondhatá, hogy a téglákból épült Romát márványnyá elváltoztatá. 
Szorgalma>S::tn látogatta a circusbeli játékokat, megtagadván ezt min
den egyéb várostól; sannak közepette Egyptomból hozott abelisket ál
líttatott föl. E részben ba1·átai is segitségére valának: Maeccnas palotát 
épitett nagyszerü kertekkel; Agrippa vizvezetöket huzatott nagy tá
volból, mellyek mai napig is ellátják a várost fris v izz cl. Pompás tem
plomot emeltetett Neptunnak, s az ugy nevezett Pantheont, melly a 
müvészetnek legfényesebb emléke gyanánt maradt fön ama századból; 
háromszáz szaborral és négyszáz márványoszloppal ellátott, száznál 
több szökőkutat készittetett; a fürdöket gyönyörű képekkel gazdagi tá, 
és földbirtoHal ajándékozta meg. Tanácsára., mit parancsnak vettek, 
vagyonos senatorok sajátjokból igazittattak ki egyes utvonalokat, 
Cornelius Balbus szinházat nyitott, Statilius Taurus amphitheatru
mot, Lucius Comifieius templomot emelt Dianának, Munatius Plan· 
cus Saturnu.~nak, Tiberius Concordiának , Castor- és Polluxnak, Phi
lippus egy museumot, Asinius Pollio szentélyt a szabadságnak. Mig 
az épületekről, költeményekről, pompás látványokról beszélhetett a 
nép: a kormánynyal nem sokat törödtel{, mellyet az idő mind inkább 
megszilárditott. Pilades, a szinész, belátott a dolog mélyébe, midőn 
Bath y Ilus tánczossal folytatott patvarkodásaira czélozva, igy szólott 
Augustushoz : "Légy nyugodt Caesar! lám, a nép Bath y Ilussal és ve
l cm foglalkozik." 

Augustus élt 76 é vet, s uralkodott 44 évig. V é góráját (augu
stus 17 -én 14. Kr. u.) közelecini érczvén Nolóhan, tükröt kért, felöl
tözteté magát, azután barátaihoz fordulva, mondá : "Nemde jól cl
játszottam szerepemct ?" s a nélkül , hogy a válflszt bevárná, hozzá
tevé : "Tapsoljatok!" 
. Rá nézve tehát az egész emberiség cornoedia volt, s az ember 
semmi más, mint szinész. Cornoedia volt valójában egt!sz élete; in
kább kereste a látszatot, mint a valóságot 1\iinden jellemszilárdság 
nélkül a körülményekhez alkalmazkodván, közönyös volt a bün és 
az erény iránt: kész volt Cicerot üldözni, Cinnának megbocsátani; 
mint triumvir tigris-, mint császár bárány-szerepet játszani. S tagad
hatlan, miszerint jól játszotta szerepét, ha annyi üldözések után ern
berségesnek, annyiszor tanusitott gyávaság és futás lttán hősnek, az 
intéz~ények clenyészte után szükségesnek, az általa eltörJött köztár
saság helyreállítójának, s a letaposott erkölcsök őrének adhatta ki 

23 
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magát, s annyira vihette dolgát, hogy többen utódai közül, a nélkül, 
hogy gunyt látnának benne, dicsőségnek tarthaták az ,augustus' czímet. 

Végrendeletében Tiberiust és Liviát, ezek nem létében Drusus t 
és Germanicust rendelte örököseivé. Némelly hagyatékok csekély ér
tékét vagyonának csekélységével mentegeté , melly nem haladta 
meg a 150 millio sestertiust (29,816,662 frank); azt mondá a többi 
küzt, hogy a birodalom javára forditá az Octaviustól és Julius 
Caesartól rá maradt örökséget, ugy szintén azon 4 ezer millio ses
tertiust (759,191,000 frank), mellyeket az utóbbi husz év alatt 
barátjai hagyományoztak rá. A romai népnek hagyott 40 millio 
sestertiust (7,951,910 fr.); a néptörzseknek 3,500,000 sestertiust 
(695,792 fr.), ennek felét minden zsoldosnak a városi csapatokból; 
300 sestertiust mindegyik legionariusnak A senatorolmak, tekintélyes 
egyéneknek, sőt még idegen királyoknak is tet.t hagyományokat, 
mellyek.ből egy, két millio sestertiusra rugott; sőt ellenségeiről is 
megemlékezett. Végrendeletéhez csatolta a birodalom statistikáját, 
a temetkezésére vonatkozó utasításokat, s tetteinek jegyzékét, mely
lyet mausoleumára akart vésetui 1). 

Igy tehát végrendelete is cornoedia volt: tapsoljunk neki. 

HUSZONNBGYBDIK FEJEZET. 

Ékesen-szólás és bölcsészet a romaiaknál 2). 

Éltöknek viharos folyamában nem annyira férfihoz méltó foglal
kozásnak, mint inkább szórakozásnak, vagy ékességnek tekinték a 

1) Nagyrésze fOnmaradt időnkig az ancyrai márványo11, mellyet láthatni 
G ru ter Felirat aiban, Lernaire Tacitusában, és a jelen könyvnek G) alatti felvilá
gosító jegyzetében. 

~) ÁtaJános müvck a romai irodalomra vonatkozólag : 
Jo. Alb. Fabrlcü, Bibliotheca latina, sive notilia auctorum velerum latinorum, 

quorum scripta ad nos pcrvenerunt. Hamburg, 1722. (V. kiad.) 3 köt. 4-dr., és Lip
cse, 1773. 3 köt. 

- Bibliotheca latina mediac et infimae aetatis. Hamburg, 1734. 6 köt. 4-d,·. 
Jo. Nic. Funcii, De origine. De pueritia. De a.dolescenlio. De viriti a~late. Dr 

imminenti senee/ut c. De vcgeta senectute. De inerti ac decrepita linguae latinae se
nec/ute. Marburgban 1735-töll758-ig kiadott értekezések. 

Jo. Georg. Walchil,. Historia eritica linguac latinae. Lipcse, 1729. 
Wilg. Dav. Fuhrmann, Handbuch der Classischen Littet·atur <ler Römer odet· 

Anieitung zur Kentni.<s der römischen cla.osischcn Scltriftsteller, ihren Schri(ren uml 
der besten Ansgaben Ullll Űóenetzungen denelben. Rudolfstadt, 1809. 
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romaiak a tudományokat. "A bölcsebbek, igy szól Sallustius, a közü
gyekkel foglalkoztak; senki sem gyakorolta észtehetségeit a test nél
kül; minden jelesebb fédiu inkább tenni kivánt, mint beszélni, s job
ban szereté, ha mások beszélték cl tetteit, mint sem hogy ő beszélje 
el másokét." 

A gondolatok kifejezé1:1ének és közlésének müvészi .szükséges
ségét, melly az irodalmat létesité, és azt fentartá, nem igen érezték a 
romaiak, s hiányzott nálok azon eszményi emelkedettség, s a termé
szetnek nyugodt szemlélete, mellyre a görögöket müvészi szellemtik 
ösztönözte; a vallásos elem egészen alá volt rendelve a politikainak, s 
egyedül csak a. köztársaság nagyobbodása iránti hazafi ui lelkesedésben 
nyilvánul némi magasztossággaL Mimlazáltal a szabadság végperczei
ben a tudományok szeretete nagyon elterjedt volt; mintha az észte
hetségek is minden irányban vetélkedtek volna, hogy a hont a világ 
uralmára emeljék. De ugyanekkor a rarnaiaknál igen meggyérült az 
eredetiség szintugy a müvészetekben, mint a tudományokhan ; annyi 
igaz, hogy a tudomány a szabadsággal emelkedett, s ezzel együtt sü
lyedett; sa nép kegyét a.z udvari kegy vadászata,aférfias gondolkozás 
elpalástolásának szüksége, az alexandriai iskolából való görögtiknek 
utár..zása váltotta föl. 

A latin nyelv sokáig közönségesnek, s mivelt egyénhez méltat
lannak tartaték. Sylla és Lucullus emlékirataikat görög nyelven írták; 
minden kitünőbb család körében a görög nyelv divatozott; görög volt 
a tanító, a dajka, a rabszolgák s a kedveltebb szabadosok ; görögök a 
rhetorok és grammaticusok; görögül olvastak minden miveltebb tarto
mányban, mig a romai nyelv Olaszország kevés tartományaira sza
rittatott 1). Ez oknál fogva az irodalom a görögnek vala alárendelve : 
ennek törzséből hajtott ki,s ezzel együtt enyészetnek is indult. A köl-

. tészetben a romaiak soha ~m érték utól a görögöket , még ott sem, 
hol hatalmas képzelMésre lett volna szükség; ritkán tudták összekap
csolni az egyszerüt és természetest az eszményivel, könnyen ál u tra 
tévedtek, s na.gyszerü eszmeürességbe, vagyis a declamatorius mo-

Gib. Tiraboscbl, Stol'ia delltt lelleralura italiana. Modeua., 1772-81. U lc"it .; 
továi.Jl>á.l787-93. 16 köt. 

Scbaaf, Encyclopaedie del' classischen Altcrlhum~kunde. 
• F. Schllll, Hisloire abrégée de la lilléraiure romaine. Paris, 1815. 4. köt. 

Bahr, Geschichte der t·ümisoken Littemtm·. Heidell>erg, 1835. 
1) ,Graeca legnntur in omni I.Jm fe re gen ti \.Jus; latina suis fi ni bus, exig·ui s 

sane, cont.inentur,' monrlja Cicero,pro Arrhia. 
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dorba estele A természetet csakis az emberi tevékenység tárgyául te
kinték, sannak lényegét és öszhangzatát nem fürkészték : miért is a 
természeti tudományokban nem nagy előmenetelt tettek. 

A tér, mellyen forogtak, az ember életének gyakorlati fejlődése 
volt, kiilönösen a politikában; s csak ezen szempont adott irányt mi
veltségöknek. Hogy valaki a gőgös aristocr&.tia tagja lehessen, szüle
tésre, dicső Ösökre, vagy gazdagságra volt szüksége; de még nagyobb 
előnyére volt a hadviselési és kormányzási tehetség, mellyel a fegy
ver által szerzett uralmat föntartani kellett. 

Annál bámulatosabb dolog tehát jeles irókat találni a ld)zü
gyekbe merült férfiak között, kik minden dologban a tökély nagy fo
kára emelkedtek. Nálunk Franklin nem ért a fegyverforgatáshoz, sem 
Montecucculi a szónoklathoz; Grotius nem ül a kormányszék en, Gali
lei nem ostromol városokat. De már Görögországban s még inkább 
Romában ugyanazon egyén pap, szónok, törvényhozó, tisztviselő, ka
tona volt; a praetor a városban igazságot szolgáltata, azonkivül a csa
tákat vezérlé; a quaestor békében az államjövedelmeket kezelé, há
boruban a sereg élelmezéséről gondoskodék j a consui bemutatá az ál
dozatokat, vezette a tanácskozásol;:at a senatusban , összehivta a gyü
léseket, leigázta az ellenséget, rendezte a tartományokat. Caesar, ko
rának legnagyobb hőse, a legnagyobb szónok is lehetett volna, ha 
akarja j Gallia meghóditása után áldozatok bemutatásához lát; politi
kai vitatkozás után naptárt szerkeszt, ~i ja vit. Cicero, szónok , költő, 
bölcsész, államférllu, jogtudós, üzér és tudós , szinte a legjobb ügy
véd, sok ideig vezette a senatust, a parthusok ellen harczolt, s kato
nái által , kiket győzelemre vezetett , imperatornak kiáltaték ki. 

Cicero. 
' 

Eme nagy férfiu Arpinum várQsban született ugyanegy évben 
(106.) Pompejussal 1

) 1 előkelő lovagcsaládból, melly a közügyektől 

1) Lásd Oonyer Mlddleton, Cice•·o törllnete (angol.). 
J1c. F'acciolatl, Vita Ciceronis litteraria. p,~ris, 1760. 
B. Ghr. F'r. Hulsemann , De indole ph.ilosopkica Ciceronis e:I: ingenio ipsius et 

aliis ralioniLus aestimanda. Lunebourg 1 1799. 
Gautier de Sibert, Examw de la philosophia dc Cicéron. A föliratok acade

míájának emlékiratai, XLI. XLII I. köt. 
Ghrist. llleiners 1 Oratio de philosopkia Cice1·onis, ejusque in w1ioersam pki~ 

losopkiam mcritis. 
Rafael Kllhnar, M. 1: Ciceronis in phílosophiam. ej usque partes mcritu. Ham

burg, 1825. 
A bölcsészetnek m jud en történeti rói. 
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tá vol tartá magát. Atyja had,·iseléssel és tudományokkal foglalkozván, 
minden gonddal és elég ismerettel vezette Marf\us tanulmányait, ki 
már kora ifjuságában tanusitá az iskolában a tudományok iránti sze-· 
retetét, s megszerezte magának a görög nyelv ismeretét, melly nyel
ven jó ideig gyakorolta magát, minthogy ez volt a tudós nyelv a ro
maiak közt. A müvészct, bármell y nyelven, mindig ugyanaz marad; az 
anyanyelvet naponkinti társalgás közben, s a nyilvános viták hallga
tása által gyakorolták az ifjak. Először is Lucius Piotius nyitott rhe
toricai iskolát latin nyelven, sa?. ifjuság nagy számmal sereglett hozzá; 
az ifju Cicerót azonban tapasztalt egyének tekintélye vonta el attól, kik, 
a szokás erejénél fogva, azt állították, hogy a görög gyakorlatok által 
jobban tápláltatik az elme 1) Ez iskolák azonban, valamint Görögor
szágban, hiu czivódások, mesterséges szóbőség és szemtelenség küzd
helyeivé váltak; minek következtében Domitius Ahenobarbus és Li
cinius Crassus consulok, mint az ősök szakásaival ellenkez8ket meg
rótták ugyan, de megszüntetni még sem birták azoht. 

Huszonhat éves korában jelent meg Cicero a forumon Roseius 
Amerinus védelmére; s az ö képdu~, festői ékesen-szálása tetszett a 
hallgatóknak, jóllehet későbben az általa finomított izlés rendkivül 
virágosnak találta azt. Az első diadal által nem hagyván elámittatni 
magát, Athenebe ment, s itten az eleusini mysteriumokba beavatta
tott. Rhodusl;>an Molon A polloniust hallgatta, ki igaz ügyeknek vé
dője, s szintolly jeles iró volt, mirít igen gyakorlott az ész tévedései
nek följegyzésében és az oktatásban; ez mérsékelte nála a nagy bő
séget, mi nem mindig mutat jó jelre a kezdőknél; s midőn előadását 
hallotta, fölsohajtott, mintegy előre látva, miként ez ifju még a tudo
mány és ékcsen-szólás dicsőségét is, az egyediHit, melly Görögor-

. szágnak fenmaradt, el fogja ragadni tőle. 
Az ékesen-szólás nálunk, még olly tartományokban is, hol a po

litikai élet szabad mezöt enged annak , nem egyéb , mint mcsterség 
világosan és szabatosan előadni a tényeket és a saját érzelmeket; s alig 
hiszem, hogy azok, kik az angol és franczia szószékeken a legnagyobb 
hirre vergödtek , a szónoklat mesterségét különösen tanulmányozták 

A legjobbat 1 mit a.. tudományosság a nagy szónokra. nézve összeállithaíott, 
tarbimazza az Oi!omasticum Tullianum 1 contineliS M. T. Cic. tlitam, hisloriam litte
rariam , indicem geographica-historicum, indices legWil et formularum, indieern 
graeco-latinum, fastos consulares. Curaverunt Jo. Casp. OrelliUS1 et Jo. Georg. Ral
tertus 1 professares turicenses1 1837. 

1) SvetoDias, De cl. rhet. IL 
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volna. Ellenben a régielmél, kik bálványozták a szépet, az ifju ember 
nem csekélyebb gonddal tanulta az ékesen-szólást, mint a hadviselés 
tudományát; mert csak ezen két mód általlehetett magasabbra emel
kednie. Pericles, mielött a néphez szólana, az isteneket kérte, n~ en
gednének ollyasmit kiejtenie, mi annak nem fogna tetszeni; Phocion 
a szószék zsámolyánál gondolkozott, miként fejezhetné ki gondolatait 
kevesebb szavakkal; a legnagyobb és legszigorubb görög szónoknak 
bocsánatott kelle kérni, hogy az atticai csint elhanyagolta,s könyörögni 
a néphez, ne tegye függövé az állam boldogságát e~y szónoki taglej
téstőL Nem csoda tehát, ha Cicero az ékesen-szólás leghiresebb isko
láit kereste föl, s visszatérve honába., Roseius szinésztöl vett oktatást 
az előadásban. 

Fenmaradt beszédei tele vannak finomság- és elevenséggel, s 
forma tekintetében semmi kivánni valót nem hagynak hátra. De ne 
higye senki, hogy azok ugy mondattak el, miként irva vannak. Ö 
maga tanácsolja a szónoknak: készitsen magának némi bevezetést, s 
midőn tüzbe jött, engedje át magát a pillanat sugallatának. Ö is ezen 
módot követte 1); rövid vázalatból hosszu beszédeket tartott, mely
lyeket szabadosai följegyzettek 2), ö pedig otthon kiigazitott. 

Ne keressük nála azon eleven vonásokat, mellyek az ujabbkori 
szónoklatoknál meghatják, és megragadják a lelket. Egész beszédjén 
egyformán ömlikszéta világosság, s az egy folytonos ékesen-szólás. Azt 
mondá valaki : Demosthencs szónok , Cicero ügyvéd. Kétségkivül 
emez nagyon értette a mesterséget , kiemelni a védveket ; s mig a gö
rög szónok az általa. védett ügynek igazságától áthatva, egyszerüen 
ugyan, de egész meggyőződéssel a czélra tör, s meggyőződést kiván 
kelteni : a romai mulattatni akar, hosszu Icirásokba bocsátk9zik, kité-

1) Üres perczeiben bevezetéseket készitett Cicero jövendőbeli dolgoza.ta.ihoz, 
s megtörtént a.z is, hogy ugyanazon bevezetést két kiilönbözö dolgozatához ha.sL· 
nál ta. "Nunc negligentia.m meam cognosce. De Gloria. librum ad temisi; a. t in eo 
prooemium idem est, quod in Aca.demico tertio. ld evenit ob ea.m rem, quod habeo 
volumen prooemiorum: ex eo eiigere soleo, cum aliquod !1vyyqri,uflct. institui; ita
que ja.m in TusculRno, qui non meminissem me abusum isto prooemio, conjeci id 
in eum libmm, (1uem tibi misi. Cum autern in naví legerem Academicos, agnovi er· 
ra.tum meum, itaque statim n,ovum prooemium exaravi, etc." Atticushoz, XVI. 6. 
Másik figyelmetlensége Ciceronak előfordul, De finibus, az V. könyvben, hol állítja, 
hogy a.z interiocutorok A theneben találkoznak M. Papius Pisoval; ez azonban 
beszéd közt a korábban tartott párbeszédekre hivatkozik, és a mellyeken, nem té
tetik fól, hogy jelen lett volna. 

Z) Sza.ba.dosána.k, Tyronak tulajdonitják a. jegyeknek, vagyis gyorsiráai rö· 
v id i té~~eknek fól talá.lásá.t. 
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réseket enged ml!gánalc a törvények, bölcsészet és szokások körül 1); 

másokra is, magára is gunyt szór; különösen pedig ért a kedély meg
inditásálwz, a mi A theneben törvény által tiltatott. Demosthenes, a 
tüzes hazafi, a közügy érdekében önmagáról megfeledkezik: Cicero 
önmagát tolja az előtérbe. Demosthencs végszava a szabadság
nak, mellyet minden áron menteni kiván a macedoni csapástól: 
Cicero utolsó h őse a. lankadó szabadságnak, mellyet ő maga segit 
szolgaságba sülyeszteni. Demosthenest nem lehet megrövidíteni : Ci
cerohoz semmit nem lehet adni. Az előbbinek beszédeit hevenyészet
nek tarthatná, a ki nem tudja, milly nagy bajba kerül természe
tesen irni : Cicero beszédeinek minden mondatából és szavából kitünik 
a hosszu tanulmány, a folytonos mesterség. Innen van a bámulandó 
tisztaság irmodorában, a tökély minden részekben; soha egyetlen 
eszmét nem terjeszt elő nemes öltözet nélkül , ugy hogy méltán el
mondhatni róla, miszerint egyetlen szónoknál sincs kevesebb hiány 
és több szépség. Demosthenest könnyü lefordítani, Cicerot bajos; 
amaz még a jelenkori szónoklat kivánalmainak is mintÁ.ul szölgálhat; 
ki a parlamentben, vagy a törvényszék előtt Cicero modorában akarna 
föllépni , azt bizonyára mai napon kinevetnék 2). 

Demosthenes akadályokba ütközik, mint valameily folyam a 
töltésbe ; tajtékzik, fölmagasztosul, valódi fenségesre emelkedik, s 
teljes erejében tünteti elő a férfiut , ki mielőtt szászékre lépe, a hul
lámzó tenger morajának legyőzésében gyakorolta magát. Ciceronál 
hiányzik az akadály, s beszédének kerekded könnyüsége s<;~ha scm 
emelkedik a valódi magasztosra ; hosszu gyakorlat s ügyes elemzés 
által mindent fölhasznál a szavak csavarása-, alkalmazása-, és fölfo•·
gatására, s azok fölött uralkodik ; de csakhamar észrevenni rajta, hogy 
iskolában képeztetett; s nála a termékenyítő világosságnak folyamár-

1) Hogy Cicero minden mesterségé~ abban helyezte, kitetszik onnan, rni
ként a kitérések hill.nyát durvaság jelének vette a régieknél, kiknek ellenében azt 
mondja, hogy "nemo delectandi gratia digredi pammper a causa posset." B1·utus, 

§ 91. 
1) Cicero kérdeztetvén, Demosthenes beszédei közül mellyik tetszenék neki 

legjobban, azt mondá: "A leghosszabbik. ltéletét kimondotta a ,Coroná'r6l szóló 
beszéd forditása által. Quintilianus a Cicero-féle beszédek közt legjobbnak tartja a 
U. fhilippiccít, 

, l\lidöu ::\liddleton Cicero élet1·ajzát kiadta, föltámadtak Jeremiás,Markland 1 

Tunstall és mások, azzal vádolván öt, hogycsak négyet isme;-t el a beszédek közül, 
s a Brutushoz irt leveleket koholtaknak és késö.bbi időkből valóknak tartja. Orelli 
és 1~á.sok ezeknek hitelessége mellett kiizdöttek, s utoljára Hausmann, a göttingai 
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jára találunk, mellyet kimerithetlen kebléből a nap szakott kiömlesz~ 
teni, mint inltább a holdnak fényére, melly mindcnre egyformán ter
jeszti világosságát. 

S valóban, ha jognézeteit vizsgáljuk, a holdhoz kell öt hason
litanunk. Munkáiban egyetlen mondatra nem találunk, melly nyíltan 
s határozottan kijelentett itéletet tartalmazna, a nélkül, hogy másutt 
homlokegyenest ellenkező nyilatkozatra ne bukkannánk. Ernlitettük 
már ezt az előadás folyamában, s könnyen elszámlálhattuk volna az 
ellentéteket, ha beszédjeit veszszii.k vizsgálat alá, mellyekben az elő
adás heve, vagy a meggyőződés eszközlC>Je utáni vágy által elragad
tatva, az igazság lelkiismeretes előadásával keveset gondolt. 

Szigoru kortársai annál többre becsülik didacticus iratait. Va
lódi atticismus uralkodik ezekben, noha a párbeszéd kissé táYol áll 
Platonak természetes könnyüségétöl ; az előadás modora nem engedi 
kifejteni a párbeszéd gyors folyamát, mit a romaiak nem tanulhattak 
meg a vitatkozásokból, mint a görögöle Hiányzik nála még a szaba
tosság a szavakban és kifejezésben, s gyakran a görögből kénytelen 
azokat kölcsönözni, vagy körülirással áldozni fel a szabatosságot. 

Az elméleti bölcsészethez tartoznak értekezései a z is t e n ek 
t e r m é s z e t é r ö l , a j ó s l a t r ó l és v é g z e t r ő l , a t ö r v é
nyekröl, egy töredék a köztársaságról; az erkölcstanhoz 
különösen a t us c u l um i kér d és ek, a köt e l ess é g ek r ö l, a 
p a r a d o x um ok, s kisebb értekezésci a b a r á ts á g- és ö r c g
s é gr ö l; a dialectioához a t o p i c a a bizonyitás kutforrásairól; a 
szónoklathoz a sz ó n ok r ó l, j e l es sz ó n ok ok r ó l, és sz ó

n ok l a t i e l r e n d e z és r ő l szóló értekezések. 
Rhetorica.l milvek. 

E müvek, különösen a három könyv a sz ó n ok r ó I, nem tartal
maznak száraz szabályokat, hanem jeles példányuJ szalgálnak a cri
ticára. Ez a milly csömörletes, midön pajzánság, vagy ledérség szem
telenül kezeli azt: szintugy a nagyszerüség és méltóság jellemét ölti 
magára olly férfiak kezében, kik el tudják enyésztetni a különbséget 
az itészeti mcsterség és a szerkesztési tehetség közt; bizonyos terem
tői szellemet visznekaszépnek vizsgálatiÍ.ba; aszellemnekösztönszerü 
erejénél fogva föltaláli1i látszanak, midön csak viszgálnak, s érdemök 
biztos öntudatával elmondhatják: ,Son pittore aneh'io - én is festő 
vagyok.' Illyen volt Aristoteles, midön a társadalom és gondolkozás 

a cademia egy értekezésében. A tőle megtagadott beszédek lenn~nek: az I. és U. 
f'o,t reditunb, Pro do111o sua, ée D~ haru•picinis re•ponsionibus. 
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törvényeit megalapitván, nem látott lealacsonyitást abban, hogy a 
költői tehetség-s irodalmi ízlésnekhatárait kijelölte; illyen volt Cicero, 
midőn a müvészet titkait a legszebb latinsággal szerkesztett,s élez- és 
kellemteljes iratokban fejtette ki. Szerinte a szónok ne használjon a 
megflzokottaktól eltérő szavakat és mondatokat; egész mestersége ab
ban álljon, hogy azokat tisztán alkalmazza, s azoknak bizonyos elhelye
zést é.'l rímeket adjon, mellyekben kellem, erő, fenség, ékesen-szó
lás legyen, amint a szükség magával hozza 1). Esztelen és nevetsé
ges követelés szabályokat állitani föl arra vonatkozólag, ami leginkább 
az embernek személyiségétől függ, minö a nyelv, s a legbensöbb érzel
mek kifejezése; mindazáltal Ciceronál örömest olvassuk e szab!ilyo
kat, mellyek elégtelenek ugyan , de hosszu és fényes tapasztalás által 
igazoltatnak. 

A helyett azonban, hogy a legjobb mintákat kijelölné, ezek 
használásának módját fültárná, melly szerint az uj szónokok képezen
dök lennének, s különösen a szónoki erkölcsiség és becsületesség sza
bályait elöterjeszteUt;, Ciceronak a hosszugyakorlat alatt szakása vala 
ügyelni az előadás minden csekélységeire, a képletes mondásnak és a 
szónoki hangzatosságnak anyagi aprólékosságaira; s ezeknek tulaj
donítva saját, vagy mások győzelmeit, kelletlen szőrszálhasogatással 
elemzi azokat, s arról értekezik, minö hangon kell kezdeni s foly
tatni a beszédet , mikor üsse és ne üsse meg a szónok homlokát, miké
pen rendezze haját, midőn veriték ét letörli, s egyéb hasztalanságohó l, 
mellyek csakhamar föjelentőségre vergődtek. 

Mindazáltal a szabályok , mellyek arra utalnak, mikép kell szin
lelni, mit természetesen cselekednék az, ki saját érzelmeit fejezi 
ki, a nyelv és modor változtáva l ránk nézve hasztalanokká váltak; 
gyakran nem is érthetők utasításai a szavak elhelyezése, a tagok 

· egyeztetése, a körmondatok elosztása, a verslábak változtatása tekin
tetében, s valljon inkább jambussal, mint spondaeussal végzödjék-e a 
mondat; nincs is mit bámuljunk ezen dichoreus szón: ,comprobavit ;' 

1) Nil1il est tam tenerum, neque tam flexibile, neque quod tam facile sertna
tur quocumque ducat, quam oratio. Ex hac Yersus, ex eadem dispares numeri con
liciuntur: ex ha 1 etiam haec soluta variis mctlis multorumque generum oratio. Non 
enim sunt alia sermonis, ali a con tenticnis verba; neque ex &lio genere ad usum 
quotidianum, alio ad scenam pompamf!Ue surnuntur: sed ea. nos cum jacentia sus· 
tulim115 e medio, sicut mollissimam cerarn ad nostrum arbitrium formamus et fingi
mus.lta.que ut tum g ra. ves swnus, tum medium quidda.m tenemus; sic institutarn 
nostra.m sententiam sequitur ora.tionis genus; idque ad omnern rationem et aurium 
voluptatem et Mimorum motum xoutatur et flectitur. Ds orat. UI. 45. 
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vagy ezen mondat hangzatasságán : ,judicium patris filii temeritas 
comprobavit.' De ezen dolgok, mellyeket hasztalanságoknak tekintünk, 
nagy fontossággal birhattak egy olly nép előtt, hol Gracchusnak egy 
fuvolyás adta ajkaira a kezdő hangot; s hol Antoniusnak egy üs-ye· 
sen összeállitott körmondatára dörgő tapsok emelkedtek. Pedig ·azt 
veték szemére Ciceronak , hogy ige~ nagy gondot fordit a körmonda
tok szerkezetére, s mi magunk is könnyen észrevehetjük, mennyire 
kedvesek előtte némelly hangzatos zárszavak, s e mondatnak : ,esse 
videatur' gyakori ismétlése. 

,t.z ékesen•szólás tö~lénete. 

A szónoklat minden titkainak n n gy mestere, Cicero, éles belátással 
jegyzette föl az általa elhomályosított valamennyi vetélytársaknak 
és elődöknek érdemeit és hiányait; s irataiból a latin ékes-szólásnak 
története könnyen összeállítható. Mindenek előtt azokat sorolja cl, 
kik a hathatós védvekkel és előadási hévvel nem egyesitettek elég 
mesterséget és finomságot. Az idősb Catotól fenmaradt százötven 
beszédet Cicero idejében már senki sem olvasta; más részről azt is 
tudjuk, hogy eme szigoru republicanus a dologra, nem pedig a sza· 
vakra forditotta figyelmét, s azon véleményben volt, hogy a ki a dol
got jól ismeri, azt elő is tudja adni 1). A Gracchusok közül, kiket 

1
) "ln hane rem constat Catonis praeoeptum pene divinum , qui ait: Rem 

tene, verba sequentur.'' Igy olvassuk Julius Victor Ars ,·h.etoricn cúmü mun· 
kájában, mellyet Mai talált meg avaticani könyvbír egy codexében. Ugyanezen 
íőpap a Frontone töredékeiben (Roma 1823) ennek egy levelét hozza föl, melly
ben 1\Iarcus Aureliusnak a mellözés igen szép példája gyanánt hoz föl egy töredé· 
ket Ca to beszédéből, mellye t itt bemutatunk, miután az, mint uj, az ékesen-sz6lás 
történetében nem említtetik: "Jussi caudicem proferri, ubi mea oratio scripta erat. 
De ea re, quod sponsionern feceram cum M. Cornelio, tabulae prolatae; majorum 
benefacta perlecta: deinde quae ego pro republica fecissem, leguntur. Ubi id 
utrumque perleetum est, deinde scriptum erat in oratione. Nunquam ego pecuniam 
neque meam, neque sociorum per ambitionem dilargitus sum. Atat noli scribere, 
inquam; istud nolunt audire. Deinde recitavit. Nam quos praefectus per sociorum 
vestrarum oppida írnposui, qui eorum bona, liberos diriperen t? Istud quoque dele; 
nolunt audire. Recita porro, Numquam ego praedam, neque quod de hostibus cn· 
ptum esset, nequ e manubias inter pauculos amicos meos d i visi, ut illis eriperem, qui 
cepissent. Istud quoque dele. Nihilo minus volunt dici; non opus est: recitato. 
Numquam ego evecticnem datavi, quo arnici mei per symbolas pecunias magna.s 
caperent. Perge istuc quoque uti cum m:txime delere. Numquam ego argentum pro 
vino cougiario inter apparitores atque amicos meos disdidi, neque eos malo publica 
divites feci.· Enimvero usque istuc ad lignum dele. Vide sis quo loco respublica 
siet, uti quot reip. benefecissem, unde gratiam capieba.m, nunc idem illudmemorare 
non audeo, ne in vidi ae siet. I ta incluctum est male· facere impoene, bene facere ·lion 
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Quintilianus a férfias szólás példányainak nevez, Ca just tartja Cicero 
a legeszesebb, s legtöbb ékesen ·szólással biró latin szónoknak J) ; s a 
tőle fenmaradt csekély töredékekben észrevehető némi férfias ko
molyság és mérsékeltség: mi Cicero és Livius átgondolt s mestersé
ges stiljében föl nem található, csak is Caesarnál tünik föl ismét. A 
görögökkeli társalgás köszörült ugyan Laelius és Scipio darabossá
gán , de azt egészen eltörölni nem birta. 

Az ernlitettek koráig az ékesen-szólás első fokán állott, a mely
lyen azt természetesség és uz érzelmek ereje jellemzik, mint a mely
lyek ösztönszcrüleg képesek lekötni a figyelmet, meginditani a 
kedélyt, s megragadni az elmét, a nélkül, hogy előkészületre lenne 
szükség. Illyen volt a görög ékesen-szólás Pericles koráig; ö utána már 
a mesterséges ékesen-szólás állott be, a midőn a szónok nem csupán 

irnpoene licere." A. Gellius X., 3. Catona.k egy másik szép töredékét tartá fón, hol 
Q. Terrnust sajnálja. : "Dicit a decernviris parurn sibi bene ci baria cura ta esse; jus· 
sit vestimen ta detrabi atrtue Ilag ro caedi. Decemviros Bruttiani verberavere, v i· 
dere multi mortales. Quis hane conturneliarn, quis hoc imperium, quis hane servi
tutem fet·re potest? N em o hoc rex ausus est facere. E an e /ieri bonis, bon o genere 
natis, boni consulitis? Ubi societas, ubi fides majorum? insignitas injurias, plagas, 
verbera, vibices, eos dolores ntque carnilicina.s, per decus atque maximarn contume· 
!iam, inspectantibus popularibus suis atque multis mortalibus se facere a usum esse? 
Sed quantum luctum, quantumque gemitum, quid lacryrnarum, quantumque flet.um 
factum audivi? Servi injurias nimis aegre ferunt; quid illos bon o genere na tos, 
magna virtute praedi tos, opinamini animi habuisse atque habituros dum vivont ?" 

1) "Exstat oratio hominis, ut opinio mea fert, nostrorum hominum longe 
ingeniosissimi atque eloquentissimi, C. Gracchi." Or. pro 111. Fonte,io. A. Gellius 
azoknak megczáfolására, kik C. Gracchust Cicero elé teszik, annak beszédéből tö· 
redéket közöl , mellyben előadja. a tisztviselöknek kihágásait a. tartományokban; 
de csak egyszerüen, illdulat és czikomyl!. nélkül szól: "Nuper Theanum Sidicinum 
consui venit, uxorem dixit in halneis virilibus lavari veli e. Qraestori Sidicino a. M. 
Mario datum est negotiurn, uti halneis exigerentur qui lavabantur. Uxor renunciat 
viro, parum cito sibi halneas traditas esse, et parum Iautas fuisse. Idcirco Pal us 
destitutus est in foro, eoque adductus suae civitatis nobilissimus homo M. Marius: 
vestimeuta detracta. sunt, virgis eaesus est. Caleni, ubi id audiverunt, edixerunt ne 
fJ.Uis in halneis Iavisse vellet, cum magistratus romanus ibi esset. Ferentini ob eam· 
d em causarn praetor noster quaestores arripi juasit. Alter se de muro dejeci t, alter 
preheusus et virgis eaesus est ...... Quanta libido, quantaque intemperantia sit 
hominum adolescenti um, unum exempl um vouis ostendam. His annis paucis ex Asia 
missus est qui per id tempus magistratum non ceperat, homo ado! escens pro legato. 
Is in lectica ferebatur;ei obviam hubulcus de plebe venusina advenit, et per jocum, 
cum ignoraret quid ferretur, roga.vit, num mo.rtuum ferrent. Ubi id audivit, leeti
carn jussit deponi, stuppis q ui bus lectica deliga ta erat, usque ad eo verberari jussit, 
dum animam efflavit." Noct. .itt. X. 3. · 
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a fölött elmélkedik' mit mondjon' hanem '. miképen mondja azt j s 
mindcgyre gyakorolja magát, hosszu verstöredékeket 11zavalva, mere
dek }Jegyre mászva,szájában kavicsokat görgetve, s tükör előtt a tagjár
tatást tanulmányozva. KétszereM gondot forditának ezek,re a 
romaiak, s azt követelték, hogy a szónoknak nyelve folyékony, szava 
dörgő, tüdeje erős legyen 1), s a szónoklat minden eszközeit hossza
san tanulmányozza. 

Gyakorlaf.ok. 

Mielött a rettenetes népitéletnek alávetnék magukat az ifjak : 
iskolákban, vagy pedig magán körökben vitatkoztak különféle tár
gyak fölött. Cicero praetor keráig folytonosan gyakorolta magát a 
szónoklatban j s még akkor is folytatta tanulmányait, midőn babérral 
koszoruzva, a politikai viharok által eltávolittaték a forumtól. Hirtius 
és Dolabella hozzá jártak magukat gyakorolni 2). Poropejus még a 
polgárháboruk előtt, midőn Caesar a csatatéren diadalmaskodott , a 
szónoklattal foglalkozék azon reményben, hogy ez annyi csaták kö
zepett eldöntheti a birodalom sorsát. Marcus Antonius szónokká ké
pezte magát, hogy Ciceroval szembeszállhasson j s Octavian a mode
nai harcz folyama alatt szintén azzal töltötte idejét, mintegy kárpót
lást keresve badvezéri járatlanságáért 

Valóban rendkivüli emlékező tehetségre volt szükség, hogy 
valaki olly hosszu beszédet elmondjon, a nélkül, hogy a nyugtalan s 
zajongó nép által megzavartatnék j különösen pedig Ciceronak volt 
arra szüksége, midön például egy buzorohan mondá el beszédét a 
maniliusi törvény mellctt. A tisztségek kérése alkalmával érdemnek te· 
kintetett, ha az illető a nomenelator segélye nélkül minden polgárt 
nevéről tudott szólitani. Egy valakiről mondják, hogy midön költe
ményt szavaltak el előtte, tréfából azzal vádolta a szerzöt, mintba azt 
tőle lopta volna; s ennek bizonyságaul előlről végig minden fenaka
dás nélkül elmondá azt. Hortensius, miután egy egéRz napon át ingó
ságok árverésénél jelen volt, este rendre elősoro lá az eladott tárgya
kat,fölemlitve minden egyes czikknél a hiányt, árt és a vevöt.l\f. Annae
us Seneca kétezer egyes szót ugyanazon rendben tudott elmondani, 
mint hallotta j s e ritka tehetségét fölhasználta azon darabok össze
gyüjtésére, mellyeket a szónol<lati gyakorlatoknál hallott, s ezekkel 

') Solutam linguam, ca.noram vocem, latera firma.. 
%) H irtium et Dolabellam dicendi discipulos habeo, coenandi magistros. 

Puto enim te aud.isse. .. illos apud me declamitare, me apud illos coenitare. Ad 
fam. XX. 16. 
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kedveskedett gyermekeinek és az utókornak a ,Controversiae' czimü 
husz könyvében, mellyek közül csupán ötnek tördékei maradtak fön, 
s azokat sem ol vas sa senki. 

Jlz ékesen·•zólás második korszaka. 

Illy mesterséges módok közt, de nem azok által jutott el érett
ségre az ékesen-szólás Antonius- és Crassussal. Amaz Atheneben és 
Rhodusban tanult, s épen abban állt mestersége, hogy azt nem mu
tatá i s mindenki hevenyészetnek vélte beszédjét, habár azt legszor
galmatosabban kidolgozta. Egyedül Crassus versenyezhetett vele, a 
komoly szé·nok, ki habár nem szükölködött élczes, s tréfás ötletekben, 
de aljasságokra soha nem vetemedett, kifejezéseit szabatosság s ter
mészetes csin jellemzé. 

Az akkori idők megértésére szolgáljon a következő történet. Bi
zonyos Brutus nevü fiatal ember, szokás szerint a szónoklati pályát 
vádemeléssei kezd vén, zavarba hozá Crassust, főleg az által, hogy 
beszédének két pontját, mellyekben ez magának ellenmondott, ösz
szehasonlitá. Crassus megbosszankodván, a Brutus atyjától irt három 
párbeszédnek kezdetét fölolvastatá, hol egyik villáját irta le; azu
tán kérdé a vádlót, mit csinált azon birtokkal? s innen indult ki a 
vádolt a tékozló ifju heves megtámadására. Történetesen ép akkor egy 
romai hölgynek koporsóját vitték a forumon is ez alkalmat fölhasználva 
Crassus, ellenfeléhez fordult s igy kiáltott fel : "Mit mivelsz ott nyu
godtan ülve? Mit izensz e tisztes nő által atyádnak? mit azoknak, 
kiknek képeit hordoztatni látod? mitJuniusBrutusnak, ki e népet meg
szabaditá a királyi uralomtól? Mit mondjon nekik, hogy te mit mi
velsz? minő érdekeken, dicsőségen, erényen töröd fejedet? Talán 
örökséged szaporitásán? ez nem férne meg a nemességgel: pedig 
hozzád illenék; de ha azután semmid sem lesz, ha a tobzódás mindet 
fölemésztett ! Talán a hadiügyeken? de ha soha sem láttál csatatért ! 
Az ékesszóláson? de ba ahhoz sem értesz, s szavadat és nyelvedet a rága
lom gyalázatos mesterségére használtadt És te szivod még a levegőt? 
te ránk nézni bátorkodol? s még itt mutatod magad a forumon, a vá
rosban, a polgárok szine előtt? Nem félsz e megholt nőtől, e képektől, 
mellyeknek számára semmi helyet sem hagytál, nem azért, hogy utá
nozd, hanem hogy legyen, a hová legalább elhelyezd azokat?" 

Egy másik jelenet annak megmutatására, minö hévvel gyako
rolták' akkori időben az ékesen-szólást. Philippus consui azt találván 
mondani, hogy illy senatussal nem lehetett kormányoznia a köztársa
ságot, Crassus páratlan hevességgel felelt neki ; s midön azzal akará 
öt Philippm1 megriasztani., hogy javainak elkobzását megrendelé, 
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még l1evesebb kifakadásokat engedvén magának a szónok, annyira 
vitte , hogy a consdnak el kellett hallgatni, s bevallania, hogy hüség 
és bölcseség hiányában soha sem volt a köztársaság. A nagy eröködés
és haragtól oldalszmást kapott, s hét nap alatt meg is halt bele 1). 

Marcus Antonius is, midőn Aquiliust védelmezé , ennek mellér6l le
tépte ruháját, hogy sebeit mutogassa; sirásra fakadt, s hallgatóit is 
könyekre inditá 2). Cicero magasztalja Antoniust élénk, erőteljes elő
adásaért; elmondja, milly heves az előadásban, miképen fejezi ki a 
fájdalmat szemeivel, arczával, tagjártatásával, ujjával; a nyomós és 
a legválogatottabb szavak mint folynak ajkair.Jl 3). 

Crassussal egy szinvonalon állott az ékes-szólásban, sőt a tör
vények ismeretében feliiihaladta öt Scaevola; és, a mi tudós emberek 
közt ritka dolog, e vetélkedés nem hogy irigységet keltett volna· 
bennök, hanem inkább barátságot szült. Hiresek voltak még Cotta és 
Sulpicius : amannak nyelve tiszta és virágos, védvei hathatósak, izlé
se ép és természetes, ügyessége által megnym·te részére a birákat, jól
lellett mellének gyengesége miatt szavát nem nagyon emelhet te, s az 
érzelmeket föl nem keltbette j ellenben Sulpicius nagyszerü és komor 
volt a maga nemében, hangja tetszése szerint majd erős, majd gyen
géd j tagjártatása könnyü és soha sem tulságos . 

. ~z ékesen·szólá" harmadik korszaka. Hortensln!i. 

A l{öztársaság hanyatlásával tetőpontját érte az ékesen-szólás, 

J) me. De m·atOI·e. 
'l) Cicero ekképen it:ja le :Marcus Antonius föllépését: "Ne véljétek, hogy 

M. Aqui!it1s ügyében, midön nem jöttem előadni régi hősöknek kalandjait, sem 
azoknak mesés vállalatai t, sem szinészi szerepet játszani, hanem saját személyem
ben szólani , megtehetném azt, a mit tettem , hogy megt~trtsam azon polgárnak a 
hazát, a fájdalom élénk érzete nélkül. Egy férfiu elöt.t állva, ki, ha jól emlékszem, 
consui volt s hadvezér, kinek a senatus megengedte a diadalmenettőlnem nagyon 
eltérő módon menni föl a Capitolium ba.; látva őt, mondom, leveretve, elkeseredve, 
kitéve a veszélynek, hogy minclenét elveszitse, csak akkor kezelettem szólani, hogy 
másokat könyörületre inditsak, miután magam is egészen ellágyul tam. Valóban 
csak akkor vettem észre a. biráknak rendkivüli megindulá.sát, midön a gyászba 
öltözött öreget fölemeltem a földről , szétszakitám me!lén a ruhát, s mutatám seb
helyeit; a mi már nem a. Rzónoklat h at_ása volt, hanem a kesergö léleknek hathatós 
megindulása.. S ott látva C. Mariust, ki az ö keserü könyeivel kisérte beszédemet, 
midön hozzá fordult>tm:, ajánlva neki tiszttársát, s kikérve gyámolitását az összes 
hadvezérek közügyét illetőleg: ezen szenvedélyes kifakadásokat, s az istenek, em
berek, polgárok, szövetségesek segély ül bivását lehetct-len volt legnagyobb fáj
dalmam-s könyeimmelne~n kisémi; s bármit mondtam volna is fölhevülés nél
kül, nem könyörületre, hanem kac -z. aj ra inditotta volna a hallgatókat." De omtore 
II. 45. 

8) De oralol"e. 
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midőn Caesar, Brutus, Messala és Hortensius virágzottak. Ez utóbbi 
Ciceroval vetekedett, miként Aesch)nes Demosthenessel. Hortensius 
tizenkilencz éves korában lépett a szászékre az afrikaiak védelmére, 
s beszéde, miként Cicero mondja, Phidias müvéhez hMonlitható, 
mellyet alig pillant meg valaki, már is el van ragadtatva általa 1). Hü 
emlékező tehetség, szép előadás, rendkivüli könnyüség olly nagy te
kintélyre emelték őt , hogy a leghiresebb szónokok örömmel sereg
lettek össze öt hallgatni, mig más r~szről folyékony, ékes irmodora 
és tudományossága.igen kedvelt iróvá tették őt. Tőle eredt a modor, 
melly szerint a tárgyat több pontra szokás felosztani, s az előadás vé
gén az egészet összefoglalni; mi által a figyelem leköttetik, s a védvek 
erőben nyernek. Semmi sem maradt fön tőle ; annyit azonban tudunk, 
hogy valamennyi kortársait felülhaladta, mig végre a forumtól visz
szavonult, s a tudósok társaságában kényelmes életet élt, villáinak, 
kertjeinek és haJastavainak gyönyörüségei közt. Századának is meg
hozta az áldozatot fajtalan versek irása által. Sy lia pártjára, ugy lát
szik, meggyőződésből állott, minthogy soha nem pártolta azokat, kik 
az ö törvényeinek lerontása által kisérlették meg utat törni maguknak 
a főhatalomra. Ez oknál fogva Pompejus ellen volt, midőn ez a trihu
nok visszaállitása után rendkivüli hatalmat követelt; Opimius volt 
tribunnak elitéltetését ő eszközölte; Ciceroval közremunkált Rabi
rius támogatásában, s Ca tilina és Clodius elnyomásában, jóllehet 
Pompejus és Verres ügyében ellene dolgozott; melly utóbbinak vé
delme csakugyan szégyenére válik. Mindazáltal becsületére válik, 
hogy Ciceroval minden körűlmények közt barátságban élt, bárha az 
ellenpárton volt; őt augurnak ajánlotta, s utóbb midőn a törvény elé 
állittatott, a lovagok élén védelmére is sietett 1 ). 

Nem csak a töredékekből , de még a fenmaradt egész beszédekből 
i!! bajos megitélni ezen szónokokat: mert midőn irásba foglalják eszméi
ket, hiányzik náiuk azon szabatos és bevégzett valami, melly a gon
dolkozást kiclégiti ; de midőn vitatko1.ás közben az élénk hevenyészet
nek s azon érzelemárnak engedték át magukat, melly a hirtelen ötlet
ből cred, ekkor hatottak a képzclödésrc, s maguk részére hajlitották a1. 
akaratot. "Cicero (igy szól Aper párbeszédében ,a romlásnak indult 
ékesen-szólásról,' melly Tacitusnak tulajdoníttatik) első volt, ki szabá
lyosan beszélt, megválogatta a szavakat, s azokat gondosan összeálli tá; 

1) Brul1ls, §. 64. 
l) Lud. Gaspar. Luzac, De Q. Ho1·tensio oratore Cicc!'onis aemulo. Ley<len; 1810. 
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könnyüséget keresett; mondatokat is talált későbben készitett beszédei· 
ben, midőn az itélő tehetség és a gyakorlat johbra taniták őt, mert 
töbhi beszédeiben JJem hiányzanak a régi hibák, a gyönge kezdet, hosz· 
szu elbeszélés; bevégzi ugyan, de nem zárja be; lassan változik, rit
kán lelke::;ül föl; kevés eszmét végez be tökéletesens fényesen; has~nló 
az erős és tartós falhoz, mellynek ragasztéka és máza nincsen. Én pe
dig azt ohajtom, hogy a sz.ónok ollyan legyen, mint a gazdag és jó 
c8aládatya, kinek háza és fedele ne csak a viz és a szelek ellen legyen 
védve, hanem a szemct is gyönyürködtesse; ne csak közönséges házi 
eszközei legyenek szükségből, hanem aranyból s ezüstből, és hogy ék
szereket vehessen kezébe, s azokban gyönyörköuhessék, az elhasználta
kat vagy kijavítottakat változtathassa; ne használjon elavult szavat, 
vagy fejezeteket évkönyvek módjára, mellyeknek se füle, se farka; 
kerülje a csípős bohóczkodásokat s az egyforma záradékokat." 

Egyébiránt a politikai ékesen-szólas, mint talán első tekintetre 
látszanék, nem a. legnagyobb fontossággal birt Romában j s maga Ci
cero, a szószék nagy mestere, állítja, miként az csak gyermekjáték 
volt a törvényszéki ékesen-szóláshoz képest. Itt valóban a törvények 
szoros formájának s betüszerinti értelmének enyhítéséről volt szó j a 
politikai szenvedélyek is belevegy ültek j megindulást hozott létre a 
vádlottnak halavány arcza, a csaladtagok jajveszeklései, a védenczek 
könyörgései. S igen nagy érdeket gerjesztett annak vizsgálata, miként 
érvényesitheti a szónok mindezek ellenében az igazságot, vagy saját 
véleményét. Ez oknál fogva az ügyvéd mestersége nem abban állott, 
hogy védveHel bizonyitsa be, miként kellett, az igazságot; hanem, 
hogy nem valódi szinben tüntessen föl valamit, rágalmat és gunyt 
szórjon az ártatlan tettekre, valószinü előadással szője a hazugságot; 
hol védveket nem talál, ott gunyoljon; komolyságot és erkölcsiséget 
fitogtasson épen .akkor, midőn erkölcstelen elveket hirdet j olly nagy 
mértékben űzze a tréfát , hogy a hallgató végre is elhigye, miként 
egyátalában nem lehet igazsága annak, ki annyira megérdemlette a 
nevetségessé tételt j fölzaklassa mind az aljas szenvedélyeket, a hiu· 
ságot, félelmet, érdeket, irigységet ..... Ezek \·aJának a régi ékesen· 
szálásnak fogásai, mellyeket Ciceronál elemezve látunk. 

Topica. 

Az igazság földeritését tehát más uion kelle eszközölni ott, hol 
az ékesen-szálásnak egészen más volt a czélja, tudnillile diadalra emel
ni valameily pártot, ügyet, vagy egyént. Már Aristoteles kijelölte a 
,Topica'ban a közforrásokat (loci r,ommunes), honnan a bizonyitékok 



- 369 -

merithetők; s Cicero a fiatal jogtanuJók számára Trebatius jogtudós
hoz intézett értekezésében bővebben kifejtette azokat. Ugyane tár
gyakról iratott egy, Hereoniusnak ajánlott rhetoricai könyv, némely
lyek szerint Cicero, mások szerint Comiilcius· által j e munka szint
olly világos és könnyen érthető, mint hasznos ... 

Itt megállapodunk~és a következő könyvben fogjuk vizsgálni az 
ékesen-szólás hanyatlását, melly a tanító-mesterekkel kezdödvén, a 
felforgatott alkotmánynyal befejeztetett. 

Romal bölcsészet. 

Egyedül csak a tevékenységre és hóditásokra fordítva figyel
möket a romaiak, a bölcsészetet addig nem ismerték, mig az a görö
gök által be nem hozatott.- Ez egyike ama számtalan átaJános véle
ményeknek, mellyeket a történelem minden vizsgálat nélkül elfogad, 
és tovább terjeszt, bármenynyire ellenkezzenek is azokkal a tények. 

A hetruskok bölcsészetéről nem sokat tudunk j de annyi bizo
nyos, hogy az eredeti latin bölcsészet a hetruskok és pythago
reusok bölcsészetéből állott. Le is volt az irva számos könyvek
ben, de a mellyek mind elvesztek : minthogy a későbbi tudó
sok a görög tudományok által elvakittatva, nem sokat törődtek 

a nemzeti tanok fentartásával, vagy pedig az epicureusok és stoi
cusok tanaival zavarták össze azokat. Mindazáltal két kutfőből igye
keztek az illetök azokat kimagyarázni, s e két kutfő volna a nyelv és 
a jogtudomány. Vico az első, ki az ,Olaszok legrégibb bölcseségében' 
különösen arra ügyelve, milly bölcseséggel vannak megrakva a latin 
szavak, azon következtetésre jött, hogy a régi olaszok mély gondol
kozásu fők valának js az ő metaphysicai, physicai és erkölcstani rend
szeröket a kifejezések- és szavakból akará kideriteni.Fáradságát egyc
dül csak a metaphysicára forditotta, s bebizonyitá, miként az ős lati
nok véleménye szerint az i g a z és a t é n y ugyanegy dolog vala. Is
tennek tudomása volt a physicai dolgokról, az embereknek a mathe
matikaiakról, ellentmond va a dogmaticm10knak, kik azt hitték, hogy 
mindcnt tudnak, és a scepticusoknak, kik azt hittélc , hogy semmit 
sem tudnak. Az Isten tökéletes igazság, ki a tárgyaknak kül- és bel
elemeit ismeri j mig az ember az ő értelmiségében csak az elosztás ut
ján halad , s a tudományból a lényt és az egységet meriti. Az ember 
lelkében (anima) uralkodik a. kedély (aniruus), a kedélyben az ész 
(mens)s ebben az lsten; meUy Isten a cselekvés által akar, s a dol
goknak örök rende szerint, nem pedig esetlegesen cselekszik. 

Ha már átalában bizonytalannak és puszta véleményezésnek te• 

24 
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kintetik Vico rendszere: még kevesebb becscsel bir ránk nézve, kik 
azt tartjuk, hogy a. nyelvben vannak lerakva a Teremtőnek legelső 

kinyilatkoztatásai, mellyek által az értelem világosságot, az ész fej
lődést nyert.S minthogya nyelveketnem bölcsészek készítették, hanem 
a nép : azok nem a tudomány előhaladása , hanem a közérzelem 'igaz
ságai mellett tanuskodnak j s lehetetlen kiválasztani belölök azt , mit 
a nép sajátjából rakott le azokba, attól, mit hagyomány utján 
vett át. 

E részben sokkal jobb forrásul szolgál a jogtudomány, melly
ben (mellözve a xn törvény-tábláról szóló mesét),hibáznak azok, kik 
egyedül a stoicusok felekezetének szellemét látják; minthogy azon
kivül, hogy ellenkeziSt lehetne bizonyitani, meg van mutatva, miként 
az a decemvirek által késiSbben összeszedett régibb elveken alapszik. 

Ezen elvek szerint tehát az ember természetileg eszes és szabad 
lény,s a személy az ember az lS állapotjáva.l. Az ember állapota. termé
szeti, vagy polgári: miért is a rabszolga ember, de nem személy 1). 

Az ember szabadsága. abban áll, hogy teheti azt, mit az erö, vagy 
jog nem tilt j a azt természetileg el nem idegenitheti. Polgári jognál 
fogva azonban megengedtetett 8 rabszolgaság, s a rabszolga minden 
jogtól meg vala fosztva 3). A nlSnek tulajdona a gyengeség; a férfiué 
a méltóság , ki egyedül bir képességgel atyai hatalomra és hivata
tokra. A fiu csak törvényes házasságból származbatik: miért is a há
zasságtörés, vérfertőzés és ágyasság büntetés alá eső dolgok. Dolog
nak tekintettek a romaisk mindent, a mit javak közé lehetett számi
tani, ide véve a jogokat is. De a jog nem volt anyagi tárgy, hanem 
kiválólag egyetlen , eloszthatlan , eltörölhetlen , s tulélte a tárgyat, 
mellyhez köttetett j csupán akarat, vagy törvény által volt szerez
hetö, vagy elveszthetc'S. Nagy gondot forditottak még a jogtudósok a 
szavaknak valódi értelmére, s a formulák szabatossá.gá.ra j ugy szin
tén ügyes mesterek voltak a bizonyítékokban és a praesumtiókban. 

Itten tehát nem iskolai bölcsészettel van dolgunk, mint Görög
ország- vagy Alexandriában, hanem gyakorlati élettudománynyal j s e 
modorhoz már Pythagoras szoktatta az olaszokat, mellyet 8 jobbak 
soha sem feledtek. 

Későbben behatott ide az idegen tudomány j s Cicero tBbbi 
munkái a bölcsészet történetére vonatkoznak , ki semmi ujat nem te-

1) A személy értelmezése: "Homo cum statu quodo.m consideratus;" o. status 
alo.tt érteni kell : "Quo.litas, cujus ratione hornines diverso jure utuntur." 

l) Lásd V. könyv. , fej. 
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remtett, csak a már meglevlSt dolgozta föl, és szépitette ki. Ami ere
detiség volt is az olasz tudományban, az a görög bölcsészet árjába 
vegyült, mellyböl olly mohón meritettek az olaszok. A görök bölcsé
szek ekkor már másutt ellSadott okoknál fogva hanyatlásnak indultak; 
de most már nem egyedül Atheneben tanitottak, s iskolák állottak 
föl Kis-Ásiában, Egyptomban, Görögországban, Afrikában, Europá
ban. Rhodusban tanitott a stoicus felekezetbeli Posidonius, s ezen fe
lekezetet legjobban tisztelték a romaiak. Cicero Atheneben Epicurus 
iskoláját látta virágzani Phaedrus és Patronus vezetése alatt, az aca
demiait Antiochus és Aristo, a pcripateticusokét Cratippus alatt ; 
még Massiliába is elküldötték a romaiak nevelésbe gyermekeiket. Mi
dön illy tanítványokat nyertek a görög bölcsészek 1 akutforrásokra 
mentek föl, s Plato és Aristoteles tanulmányozása uj életet nyert. 
Ekkor ujra föléledtek a Görögországban feledékenységbe ment min
dennemü felekezetek; mindazáltal az uj-academicusok, peripateti
cusok, stoicusok, epicureusok egymástól határozottan különvált négy 
felekezete minden egyebet tulszárnyalt. 

Eplcureu•ok. 

Az epicureusok azt hirdették : használja föl az ember a testnek 
és léleknek élveit; ne engedje át magát az érzékeknek a józan észszel 
ellenkező módon, s ne engedje, hogy ez zsarnokoskodjék amazokfölött; 
kerülje a fájdalmas érzéseket, keresse a kellemeseket, mert a valódi 
bölcseség az élvezetben áll. Azonban az élvezetnek legnagyobb ellen
sége a tulság, melly csömört és lankadá.st idéz elő: miért is az élve
zet csak az er~nynyel egyiitt állhat fön, melly a szenvedélyek mérsék
lésébeu áll. Mig a szerelern, dicsvágy, fukarság által elkapatott em
berek bünt követnek el, s magukat megbecstelenítik : a bölcs a rév
partról nézi az ö hányattatásukat, s mennyire lehet, távol tartja ma
gát a közügyektől, mellyek csak veszélyt és fájdalmas balsorsot hoz
hatnak fejére. 

Stolcu•ok. 

Az illy elvekben istentelenséget látott a szigoru stoicus, ki azt 
mondá: "Érzékeink a barmokéival közösek; csak a tiszta, szellemi 
értelmiség különböztct meg bennünket azoktól, melly közelebb visz 
az istenséghez, -~ honnan eredetét vette. - Az erény abban áll, 
hogy a lelket az érzékek bilincseiből kiszabadítsuk, a szenvedé
lyektÖl függetlenné tegyük, s szabad akaratát biztositsuk. - A 
fájdalom, betegség, halál nem valami rossz; rossznak csak azt 
nevezhetjük, mi a gondviselés örök rendét megzavarj a. Mind az, 

24* 
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a mi isteni lételünket megváltoztatja, bün j s erény csak az, mi azt 
tisztán fentartja. A bün és erény közt tehát nincs fokozat, s minden 
bün istentelenség, mert az istenséget megbecsteleniti. Erényes az, ki 
saját értelmének para.ncsolui tud, függetleniti saját lelkét, s zavartalan 
öntudattal és tisztánlátó észszel rendületlenül követi azt' mit ezek 
egyetértve eléje szabnak. A gondviselés helyet rendelt az embernek e 
bámulandó mindenségben , hol ő nem egyedül magáért sz ületett , ha
nem a hazáért, a családért és barátaiért. Neki tehát kötelessége részt 
venni a kÖzügyekben , hogy diadalmaskodjék a törvény és a szabad
ság, azon szabadság , melly nélkül semmi illedelmes és erkölcsi nem 
létezhetik. Ennek biztositása végett a bölcs minden lehetőt elkövet, s 
igy cselekedve betölti rendeltetését , legyen bár, vagy ne legyen a 
síron tul élet." 

Platonlcusok. 

Ezen önbizalmat gőgnek nevezték a platonicusok, kik azt álli
ták, hogy nem az emberben, hanem egyedül az istenségben található 
föl a valódi bölcseség j egyedül az ö szemléléséböl merithető az erő, 

melly képessé teszi a lelket, hogy megérdemelje a más világon azon 
boldogságat, mellyet itt el nem érhet. Tanulmányozni kell tehát a 
mindenség csodáit, mellyek lépcsőt képeznek a Teremtőhöz, ki azo
kat jól érti j s az ö mindenhatóságának imádása által fel kell emelked
nie azon lelkesedésre, melly az erénynek fentartott mennyei élveze
tek előizlete. Szerictök az élet csak fuvallat; küzdés a bün , a szeren
esétlenség és a halál ellen. Emelkedjék az ember a szenvedélyek és a 
világ gondjai fölé, mellyek a bölcshöz egyátalában nem illenek, s őt 
rendeltetésétől csak félrevezetik. Minden az Istentől veszi eredetét , 
minden hozzá tér vissza; egyedül benne lakik az erény, kivüle min
den bün és tévely. 

Sceptlcuaok. 

Azonban e magasztos platonismusnak nem voltak már követői, s 
uj iskol~t:_a bomlott föl, melly a kétkedést s minden vélemény hihető
ségét hirdette. Nem ajánlotta a szemlélődést, hanem azoknyomozást s 
az elvek vizsgálatát j ez által valamennyi rendszerek hasztalanság át mu
tatta ki, s hogy azokban semmi bizonyos nincsen, legalább semmi oly
lyarr, a mit az emberi ész képes volna bebizonyítani. Maga az erkölcs 
is nagyon bizonytalan ; a mit most bűnnek neveznek, máskor erény
nek fogják tekinteni j éghajlat, idő és kor megváltoztatják a jónak és 
rossznak mértékét. Félre tehát a csalódásokkal , iskolai s nevelési elő

ítéletekkel. Vizsgáljuk a dolgok természetét és eredetét olly módon, 
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hogy az igazsághoz Ie.gközelebb álló ismereteket szerezzün~, de el is 
vethessük azokat, ha az ellenkező bebizonyittatik. E folytonos gya
korlatban megszilárdulva , az értelem hozzászokik jobban megkülÖn
böztetni az okokat és eredményeket, s azt, mi megegyezik vagy nem 
természetünkkel s a társadalom javával. · 

A cynicusok nem barátkozhattak meg a m~~:gasabb osztályok fi
nomabb. azokásaival, me ll y osztályok egyedül foglalkeztak a bölcsé
szetteL A ~cepticismus épen nem egyezett az olly gyakorlati nép szel• 
Jemével, minö a romai volt j de azon módból származott, mellyel az 
i_skolák , mint ugyanazon egy igazság különbözö nézpontjai tekintet
tek. Sokkal nagyobb tevékenységgel fejlődött a stoicusok iskolája, 
mivel erkölcsi szigora a rom.aiak gyakorlati ízlésével jobban egyezett. 

De végre is mindezen bölcseleti rendszerek inkább az iskoláért, 
mint sem az életért voltak; inkább elmebeli gyakorlatra szolgáltak, 
mint sem a tudomány szeretetét mozditák elő ; s a különbségek csak 
az:on nézponttól föltételeztettek, mellyet mindegyik iskola elfogadott. 
Ebből. tehát eclectismus keletkezett,· s mimÍegyik azt választá, a 
mit jobbna~ tartott az általa elfogadott iskolában; minek következése: 
az összefüggés nélküli cselekvés, a tudományos összeköttetés elha
nyagolása, s a megelégedés a valószinüvel. Egyedüli haszna talán e 
módszernek, hogy elejét veszi n. hamis. értelmezésnek, melly a rész
letes bölcsészetnek s~okott sajátja lenni, s az eredményeknek mérsé
keltségére jut el., mirőÍ a nagyo~b bölcsészek nem is á.lmodtak. E 
mérsékeltség azonban gyengeségből ered, és igy ingadozó. Egyébiránt 
sajátképi iskola nem keletkezett Romában; tanulták a bölcsészetet, 
mint a miveltségnek szükséges elemét, mint a mellyben gyökerezik 
a szilárdság s vigasztalás a nyomorban. Ez oknál fogva különös elő
szeretettel viseltettek a stoicusok iskolája iránt, melly az evangeliumi 
erényekre előkészületnek tekinthető. 

Az epicureismust nem annyira. taniták, mint gyakorolták j s leg
hiresebb pártolója volt Romában Philodemus Coelesyriából, sokkal 
miveltebb, mint a partjabeliek lenni szokto.k, s igen elmés költemé
nyeknek szerzője 1); ugy látszik az utolsó epicureus, ki tanitváuyokat 

1) Cicero bizonyára ő rá czéloz Piso elleni beszédében, a azt mondja r6la : 
"non philosophia solum, sed etiam literis, quod fere ceteros epicureos negligere 
dicunt, perpolitus. Poema porro fecit ita festivum , ita concinnum, ita elegans, ni
ldl ut fieri posait argutius." Talán az Anthologiában foglalt epigrammáit értette. 
A herculanumi ásatásokból három értekezés jött napvilágra Philodemuat6l: a Ze
néró l, a Rhetoricár6l, az Erény- és Bünökröl, mellyek az epicureismua tökéletesebb 
ismeretére nyujtottak reményt ; azonban semmi nyereség nem volt bennök. 
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al{a.rt képezni, Síro volt, Virgil és Varus oktatója. Ennek tanait később 
Lucretius fogta. fel, s több jeles egyén is kedvét lelte benne, kik a 
politikai rosszak ellenében védfalat emeltek, tagadva minden egyéb 
léteit a földi életen tul, s lehetőleg kerülve ebben a fájdalmakat mér
séklés által. Sylla ugyan magával hozta Romába Aristoteles mü
veit; de ezek könyvtárában rejtve niaradtak, mig Tyrannio gramma
ticus azokat kiadta. S miután rhodusi Andronicus, Cicero kortársa, 
azoht kijavitá és pótolta, számos másolatokban forogtak j mindazál
tal voltak tanult férfiak, kik e bölcsészt nem ismerték 1). 

A sok latin szerző közül 2), kik a bölcsészetről irtak, egyetlen 
egynek sem volt elegendő tudománya, vagy csinos irmodora, , V arra 
könyvei is, a helyett, hogy oktatnának, tanulásra ösztönözték az ol
vasát 3) j migCicero egész Görögországotmintegy átültette Romába, s 
Pompili us és Cincinnatus utolsó unokáit a görög bölcsészet szőrszá.lha
sogatásaival lepte meg. Ha beleunt a közügyek be, a bölcsészettel fog
lalkozott j s kivéve ifjukori müveit, mellyek görög forditásokb61, vagy 
r hetoricai vitatkozásokból állottak, a többit kényszeritett nyugalom
ban , vagy nagy veszélyek közt irta az első triumviratus és Caesar 
dictatorsága korában. De hiában kereste a békét a tanulmányokban j 
érezte ö, hogy a._zok, habár megszilárditják is az elmét, tartós gyógy
szert nem szolgáltatnak, sőt érzékenyebbekké tesznek a szenvcdések 
iránt. Alig pislogott neki a remény dicsöséggel foglalkozhatni a köz
társasággal , ismét a közügyekhez tért vissza .. De ö a bölcsészetben, 
valamint egész nevelésében pulitikaÍ és irodalmi czélt tüzött ki magá
nak j gyakorolni akarta magát az irmadorban, midőn a szónoklat nem 
szolgáltatott rá alkalmat. A : tuscula n elmélkedésekhez' irt előbeszédé
ben bevallja sajnálatát a fölött, hogy számos latin müveket jeles fér-

1
) Rhetor autern ille magnus, ut opinor, haec aristotelica se ignora.re respon

dit. Quod quidem minime sum admiratus, quum ab ipsis philosophia, praeter ad
modum paucos, ignorarentur. Gicero, Topic. l. 

2) Cicero azokról szól, "qui volnerunt se philosoph011 appellari, fJUOrum di
cebantur esse latini sane multi libri." 

A latin bölcsészek közt megemlítjük Cerelliát, kit Cicero nagyon magasz
tal, mint a ki "mirifice sindio philosophiae flagrans", s kit ő nagyon szeretett, ha 
igaza. t mond D ion, XL VI. 

3
) Multi jam esse ];~tini libri dicuntur, scripti inconsiderate ab optimis illis 

quidem viris, sed non satis eruditis. Fieri autern potest, ut recte quis sentiat, sed id 
quod sentit, polite eloqui non possit. .... Philosophiam multis locis inchoasti (o 
Yarro) ad impellemlum satis, ad edocendum parum. Quaest, acad. l. 
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fiak hanyagul írtak; s hogy sokan, kik helyesen tudnak gondolkozni, nem 
tudják azt csínosan elrendezni és előadni ; a m.i valóságos visszaélés az 
idővel és beszéddel. Könyvében ,De Officiis' fiának ajánlja, hogy olvas
gaasa meg bölcsészeti értekezéseit : "Mi azoknak tartalmát illeti, ugy 
mond, gondolj, amit akarsz ; azonbau az illy olvasás által folyékonyabb 
és dusabb irályra fogsz szert tenni. Félretéve a szerénységet, többnek 
utána állok a bölcsészeti tudomány dolgában ; de a mi a dolognak 
szónoki részét, ugymint az irály tisztaságát és csínját illeti, egész 
életemet ebben töltöttem : miért is csak jogommal élek, midön e rész
ben elismerést követelek magamnak." Szereti ö a romai dicsőséget, s 
fájlalja, hogy irodalmában még némi üresség vagyon: miért is azt 
betölteni igyekszik 1); a görögök verseket is kevertek abba, Ö szin· 
tén azt teszi, s épen nem titkolja, hogy az övéi csak fordítások 2). 

Kellemes értekezéseiben mindent fejteget, lefordít és fölvilá
gosit; a görög bölcsészet történetét bámulatos kedvességgel és vi
lágossággal adja elő 3); de hiányozván nála a teremtő lelki erő, az ö 
saját szelleméhez, századához és nemzetéhez jobban alkalmazható 
vélemények közt választást tesz. És igy csak mérsékelt scepticismusra 
vergödbetett fel irataiban , tetteiben pedig rendes életmódra, minden 
nagy áldozatok nélkül, ruellyekhez sokkal nagyobb bátorság kivánta
tik. Mint esetlegesen lett bölcsész , fontosságot nyer az által, hogy a 
müvek, mell y ekből me ri tet t, el vesztek. A legfőbb, mit az olvasóknak 
nyujtani törekszik, azon érdemében áll, hogy rendezte azokat, és saját 
i téletét is azokéhoz kapcsolta. Ezen szándékkal fogván a dologhoz, nem 
vesz át annyit Aristoteles· és Platoból, mint a hozzá közelebb álló stoi
cusok-, epicureusolr.- s uj-academicusoktól, kiknek müvein javítani is 
könnyü volt. Chrysippus, az uj staicusok feje, ki nem változtatható 
módszert, átalános és nem fokozatos igazságot állitott föl , a. mértani 
so r i t es t, melly minden valószinüséget kizár, nem igen tetszhetett 
Cicerona.k, ki elfojtva látta ez által az ékesen-szólást, a föltalálást, az 
ihletséget és azon sejtelmeket, mellyek által az emberi ész felfedezé
sekre jutni törekszik. 

1) Sic parati ut ... nullum philosophiae locum esse pateremur, qui non lati
nis litteris iliustratUB pateret. De tii",in. ll. 2. 

2) Arróy{>aQla sunt, minore labore fiunt; verba tantum a.Jfero, quibus abun
do. A4 Attic. X ll. 52. 

8 ) Az ö különféle irataiból készült a görög bölcs~szet története: ,M. T. Cice· 
ronis historia philosophiae antiquae, ex omnibUB illius scriptis collegi t, disposuit, 
etc. P: Gedlcke. Berlin, 1801. 
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. IIJ·a~ademl~u~ok. . 

Az akkoriban uralkodó iskola, vagyis-az uj-academicusok fele
kezete . könnyedén bizonyitá be' miképen Juthat az ember egymas!!Sl 
ellenkező következményekre, a többi felekezetektől hozva föl véd
és ellen- okokat. E mód nagyon is megfelel a közizlésnek, r:D.elly 
inkább szeret sok dolgot felületesen tudni, mint egybe mélyen 
elmerülni~ Hogy e~en izlést tovább is terjeszsze qcero, ki ezen isko
lának tanitványa volt, épen nem nyilvánitja saját véleményét, s a 
különbözö véleményeket valúszinülmek találja ; csak nt>ha. hajol meg 
Sacrates, ilato; Arcesilaus tekintélye előtt, s magasztalja a stoicu
sokat, mert ezen m6d egyezik az általa védelmezendő népszerü böl· 
csé;;zette:; azonkivül ezelmek nagylelk ü elvei alkalmat nyujtanak az 
éke~enszólás elömozditására; egyPbiránt kész öket guny tárgyává · 
tP-nni, midön azt a szigoru Catonak l(igunyolása ugy kivánja. V égre 
is a bölcsészet rá, mint szintén kortársaira nézve nem egyéb, mint 
bizonyos kérdések fölötti részletes kutatások gyü jteménye 1) ; s azt 
részekre osztja, me Ilyeket egymástól függetlenül tárgyal. S ha ez ál
tal elmulasztja is néhavizsgálnia kutatás alapjait és a módszert, a tul
ságos következéseket mégis ],erüli. Ö bölcsészetet akar, rnellyel az 
élet megegyeztethető legyen i bölcsészetet nem a bölcs, hanem az il
domos ember számára. 

BePrve a valószinüséggel, s a legnagyobb mértékben eclecti· 
cus levén saját meggyőződése nélkül, annyi dolgot hoz föl irataiban, 
miként kétséget támaszt, ha valljon csak egyről is gondolkozott-e 
komolyan; meggyőzöleg az értelemre nem hat, az akáratot semmire 
nem határozza. Valamint irmodora, nyelve, előadása a_ tárgy mihé
miisége szerint változik: szintolly gyakran változtatja véleményét a 
szerint, a me ll y párthoz áll; s nem ·sokat gondol vele, habár a logika 
cserLen hagyja is, midön az ellenkező véleményeket összeegyeztetni 
törekszik. Sokan valának az illy bölcselök, kik a rend~zerek tulságai 
közt közép utat tartottak. Cicero hajlandó volt Platoval együtt az ér
telmiség szárnyain az eszményiség és elvont igazságok fölé emelked
ni ; azonban a hevet Aristoteles tapasztalati módszerével, vagy a stai
cusok szigorával mérsékelte. Maga is belátta azt, hogy a kevésnek a 
sol' közüli kiszemelésére a soknak ismereiével kell birni i s hogy ne
héz dolog csupán bizonyos mértékben bölcselkedni, hanem át kell ka
rolnia az egészet annak , ki az átalános lánczolatban minden résznek 

1) Tusc. V. 7. 
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értékét és értelmét felfogni akarja. Ő tehát a. legfőbb jó kuta.tására 
emelkedik; de azt akarja 1 hogy a társadalomból eredlS kötelességek 
megelőzzék azokat, mellyek a tudományos kutat.ásból veszik eredetö
ket ; s minden kutatást mellözni kell, midlSn a tevékenységre az alka
lom előáll. 

Ha a sok ellenmondás közt az 8 rendszerét tisztába akarjuk hoz
ni: ugy találjuk, hogy véleménye szerint a test és a lélek. egymásra 
hatnak 1 de ez utóbbinak van elsőbbsége 1 melly~ek értesitői az érzé
kek. Néha azt állit ja 1 hogy ezeknek itélete világos és bizonyos, habár 
csalódásoknak vannak alávetve ; máskor ismét az igazság criteriumat 
az észben 1 vagy az eszmében keresi. A lelket helyezi az észben mint 
alapjában, afőben mint székhelyén; honnan az parancsol a haragnak, 
melly a kebelben, és a vágynak, melly a szivben fészkel. E részben 
tehát Platoval tart 1 kinek irányában (a nélkül, hogy kevesebb tisz
telettel viseltetnék Aristoteles iránt) annyi tiszteletet tanusit, hogy 
még saját okoskodását is annak alája rendeli 1). Ennek utmutatása 
után ugy gondolkozik, hogy a .lélek valami égi, vagy isteni, s azért 
örökkévaló; legfőbb tehetsége az értelmiség; hogy az némell y önkény
telen tulajdonokkal bir, minők a tanulás- s visszaemlékezésrei képes
ség, és az elmésség; annak önkénytes tulajdonságai : a bölcseség, a 
bátorság, az igazság. M inthogy a lélek az isteniben részesül, halhatat
lannak kellene lennie j azonban a tartarusi büntetések vénasz
szonyhoz való ábrándok. 

A platonicusok ellenében tagadja az álomjóslatot, a kisérteteket 
s egyéb tüneményeket j az álomlátások okát ruimagunkban, saját kép
zelődésünkben keresi, mintegy sejditve, hogy a léleknek élete alvás 
közben f'üggetlen az érzékektől , és hogy az álmak oka az eszmék lán
czolatában keresendő .. 

Az Isten lételére nem tartja elégséges bizonyitéknak a stoi
cusok védveit; s ö azt valamennyi népek közmegegyezés ével, a jövendő 
dolgok előérzetével , az égi és földi dolgok bámulandó elrendezésé
vel, a természet folyá.~m-s rendjével támogatja j s e fogalom rá nézve 
az igazság alapja, melly az okoskodáara szükséges. O hajtja, hogy ősei-

1) ,, Errare rnehercule amo cum Platone, quam cum istis vera sentire. 1uscu
lan. I. Ut enim rationem Plato nullarn afferret, ipsa auctoritateme frangeret."U. o. 
Menlt'yivel helyesebben gondolkozik sz . .Ágoston, ki a platonicusokat azért tisz
teli, mert nem állanak olly tlivol az igazságtól. "lsti philosoplli ceteros nobilitate 
et auctorita te vicerun t, non o b a.liud , nisi quod longo quidem interva.Uo, verarnta
men ·reliquis propinquiares sunt verita.ti. De Ci". Dei, XI. 5. 
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nek vallásában maradjon meg mindenki, de a bölcsészetnek joga van 
arra bizonyítékokat keresni j mindazáltal ugy tekinti a vallást, mint 
valamell y átaJános igazságon alapuló társadalmi eszközt, mellyet nem 
tanácsos megismertetni a néppel, mert csak kételyre vezet. Közben
közben azt tanítja, hogy minden erényes tettnek zsinórmértéke az 
Isten , másutt ismét az észt tartja annak j de mielött e két állitásban 
ellenmondást keresnénk 1), gondoljuk meg, miként a régiek az em
beri észben egy, Istennek nevezett elemet szemiéitek ; s nálok nem rit
kán az észt követni annyit tesz , mint Istent követni. Miért is Cicero 
az Istent az ész világával ugyanazonosítván, azt mondá : ,,Igazi tör
vény a józan ész, melly a természettel egyezőleg mindenkiben el van 
terjedve, s nem is kell annak más értelmezőt keresni, s nem is lehet 
az különböző az idő és hely szerint j hanem a közöil oktató s paran
csoló egyedül az lsten, ki azon törvénynek szerzője, birája és adó
ja" 2). A végzet nem kényszerűség, hanem az okoknak rendje, 
mellyek okozatokat hoznak létre ; alap-ok az ész, az anyag okozat; de 
az alap örökkévaló, véghetetlen, s örök mozgásban vagyon. 

Hogy az igaznak és hamisnak ismervét (criterium) megtalálja, 
dialecticát használ, alkalmazva az axiomák, vizsgálódás és okoskodá
sok utját ; s az igazat a jóban; erén y ben, becsületességben és jogos
ságban föltalálhatni véli. 

Erklilcstan. 

Plato , ki a bölcsészetet mcsterségnek tekintvén, bevégzett 
rendszert nem hagyott hátra, az ~rkölcstanban nem szalgálhatott Ci
ceronak zsinórmértékül j még kevésbbé az academicusok , kiknek böl
csészetét a romaiak elfogadták , s kik gyakran a kétkerlésben merül
tek el a). Ő tehát a staicusokkal tart, vagy a hol ezek tulságos szi
gort mutatnak, Aristotelessei fog kezet j de sz~net nélkül megtámad
ja az epicureusokat, s az általa plebejusoknak nevezett többi iskolá.-

1) És igy Platóná.l is, ki az erkölcsi elvet majd az Istenbezi hasonlatosság
ban (Ó fA OÍ wa•• Eh11i), majd az észben ( <peo'v>iatq) keresi. 

2) Ezen aranymondást Lactantius tartá fen szá.munkrn, VI. 8. : "Est quidem 
vc:ra lex recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnes. Neque est quaerendus 
explanator, aut interpres ejus alius; nec eritalialex Romae 1 alia Athenis, alia. 
nunc, alia posthac; sed unus erit communis quasi magistpr et imperator omnium, 
Deus; illelegis hu jus in ven tor, disceptator, lator.'' A törvényekről, l. ir ja: "Consti
tuendi vero j uris ab illa summa lege capiam us exordium, quae .seculis omnibus 
ante nat.a est, quam scripta. lex ulla, ante quam omnino civitas conatituta." 

8) Cum Academici incerta luctatio est, qui aflirmant, et quasi despemta. cog
nitione certi, id sequi volunt quodcumque verisimile videatur. De finibus, ll. 14. 
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kat 1). Valójában ha Epicurus valamennyi követői oem vonták is le a 
végkövetkeztetést azon elvből, melly minden cselekvés végezéljául 
a gyönyört tekinti; ha némellyek a gyönyör alatt nem a testi kéje
ket értették is , hanem a belmegelégedésnek fájdalomtól ment álla
potát: abban azonban miodnyájan megegyeztek , hogy visszavonulva 
a közügyektől, önző elzárkozottságban éljenek; s ez untig elég volt 
Ciceronak, a nagy hazafinak, hogy tőlök egészen elidegenedjék. Sze
rinte a legbölcsebb férfiak itélete az volt, miszerint az erklllesi tör
vény nem az emberek fejéből kertilt ki, scm népek rendeletein, vagy 
egyezkedésén nem alapszik, sőt inkább öröktől fogva val0 s olly 
bölcseség, melly parancsol vagy tilt 2), s me Ilynek szentesitése a lel
kiismeretben áll. A legfőbb jó, az erkölcstan czélja és az életnek fő 
szabálya, az erényben, vagy becsületességben, vagy végre abban áll, a 
mi önmagában dicséretes, a haszon minden eszméje nélkül. S jóllehet 
a becsületesség néha ellentétben lenni látszik a hasznossal, azért még 
is mindenkor hasznos. 

Erasmus azt mondá, hogy valahányszor Cicerot olvasá, mind
annyiszor jobbnak találta magát. S valójában vigaszu! szolgál az élet 
nyomoraiban, s jó tettekre buzditja az embert , midőn az erényt éke· 
senszóló szavakban magasztaltatni hallja j de ha gyakorlati szabályt 
akarn~nk Ciceronál keresni, üres szavakat, vagy tulságokat találnánk. 
Nézzük csak nála a stoicismus képtelenségeit: "A bölcs nem bocsát 
meg semmi hibát, mert a könyörületet gyengeségnek és őrültségnek 
tekinti. A bölcs, a mennyiben bölcs, habár torzalak legyen is, szép; 
ha éhen hal is, gazdag j ha rabszolga is , király ; a ki nem bölcs , az 
bolond, számkivetett, ellenség. Egyformán bün, ha valaki csirkét öl 
meg ebédjére, vagy apját öli mc:g. A bölcs semmiről sem kétkedik, 
semmit meg nem bán, nem csalódik , nem változtatja véleményét, 
nem von vissza semmit." 

Képzelhetö-e, hogy illy állitmányok nyomán igazságra hajlit
ható az értelem, jóságra a sziv? Ha az epicureus gyönyörben helyezi 
a legfőbb boldogságat: jól teszi, ha a bölcsész, a közérzelem tolmácsa, 
visszautasítja a társadalom-ellenes tételt, szabályt állitva föl a termé-

') Plebei philosophi1 qui a Platone et 8ocrate et ab ea familia dissiclent 1 ap
pella.ndi videntur. Tuscul. l. 22. 

~) Hane vitleo sa.pientissimorwn fuisse sententiam, legern ucque hominum 
ingeniis excogita.tam1 nec scitum aliquod esse populorum 1 sed aeternum quidda.m 
quod universum mundum regeret1 impera.ndi prohibendique sapientia. De lc9ibtu1 
II. 4. 
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szet gyenge, vagygonosz hajlamának ellensulyozásárajs megkülön~i:lz· 
teti a kellemest a becsületestől, ·melly kettőnek összezavarása a köte
lességek minden alapját lerontja. De minthogy.a stoicus tagadja, hogy 
a gyönyörben áll a jó: hol fogja. azt találni, miután a kedély ininden 
vágya . gyönyörre irányul? Tegyük föl, hogy létezik absolut Jó, s 
az erkölcsiség az ember akaratának ahhoz ragaszkodásában. áll 1): 

a józan értelem elfogadhatja-e, midön azt mondják, .hogy Regulus 
nem szenvede (n o n a e r um n o sum), mikoron a carthagoiak által 
kínoztatott; s hogy az erényes ernber Phalaris bik~jában is boldog? 
Az illy bölcsuek képe nagyszerü volt; de ha azt kérdezték Cicerotól 
s a többi stoicusoktól: valljon található- e illy ember? az egyik 
erősen állitotta, a másik tagadta; s azért a logica erejénél fogva az ő 
erkölcstanuk önmagában bomlott meg. Csakugyan az erény és a. jól
lét különböző dolgok 2), s egyik a másikat szükségkép nem foglalja 
magában; mert az erényes szerencsétlen, s az istentelen szerenesés 

.lehet. itt alant, hol még nincs vége mindennek. S átalában Cicero az ő 
szabályaiban nem indul ki átaJános elvekből, hanem .az élet szemlé
letéből; használni akar a romai népnek, s azért nem állit fölnagyon 
szigoru szabályokat. A becsületességet nem helyezi az erkölcsiség
ben j a nép megegyezésén kivül a lelkiismeret beegyezését is kivánja; 
azonban ajánlja, hogy.ue távozzék el nagyon az ember a közönség~s 
ösvényről, még akkor sem, ha az nem volna. öszhangzásban a szigoru 
erkölcsiséggeL Az ügyvéd nem egészen igaz ügyet is védhet j bará
tainkért tehetünk ollyasmit is, a mit magunkért nem tennénk 3). 

Mindazáltal a becsületességet összecsatolja. az illemmel, ollyfor· 
mán, hogy gyakran azt meg sem különbözteti; azt mondja: minden
ki tekintettellegyen tetteiben saját természetére, mellyben mindig 
van valami hiány; senki sem köteleztetik a tehetetlenségre , s az 
egyik egy , a másik valamell y más erényre alkalmas. A k ö t e l e ss é-

1) Quid est igitur bonum? Si quid recte fit et honeste et cum virtute, id bene 
1ieri vere dicitur ; et quod rectum et honestum et cum virtute est, id solum opinor 
bonum. Parad. I. Ez paralogismus. 

2) Ezen állitással Cicero Zenó t támf\dta meg, a ki "nihil utile quod non idem 
honestum , nihil honestum quod non idem utile sit, saepe testatur ; negat'lue ulla.m 
pestem majorem in vitam hominum invasisse, quam eorum opinionem, qui ista dis
traxerint.'' De o{fic. lll. 7. 

8 ) Quae in nostris rebus non satis honeste, in amicorum fide honestissime 
(Amic. 16. ) .. ut etiam si qua fortuna aceiderit ut minus juste amicorum voluntates 
adjuvandae sint, in quibus eorum aut caput agatur aut fama , declinandum sit de 
via, modo ne summa. turpitudo sequatur. U. o. 17. 
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g ek r 81 irt müvében nem tesz elegend8 kültlnbséget valameily álla
pot és az erkölcsi elvek választása között. 

Már kezdetben megmondák, hogy az embernek magatartására 
vonatkoz6 tanokkal kissé bővebben akarunk foglalkozni, s azért bo
csánatkérés nélkül időztünk a bölcsészszel, ki a legtisztább morált 
tanítá, mire $pogány világ képes lehetett j melly morálnak olly nagy 
befolyása volt a romaitörvényekre és szokásokra. De azért nem sike
rült neki eltörölni a pogányok bölcseleteinek uralkodó jellegét, kikre 
nézve, miként már ernlitettük, az ember nem birt absolut, hanem csak 
viszonylagos s a társadalomnak alárendelt értékkel 1). Bias, ki szülö
városának földuJatása alkalmával vagyontalanul menekülve fölkiáltott: 
,Mindenemetmagammal viszem',-az egyéni erénynek mintája, miként 
az a valódi stoicushoz illett. S Cicero valóban nagy hibát követett el, 
midőn ezen tan nal, me ll y közönyös a másokat érő minden jó, vagy rossz 
iránt, s azért öket segíteni, vagy gyámolítani hasztalanságnak tartja, 
Aristotoles- és Platonak a társadalmi állapot el vén alapuló tanait kap
csolja össze; sőt a logica ellen vét, midőn az erény példányául állitja 
föl azon embert, ki tettei czéljául hazájának gyarapodását tüzte ki. 
Ennélfogva, ámbár a társadalmi állapot az erénynek egyik alapja, téved 
az, ki ezt egészen amabban helyezi ; ki a haza boldogságát az igazság 
zsinórmértékeül állitja föl. Ezen erkölcstan által nem igazolta-e Roma 
a legnagyobb gonoszságokat is? Pedig ehhez tartja magát Cicero, 
midőn a tökélet,s polgár mintáját rajzolja: "Kövessük, ugy mond, a 
Brutusokat 1 Caroillusokat, Deciusokat 1 Curiusokat, Fabriciusokat, 
Maximusokat, Scipiokat, Lentulusokat, Aemiliusokat és számos má
sokat, kik a köztársaságat megszilárditák, s kiket én a halhatatlan 
istenek közé számitok j szeressük a hazát; engedelmeskedjünk a se
natusnak ; támogassuk a jókat i mellőzzük a jelen előnyöket, hogy 
utódainknak és a dicsőségnek szolgálhassunk i tartsuk azt legjobbnak, 
a mi legigazságosabb j reméljük azt, a mi ínyünkre van , de türjük a 
velünk történteket j gondoljuk meg végre , hogy az erősek és nagy 
férfiak teste halandó 1 de a lélek és erény dicsősége örökké tartó'' 2). 

Ez utolsó szavakban Ciceronak egy másik hibáját is felfedez
hetjük, melly még jobban kitünik ott, hol arról értekezvén, miként 

1) A másutt előadott bizonyítványokhoz járul még Plato tekintélye, ki tilt
ván a. ilft.zugságot, s még a. bünöst is arra kötelezvén, hogy a biró előtt mondja 
meg az igazat, e kötelesség alól fölmenti a. tisztviselőket , midön a. köztársaság 
javá.ról van szó. De republ., V. 

2) Pro P. Se~tio, 68. 
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az erényes ember elegendő önmagának, ellenvetésül a halált hozza 
föl, s tagadja, hogy ez rossz volna, mert "a dicsőség tuléli azt" 1). De 
hát az ember, ki dicsöség s dicséret után sovárog, elegendö-e maga 
magának? Erre vitte őt az eclecticismus. 

A haza iránti előszeretet továbbá nem engedett neki józan ité
letet az igaztalanságok fölött, mellyek naponkint szemébe tünhettek. 
Több könyörülettel viselteték a circusban küzdö elefántok, mint az 
emberek iránt. Verresnek, mint legnagyobb istentelenséget vetette 
szemére, hogy egy polgárt keresztre feszíttetett; ő, ki nem botránko
zott meg azon, ha ezer és ezer ember vonatott naponkint kínpadra 2). 

Ugyanazon beszédjében mondja, hogy midőn Lucius Domitius prae
tor volt Siciliában, egy rabszolga iszonyu nagyságu vadkant ölt meg, 
a praetor látni kivánta ez ügyes és erős embert j de a mint meghallá, 
hogy egy dárda elégséges volt neki a szurásra, dicséret helyett meg· 
feszitteté őt azon kegyetlen ürügy alatt, mivel a rabszolgáknak tilt
va vala, bárminő fegyvert használni. Megszokva már a roma.iaknak 
istentelen törvényességét, e tett nem lázitja. föl a vért annyira az em
berben, mint a hidegség, mellyel Cicero az előadást befejezi: "E tett 
sokak előtt igen szigorunak tetszhetik: én részemről sem igent, sem 
pedig nemet nem mondok rá" a). 

Még ,a. kötelességekről' irt könyvében is nem az embert, hanem 
a polgárt tekinti; s mit sem gondoh·a a munkás és hasznos tömeggel, 
csak a tisztviselöknek és hadvezérnek számára állit föl szabályokat. 
Megtanit, miként szerezhetni tisztességes állást az államban, mint 
kell viselni magát a kormányon, mint kell kiérdemelni a. tiszteletet , s 
munkálkodni illendően j de egy szót sem tesz a családról, vagy az em
bernek embertársa iránti rendes viszonyairól. Ezenkivül abban még 
egy nagy hiány is érezhető, a mit inkább hajlandó vagyok Ciceronak 
tulajdonítani, mintsemPanaetiusnak '),kit ő fordított ~),vagy kivonat-

1) Laus. Paradox, ll. - L<l.sd Rosmlnl, Filosofia della morale. 
Z) Lásd fölebb I40. és 168, lapon. 
H) Durum hoc fortMse videa.tur, neque ego in ullam partem disputo. Jn Ver

nm, V. 3. 
') Panaetius, mint stoicus, nem hanyagolhatá el a vallá.so3 kötelességeket. 

Cicero jónak látta ell1agyni azokat; azután megfeledkezett a kil1agyá.sról, s midön 
az I. könyv végén a különféle kötelességekről szól, első helyre teszi az Isten iránti 
kötelmeket, arra utalva, a miről véleménye szerint fölebb szólott: ,Prima diis im· 
mortalibus, secunda patriae, tertia parenti bus .•• Quibus ex rebus breviter disputa
tis intelligi potest' etc. 

5
) Lásd Ep. ad Att. XVI. ll.; é~ De off. II. 3. Pauaetius könyvének is azon 

ozime volt: 1TE4J~ xa.'foíxoJ'ro0• 
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ban közlött: ő tudnillik hallgat az embernek Isten iránti kötelessé
geirlH. Már pedig e nélkül a becsületesség nem elegendő a kötelesség 
hathatós megszabására , sem annak szigoru megha tározására, még 
kevésbbé szentesitésére. 

Ugyanazon könyvben, föltéve azt, hogy az ember kötelességei 
szükségkép fölá.ldozandók a polgári kötelességeknek, azt ir ja : ,,Ki 
megöli a zsarnokot, nem bünös , habár barátja volna is; a romai nép 
is hathatós erénynek tekinti e tettet. Köztünk és n. zsarnokok közt 
nincs társaság, hanem tökéletes ellenkezés. E szentségtörő fajt !dir
tan i kötelességünk. Valamint levágjuk a tagot, melly az egész testet 
megrontaná, szintugy el kell szakitani az emberi rendtől is e vad ál
latokat, mint a kiknek egyedül arczuk mutat emberit 1).': E heves 
kitörés több figyelmet ébresztett, minthogy közönséges elveket pen
gető s hidegen elemző könyvben fordult elő ; s igy rendkivül hatott 
az athenei ifjuságra, melly közt elterjedt, s kétségkivül többeket 
késztetett a ."lsarnok·gyilkolók pártjához állani j Cicero azonban csak 
hamar megutálta öket, s tapasztalnia kellett, miként váltják föl Cae
sart még nagyobb zsarnokok, kik legkisebb részt sem birtak az ö ér
demeiből. 

Szóval: Cicero bölcsészetében !:ln véleményét alig találjuk föl; 
másoknak véleményeire nézve ingadozó , mint átalában minden dolog 
azon korban; ismeri a nép hittévelyeit, mégis gyakran összezavarja 
ezekkel a legbizonyosabb dolgokat, még az Isten lételét és lélek hal
hatatlanságát is 2). Tapasztalatból, vagy a vÚág ismeretéből igaz, he
!yes, világos tételeket von ki j de a hol fürkészni kell az igazság alap
jait, ott bebonyolodik, és homályossá válik. Használva a görög defini
tiókat, jóllehet a szavaknak nincs egyenlő értelml:lk; tisztelve a görö
göknek küll:lnféle előzmények ből (praemissae) levont következtetéseit, 

l) Lib. Ill. 6. 21. 
2) "Saepissime et legi et audivi, nihil mali esse in morte, in qua si resideat 

sensus, immorta.litas illa. potius quam mors ducenda. est; sin sit amissus, nulla vi
deri miseria debeat quae non sentiatur. (Ad fam. V. 16.). Una ratio videtur, quidquid 
evenerit ferre moderate, praesertim cum omnium rerum mors sit extremum (VI. 
2.) Sed de illa ... sors vide rit, aut siquis est qui cnret, Deus" (Ad Att. IV. 10.). S tel
jes gyülekezetben mondá : "Si quid animi ac virtutis habuisset, mortem sibi con
scisset. Nam nunc quidem quid tandem illi maii mors attuli t? nisi forte fabulis ac 
ineptiis ducimur, ut existimemus ill nm apud inferos írnpiorum supplicia. per ferre ... 
Quae si falsa sunt, id quod omnes intelligunt, quid ei tamlern aliud mors eripuit, 
praeter iensmn doloris?" Pro CluentitJ, LXI. Rabirius mellett pedig épen ellenkezőt 
mond.· 
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megszakitja az egyenes okoskodás fonalát, s képtelennek mutatkozik 
arra, hogy a tudomány mélyébe hasson. Annál inkább, minthogy ezt 
ö időtöltésből s az ékesenszólás segéd-tudománya gyanánt mivelte, 
melly által a gyakorlati eszméket fölvilágositsa, vagy kifejezze 1

). Az 
a)kalmazás több ízben nemes; s habár nyiltan azt hirdeti is, miként az 
erényt követni kell, ugy hogy az élet ne veszélyeztessék; hogy a 
bölcs ember az időhöz alkalmazza magát, s a vihar ellen nem küzd 2); 

más részről igen szép dolog Caesar és Marcus Antonius városában 
ollyas elveket hallani, miszerint a háborunak czélja a. béke, s azt csak 
ugy szabad viselni, ha megtámadást hárítunk el általa 3). 

Ha már a bölcsészetben is romai érzelmeket tanusit, hát még a 
politikában? Közép eszméi által képviseli az erkölcsiség és méltá
nyosság uj fogalmait, mellyek az olasz törvénykezési rendszer szigo
rán keresztül is utat törtek maguknak. A népnek józan értelme s az 
elnyomottak szükségei minden bölcsészetnél hathatósabban áttörhet
tek az aristocratiai korlátokon, s a régi szoká~ok pártolóinak rette
gése sem tartóztathatá föl azoknak lerontá.sát. 

Az iskolák rendszerei elhatottak a szószékre is 1 hol egy részről 

Caesar nyiltan tagadá. a lélek halhatatlanságát, mig a stoicismus a 
kéjelgő közönyösségnek szigoru elveket állitott ellenébe; mellyek 
azonban nem hogy a régi rendet szilárditották volna meg, sőt inkább 
fölborulaszták az öngyilkosság szerencsétlen menedéke által, melly
nél fogva akárki is a törvény alól ki"\'onhatta magát. 

Cleero jelleme. 

Politikai helyzeténél fogva, miként mai napon mondanók , con
servativ volt Cicero; de nem annyira, hogy a veszélyes merényeket 
fékezte volna. Kedélyes gunyorát s kedves tréfáit a jogtudósok ellen 
forditá, kik egészen el voltak merülve a formulákba, s babonás hittel 
rendezték a szavakat és szótagokat, a szertartásokat, a panaszlevele
ket s a törvénynek teljes önkényü fictioit '). Augur létére neveti az 
auguriumokat; a méltányosságot pártolja a szigoru jog félretételé
vel, s azzal dicsekszik, hogy praetari rendeleteiben előrebocsátja 

2) Lásd Ch. Garve. Pkilos. A.nmerkungen und A.bkatldlungen zu Ciceros Bückern 
t>on den Pflickten. 

2) Ita. sequi virtutem debemus, ut valetudinem non in postremis ponamus. 
- Temporibus a.ssentiri sapientis est.- lnnavigando tempestati obsequi artis est. 

8) Bellum ita. suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax q uo.esi ta videa.tur ... susci· 
pienda. bella suntob eam causam, ut sine injuria iu pa.ce vivatur. De off. 

') Pro Murana. 
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azt 1) j kijelenti, miszerint a jognak kutforrása és szabálya nem a XII 
táblákban, hanem az ész mélyében keresendő 2) j hogy törvény a 
méltányosság, azon a mi természetünkbe vésett 3) legfőbb, változ
hatlan, örök alapeszme, me Ilytől n. senatus nem menthet föl, s mellyet 
Isten gondolt, megvitatott és kihirdetett ~). 

Ámbár Cicero egész életét a közügyeknek szentelte , az állam és 
törvények köriil semmi ujat nem talált föl. A hazaszeretcttől elragad
tatva levén, nem vala képes megítélni a nemzeti intézményeket az idege
nekkeli összehasonlitásnál. A t ö r v é n y ek r ö l irt könyvében egye
bet sem tesz, mint a régi romai szokásokat bámulja. Ujabban felfede
zett könyvei ,De republica' -a köztársaságról igen ng.gy reményeket 
gerjesztettek j de hát minő uj eszméket mutattak föl? Mint Plato kö
vetője, és Roma b.álványozója, a jognak kutfejéhez emelkedni nem 
tud; s minden teendöje csak az, hogy Polybius hatodik könyvét le
fordítja, mellyben ez a romai alkotmányt rajzolja j jóllehet azt igéri, 
hogy saját tapasztalásából és az Ösök hagyományaiból me ritett dolgo
kat fog előadni, mellyek jóval meghaladják mindazt, mit a görögök 
e részben mondottak 5). Az igazságnak Platonál jelesen kifejezett esz
méjétől eltértek a politicusok, s Aristoteles után tényleges dolognak 
veszik a formát j ugyanezt teszi Cicero is, mintául állitván föl a ro
mai köztársaságot, s sokkal inkább h izeleg annak , mint sem azt meg
engedhetné a sok rossz, mellyeknek tanuja volt, s 1.aellyeknek sem 
okát,sem gyógyszerét ki nem találhatta. 

Alkotmány tekintetében legutolsónak tartja a demoeratisi for
mát., minthogy a jeles egyéneket csak magasabb fokra emeli a mél
tóságban j s mindenek fölébe emeli a monarchiát, melly a szenvedé
lyek háborgását egyetlen egy fő alatt egyensulyozza j azonban a há
rom formának vegyületét ajánlja. A hármas hatalomnak emez eszmé
jét 6) már a pythagoricus Hippodamusnál föltaláljuk, az ujabb népek 
pedig foganatha is vették Europában. Illyennek tartja ö a romai köz
társaságot, hol a monarchiai elem föltalálható a consulokban, az ari-

t) Ad Atticum, VI. l. 
2) De leg. I. 5. 
8) u. o. 6. 
')De rep. III. 17. 
,$) I. 22. 23. 
8) Piacet esse quiddam in republica. praestans et regale; esse aliud auctori. 

tn.ti principum partum ac tributum; esse (1uasdam res scrvatas judicio voluntatique 
multitudinis. De rep. 

25 
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stocratiai a senatusban, a demoeratini a tribunok- és a gyülekezetek
ben. Azonban a nép hatalmát meg akarja szoritani, s tanácsot ad, mi
képen lehet annak látszólagos szabadságot adni, tényleg pedig a ha
talmat tőle elvenni. 

Mindazáltal e köny ve szintugy, miként a sz ó n ok r ó l 'irt s 
Brutus és T o p i c a czimü müvei is, kiilönösen pedig b es z é d e i 
valóságos ismeret-kincset tartalmaznak a jog történetét illetőleg. És 
igy e nagy férfiu a romai encyclopaediát tárja föl előttünk. Azonkivül 
a szép és világos irmodor megörökíti, s terjeszti a nagy elmének gon·· 
dobtait. Cicero emez iratai népszerü bevezetést képeztek a. bölcsé
szethe: s azért nagy befolyást gyakoroltak nem csak a következő ro
m:ti iskolára, hanem az ujabb századok iskaláira is j melly szerencsé
ben a sokkal mélyebben gondolkodó bölcsészek nem részesültek 1). 

Szabadosa, Tyro, összegyüjtötte élczeit és ötleteit, s ez képezte 
mintáját azon ,a n a.'-knak, mellyek annyira elterjedtek a Havasokon 
tul. E gyüjtemény elveszett, dc fenmaradt a másik, ugyanazon Tyro
tól, me ll y A tticnshoz, Quintus testvéréhez s különféle egyénekhez 
irt l e v e l e i t foglalja magában. Cicero ezen müvei legnagyobb érde
ket gerjesztenek az utókornál , pedig nem szánta azokat maradandá
ságra j s ez oknál fogva eltérőleg olly sok egyéb gyüjteményektöl, 
eme müvei nincsenek fölpipcrézve, hanem pongyalába öltöztetve, s 
nem ugy tüntet ik föl öt, minönek közhelyen mntatkozék, hanem a 
mint a baráti kö1·ben látta.tá magát, félelmei-, erényei-, reményei-, 
gyöngeségei vel, s ezer meg ezer aprólékosságokkal, miket önszeretet
ből bizonyára elhallgat, ha hihcté vala, hogy még más is olva!'lhatja 
azokat, mint a kihez intézve valának. E levelelwt ö s barátjai egy
másnak az események benyomásai alatt írták. S mivel épen akkor 
Roma lcgváls:í.gosabb pontján állott, s rendkivüli fontosságu esemé
nyek készültek, és törtek ki: igen érdekes látni a jellemeknek azon 
fokozatait, mellyek az átalános előadásban kikerülik a történetirá íl
gyelmét, s megbarátkozni a nagy férfiunak s legjelesebb kortársak
nak gondolkozása- és okoskodásaival, kik a közfájdalom érzetében 
összeolvadva , mindegyik bevallja, mit részéről a köznyomorban szen .. 
vedett, s milly kcserüség fogja cl oket, látva, hogy Caesar által tö-

1
) Cicero miiveinek legelső teljes kiadását, mcllyben foglaltatnak a 1\lai ál

tall81.4-1822, Nicbuhr által 1820, Pcyron általi824-ben fölfedezett töredékek is, 
Le C le re renuezte latin és franczia nyelven 1821-25, 30 köt. 8 adr.; s 1823-27,35 
köt. lS-adt·. Pom ba kiadása 1823-34. 16 kötetes, S.adr. 
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kéletes tétienségre szarittattak , vagy annak bosszulói által gyanuba 
és üldözőbe vétettek. 

E levelekben s_emmi mesterséges ékesen-szólást nem találni, s a 
mi szivén, az nyelvén is ; maga a nyelv , kibontakozva minden szó
noki szerkezetböl, egyszerü, s a rendes társalgási nyelvhez közel it. 
J ó Ilehet a sokféle ezéizatok , ),özmondások, bölcs hallgatagság, mi az 
illy iratoknálnagyon természetes dolog, lJClylyel-közzel homályt okoz
nak is: más részről milly bámulatot kelt a későbben lábrakapott feszcl
géstől olly távol álló kedves természetesség, az önkény t felötlő tudo
mányosság, az élczek, a szabatosság, s az észtehetséggel szerencsésen 
párosult izlés 1) ! 

1) Tudva van, miként a régieknek számos müvei elvesztek, midön Egyp· 
tom elzáratása miatt megdrágulván a papi r, az eredeti irás levakartatott, hogy 
ujabbnak engedjen helyet. Rendesen a szerzeteseket vádolják e találmfmynyal; ho
lott Ciceronak egy levele tanu.•ágot tesz , hogy e szokíiS már az ő korában gyako
roltatott. "U t ad ep istolas tuas redeam, caetel'a belle j nam quml in palimpsesto, lau
do equidem parcimoniam; secl miror quid in ilb. ehartula fuerit, quod delere ma
lueris quam exscribere, nisi forte tuas formulas; non enim puto te meas epistolas 
delere, ut de11ona.s tuas. An hoc significas, niifieri ? frigere te? ne chartarn quidem 
tibi suppeditare ?"Ad fam. VII. 18. A palimpsestusok:- s tyroi jegyekről szólandunk 
a XIII. könyvben. 

Ugyan az ő leveleiből kitetszik még a tisztelet hiánya a levélt.itok iránt, s 
milly bajos volt megismerni a kéziratot. Cicero az ő nevében iratja Attieu~ által: 
"Tu vel im et Basilio, et quibus praeterea videbitur, conscribns nomine ineo. XI. 
5. XII. 19. (~uod literas, quibus putas opus esse curae dandas, facis commode." XI. 
7.;szintén igy 8. 12.és gyakrabban. Néha megjegyzi, hogy sajátkezüleg it·,mintha 
az ő legjollll barátja nem \'Olna képes azt megismerni: "Hoc manu mea." XIII, 28. 
Másutt ugyanannak moncUa: "Ugy hiszem, Alexis kezevonáslit ismertem meg a 
te leveledben." XVl. 15; s Alexia Atticuanak rendes irnoka volt. Brutus a vercelli i 
táborból itja Ciceronak : ,,Olvasd a levelet , me Ilyet a senatushoz irok, s ha jó
nak látod, vá.ltoztass rajta." Ad fam. XI. 19. A hadvezér fölhatalmazza barát· 
ját, hogy megv!iltoztathatja a hivatalos jelentést! E megjegyzés De !\la istre-től ered. 
Cicero maga fó~nyi~ja testvére Quintusnak leve!ét, nagyszerü titkot vélvén talál
hatni abban, s átadja Atticusnak, azt mondván: "Küldd el rendeltetése helyére; föl 
van ugyan bontva 1 de se baj, mert, ugy hiszem, nővéred Pomponia annak pecsétét 
bitja." 

Ez oknál fogva nagy fontossággal birt a pecsét, nagyobbal, mint az aláirás. 
Valójában az irást, azonkivül, hogy uncinlis alakjánál fogva nagyon hasonló volt, 
könnyen meglehetett hamisitani mind a viasztábláicon 1 mind a hártyán. Azért 
történ~ meg olly gyakran, hogy egészben hamis végrendeietek készültek, miként 
ez Justinian törvénykönyvéből kitetsúk. De lege Cornelia de falsis, lib. IX. tit. 22. 

25* 
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HUSZONÖTÖDIK FBJEZBT. 

Tudósok és történetirók. 
A romaiak tudományosságáról átalában nem nagyon kedvező fogal

mat nyujt nekünk könyveik olvasása. Livius, ki hazáját dicsőiteni sze
reti, Polybiust követi s gyakran lefordi tja j még csak annyi fáradságot 
sem vesz magának , hogy Romának templomait fölkeresve 1 a régi 
szerződéseket és emlékeket vizsgálná, mellyek Polybius és Dionysius 
előtt ismeretesek valának j még a tanultabbak közül is csak kevesen 
látták Aristoteles müveit, jóllehet másolatai léteztek Romában. Ci
cero, ki mindent tudott , csak hallomás után ismeri a latinokat, kik ö 
előtte bölcsészetet irtak 1). Átalában a régiek nem tudták az idege~ 
nyelveket 1 s tolmácsokat csak valamell y ügynek elintézésére hasz
náltak j maga Caesar, ki olly sok ideig táborozott Galliában, nem ér
tette a nyelvet : s viszont, hogy sürgönyeiből az ellenség valamit ki 
ne vehessen, a görög alphabetumot használta. Ez az oka, hogy olly 
gyér és pontatlan ismertetést adtak az idegen szokásokról, s még in
Hbb az idegen vallásokról : Aeschylus teljes tudatlanságban van a 
persák vallása iránt j Herodot pedig hellen szempontból tekinti azo
kat. Még azt sem találjuk, hogy a görög bölcsészek lefordíttatták 
volna maguknak az idegen, ugymint persa, hindu, zsidó bölcsészeket. 
Ez oknál fogva a.z irók eredeti mü gyanánt magasztalják a fordításo
kat és utánzásokat ; s a mit mi plagiumnak nevezünk, az nálok dic.9Ö
ségnek tekinteték. 

K&nyvtárak. 

Mindamellett Romában számos ktlnyvtárak léteztek. Paulus 
Aemilius, gyermekeinek mulattatására, Perseus macedoi király könyv
tárát vitette át Romába ; Cornelius Sylla Atheneböl tejusi Apellico
nét, mellyet Tyrannion szedett rendbe, ki maga is harminczezer kö
tetet gyüjtött össze. Még nagyobbszerű volt a pompaszeretö Lucullus 
könyvtára, ki annak használatát a korabeli tudósoknak is megnyitá, 
kik ottan tudós értekezletekre gyültek össze. Atticus szintén dus 
könyvtárt szerzett, hihetőleg számos rabszolgái által másoltatta az 
iratokat, minthogy az ö házában mindenki tudott irni; azonban nem 
a tudomány utáni szomj vitte öt arra, mint inkább kereskedést üzöt.t 
a könyvekkel ; kitetszik ez Cicero leveleiből , ki gyakrabban kéri őt, 

l) Lásd fölebb 374. lapon a 2. jegyzeteL 
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ne adna el bizonyos munkákat, mellyeket majdan maga számára re
méli megvásárolhatni 1), hogy a számosakkal egyesithessc 1 mellye
ket különféle régiségekkel kapcsolt össze. Valószinülcg minden va
gyonosabb romainak megvolt a maga könyvtára, gyarapitva a rab
szolgák dolgozatai által ; s jóllehet a másolatokat grammaticusok néz
ték át, összehasonlítva és kijavitva azokat : ezek mégis elhanyagolták 
kötelességöket, s a szöveg tele van hibával 2). Első volt Caesar, ki 
nyilvános könyvtárt alapított, sannak felügyeletét Varrora bizta; de 
tervének kivitelében a haláláltalgátoltatván, azt Asinius Pollio fogana· 
tositá. Késöbb Augustus alapitott egyet A polio templomában a Palatin 
hegyen 3), s egy másikat Octavius csarnokában. A nyilvános fürdök
nél ritkán hiányzott az olvasó-terem. 

Varro (u. U6. K. e.). 

Mindamellett a ki némi azorgalommal tanulmányozta a romai 
írókat, bámulva látja, milly hanyagul vizsgálták a régiségeket, s alig 
vették figyelembe az okiratokat, mellyek a történelem szemeit képe
zik. Megelőzte öket a pelasg hatalmas miveltség j azután pedig az 
övék a hetruskokéból származott j s vagy nemzeti g8gböl, vagy mivel 
az igaznak kárára vakon hódoltak a szépnek, sem egyiket, sem mási
kat nem méltatták nagy figyelemre. Nagy tudományu férfiunak tart
ják Marcus Terentius Varrot, ki, hetvennyolcz éves korában, 490 
könyvet irt mindenféle tárgyakról ; Cicero magasztalja öt, mint a ki 
megismerteté Romát a polgárokkal, kik ezelőtt saját városukban ide-' 
genek voltak ~); s a régiek őt egy értelemmel i g c n t u d ó sna k ne
vezik. Azonban huszonnégy könyv közül, mellyeket a latin n~elvröl 

1) ,Libros tuos conset·va., et no li desperare eos me meos facere posse : quod si 
ilsSequero, supero Crassum úivitiis, atque omnium vicos et pmta contemno. Ad Att. 
I. 4. - Biblivthec.1.m tuam cave cuiquam deepondeas, quamvis acrem amatorern 
inveneris; nam omnes vindemiolas eo reservo, ut illud subaidium senectuti parem'. 
U. o. ]0. Nem szép módja ez a kérésnek? 

1) De latinis (libris) quo me vertam, nescio; ita mendose et aerihuntur et 
veneunt. Cic. ad Quintum, Ill. 5. 

3 ) C. Julius Hyginus volt ottan a könyvtárnak, ki a méhekről és méhka.'!ok
r61 irt. Julius Atticus és Graecinus a szölömivelésről értekeztek. 

1) Acad. Quae st. I. 3.: "Minket, jövevényeket s mintegy idegeneket városunk
ban, a te könyveiú, ugy sz6lván, haza vezettek, ugy hogy megismerhettük, kik és 
honnan yalók vagyunk. Leírtad a hazának életkorát , a templomokat, a. sze~ t dol
gok- és a papságnak szervezetét, a házi és hadi fegyelmet, a tartományok és helyek 
fekvését, megmutattad nekünk minden emberi és isteni dolognak nevét, nemét 
hivatását, okát stb." 
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irt, csak három jutott cl korunkig, s azok is tökéletlen állapotban ; há
rom könyv a földmivelésről, s némi töredékek. Ha ebből akarjuk őt 
megítélni, csekély tudományt s épen semmi criticát sem találunk ná
la; gyermekies a szónyomozásban, s tépelődve keresi távolban azt, a 
mi kezénél vagyon 1). Értekezést is irt még Roma eredetéről, $ első 
állapitotta meg a chronolagiát 1 midön az éveket Roma alapitásától 
(aera Varronis) számította. Megirta még 600 jeles férfiunak életraj
zát képekkel ; honnan azt lehetne következtetni, miként már akkor a 
ra.jzo,k szaporitásának bizonyos módja ismeretes volt. 

T. Livius (lo9. sz. Mr. e.). 

Nem annyira történetnek, mint inkább kisérletnek tekintendők a 
romai iratok ezen kor előtt 2) ; csak ekkor támadtak első rendü irók, s 
ezek közt a legfőbb: Titus Livius Paduából. A fájdalom, rnellyel a nagy 
férfiak hazájok hanyatlását szemlélték, vagy épen nem hatott Liviusra, 
vagy a többiektől eltérő módon; mert mig SaUusti us, Svetonius, Tacitus 
azt bizonyitgatják, miképen dönték meg a bünök a köztársaságot: ő 
azt emeli ki, miképcn emelte azt az erény a nagyságnak tetőpontjá
ra 3), hogy most már saját terhe alatt kell meggörnyednie. Az ő bál
ványa Roma; ennek szeretete a musa, melly öt lelkesiti, s azon 
meggyőződéssel, hogy e város örökké fog tartani, annyira elvakitja 
öt, hogy különbséget sem is me r az erén y és az igazság köz t; az erő
szakot és hitszegést elhallgatja, vagy ha ezt nem teheti, a legyőzöt
tek hibáinak tulságos nagyitásával mentegeti azokat 1 s egyuttal azt 

1) Varranak szószármaztatásaitmár Quintilian kinevette: "Cui non post 
Varrone.m sit venia? qui a!Jrum, quod in eo agatur aliquid j et grntulos quia gre
gatim volent, dictoa, Ciceroni persuadere voluitj cum alterum ex graeco sit manife
stum duci, alterum ex vocibus av ium? Sed h uic tanti fuit vertere, ut merula., quae 
sola. volat, quasi mera volans, numinaretur:' lnst. orat. I. 6. 

2) Cornelius Nepos, egy töredékben, maga. is elismeri a romai történetirók 
alábbvalóságá t, s azt hiszi, Cicero az egyedüli ernber, ki e bajon segithet: "Non 
iguorare debes, unum hoc genus latinarum litterarum, aclhuc non modo non respon
dere sed Graecis omnino rude atque inchoatum morte Ciceronis relictum. Ille enim 
fuit unus qui potuerit et etiam debuerit historiam digna voce pronuntiare quippe 
qui oratoriam eloquentiam rudem a majoribus acceptam perpoliverit,philosophiam 
ante eum incomptam latina sua confonmwerit oratione. Ex quo dubito, interitu il
lius, utrum respnbliC!l. an historia. magis doleat." 

8 ) Ad illa. mihi pro se quisque aeriter in tendat anirnum, quae vita, qui mo
res fuerint, per quos viros, quibusque, dom i militiaeque, et partum et auctum im
perium sit; labente deinde paulatim disciplina velu t desidentes primomores sequa
tur animo j deinde ut magis magis<JUe lapsi sint, tum ire coeperint praecipites, do
nec ad haec tempora, '!ui bus nec vitia nostra., nec remedia pati possum us, perven
tum est. Praef. 
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k~iveteli , hogy ezek Romának isteni eredetét h igyék t) ; s még a 
részben is fölülhaladja a többi pogány történetírókat, hogy nem any
nyira ember, mint polgár akar lenni. 

Kételkedni valót sehol sem talál; tudja az ősidőkről szóló mcsé
ket, s mindegyre ismétli azokat, a nélkül , hogy mellettök vagy elle
nök szólana :A). Terjedelmes levéltárak vannak közelében, csak a Ca
pitoliumba kellene mennie a régi feliratok megolvasására; de mindez 
nem érdekli őt, mert azokkal nem tudja kiczifrázni előadását, s sokkal 
kényelmesebbnek találja másolni Polybiust, kit gyakran igen rosszul 
fordit 3). Feladata nagyságával ellenkeznék a kormányformának rész
leteiről szólani: miért is elhanyagolja azokat, hacsak azonzavarok tör
ténete nem készti őt rá, mellyek. egyenlőséget és szabadságot ered
ményeztek. Még ekkor is párthoz szegődik, s ennek szellernében itéli 
meg a tényeket; s mintegy bocsánatért esd, midőn a pun h áborut fél
beszakítva, az Oppius törvénye által előidézett fényüzési kérdéseket 
tárgyalja ~). 

Egész a lelkesedéssel határos meggyőződéssel eltelve, valódi 
költői, czikornyás és magasztos irmodorban beszél, miként azon tarto
mány természete hozza magával, hol a költői ékesenszólás a törvény· 
székivel párosul. Irmodorának egyforma szépségében kerüli a nyelv
nek és gondolatoknak régi kifejezéseit; meglátszik rajta, hogy Augu
stus korában él, s nagyon szelid szavakkal fejezi ki az erőteljesebb 
korszakok szenvedélyeit. A jellemek nála a gonoszságoknak és eré
nyeknek eszményképei; a népeket és korszakokat nem akarja rajzolni 
mindegyiknek sajátságai szerint, hanem valamennyit egy .általa ki-

1 ) Ea belli glorin. est populo romano, ut, quum suum, conditorisque sui pa
rentem Martern ferat, tam et hoc gentes humanae patiantur aequo animo, quam et 
imperium patiuntur. Praefat. 

· l) Quae ante conditarn condendamrtue urbem, poeticis magis decora fabu
lis, quam incorruptis ret·um gestarum rnonumentis tradun tur, ea nec affirmare nec 
refellere in animo est. U. o. 

3 ) Igen nagy szórakozottl!ágot találunk Titus Liviusnl\.1. Szerinte egy romai 
követ megy az aetolokhoz n. Thermopylll.khoz, Polybiusnak szavait emlegetve irri 
.,;ljJJ Tol" BEf!,UHtWJJ av voJoJJ, rnellyek Therrni vll.rosát jelölik Aetoliában. Egyszer
zödést a macedonokkal, mellyet Polybius pontosan leirt, Livius félre értett. Ple
minius haláláról két hagyományt ernlit, okát is adja, miért ad elsőséget az egyik
nek; s reá csakhamar a másikat fogadja el, a nélkül , hogy em litené az elsőt. Két 
izben,emliti majdnem ugyanazon szavakkal Fulvius Nobilior diadalát. 1\lellőzziik 

még a zavart az adatok ban, az átaJános hanyagságotakutfők megemlítésében stb. 
') ]nter hellorum rnagnorum .... curas, intercessit res parva dictu, sed quae 

studií"s in magnum certamen excesserit. Lib. XXXIV. kezdetén. 
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gondolt mintára vonja. A köztársaság, vagyis inkább a régi aristocra
tia felé hajlik, miért is öt Augustus ke d v es p om p e j a n us á n ak 
nevezte 1) ; de azért az ujabb kormányformát sem gyalázza, sőt rejte
geti saját érzelmeit, s a polgárokat a jelen állapottal kibékíteni tö
rekszik; kedveli a monarchiát 1 mig ez megfér a törvényszcrüséggel, 
s ez oknál fogva Romának hat első királyát igazságosaknak 1 a hete
diket pedig zsarnoknak nevezi, mivel a senatustól nem kért tanácsot, 
s a közvélemény fölé emelte magát; és "semmi kétséget nem szen
ved, ugy mond, hogy ezen Brutus, ki a zsarnoknak elüzése által olly 
nagy dicsőséget szerzett magának 1 fölforgatta volna az államot, ha a 
szabadság idétlen vágya által az előbbi királyok valamellyikét fosz
totta volna meg a tróntól" 2). Ezen Brutust, a köztársaság alapítóját, 
épen nem részesiti azon magasztalásokban, mellyekkel különben hő
seit elárasztani szokta. Mig azt, a mit erénynek tart, égig emeli: a 
bünt legkevesebbé sem kárhoztatja. Minthogy a csodálatos sokkal 
költöibb, s élénkebbé teszi az előadást 3): több fontosságot tulajdonit 
a természetfölötti, mint sem a földi okoknak, jóllehet Romában ek
kor már semmiben sem hittek az emberek. 

De ha csupán müvészi szempontból tekintjük a dolgot: milly 
kedves az ő fellengző előadásának magasztossága, melly egy perczig 
sem feledi föladatának komolyságát; milly világos a nyelv, melly 
semmi határozatlant nem tiir,'s nem fárasztja a figyelmet! Milly egy
szerü csin az előadásban, me ll y a gondolatnak kecset, az érzelmek
nek élénkséget kölcsönöz ; milly megható az öszhangzat, melly a tör
ténetet a költészet minden bájaival elönti! Milly bámulandó egymásra 
következése a csodás képeknek 1 nagyszerü jellemelmek , s mesteri 
előadásnak! Milly gondosság a körülmények megválasztásában, milly 
tökély az irmodorban, s mennyi uj meg uj szépséget fedez föl az em
ber minden ujabb olvasás alkalmával! Ez oknál fogva az ó-kor kevés 
müveinek elveszte sajnálandó annyira, mint az övéinek ~), s a tudós 

1) Hihetőleg innen magyarázható, hogy olly kevés példányban iratott le az 
ö müve, s annak egy része, főleg a. mi a polgárháborukra vonatkozik , elveszett; 
Domitian uralma alatt Metius Pompejanus a királyok és l1advezérek beszédeit 
szavalta el Liviusból; ami ismét azt bizonyitja, hogy Livius müve ritka. volt; 
de ez elöszeretete Livius iránt életébe is került. 

2) Hist. II. l. 
3) Datur haec venia antiquitati, ut miscendo Imrnana divinis, primordia. ur

bi um augustiora facíat. Praef. 

') Ezeknek száma Drusus halaiáig mintegy 140·re ment. Fenmaradott 35, de 
ezek sem egy folytában; a második tized tclj~n hiányzik. 
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világot rendkivüli l:lrl:lm lepte meg , valabán yszor hire szárnyalt, hogy 
azok Konstantinápoly serailjáb an, vagy Scotia kolostoraiban fölfedez
tettek 

Salluatlua (az. 86. Kr. e.). 

Cajus Sallustius Crispus, romai lovag, szülctett Amiternumban, 
rossz hirre tett szert magán erkl:llcsei, még rosszabbra a közigazga
tásban elkövetett tettei által. Visszavonulva a közélettől, a tudomá
nyoknak szentelte életét, fenhangon hirdetvén, mil•ént egyforma dicső
ség jeles tetteket véghezvinni, s azokat előadni j sőt ez utóbbi még 
nehezebb, minthogy az írónak szavakkal kell utolérni a tetteket, s 
azonkivül még rosszakarat-, irigység-, hitetlenséggel találkoznia. 

Olly időkorban élt, midőn a nép már elaljasodott, és megrom
lott, a senatus megvesztegettetett, a lovagok :mások könyüivel s az 
igazsággal kereskedtek, az erény lábbal tapostaték, a népjog helyébe 
önhaszon vagy kedvezés lépett, s a köztársaságat nem annyira saját 
intézményei tarták fön , mint inkább némelly nagyoknak érdemei, 
kik az uralomra törtek: Cato törvények, Cicero ékesenszólás, Crassus 
arany, Pompejus népszerüség , Caesar fegyverek, Catilina összees
küvés által. Ezen hanyatlást Sallustius igen erélyes vonásokkal raj
zolja 1 előadva a J u g u r t h a e ll e n i h á b o l' u t, C a t i I i n a ös z
s z e esk ü v és é t, s elveszett öt könyvében a r om a i köz t á rsa
s ág történetét, e két nagy episod közti idöszakban 1). Catilina 
történetéből épen nem nyerünk felvilágosítást az iránt, mi czélja 
volt Catilinának; s ennek abbeli dicsvágy a, hogy Sy ll a u r a lm á t 
u t á n o z z a, nem elegendő azon tüzvész magyarázatához, melly egész 
Picenumot, az Abruzzot és Apuliát lángba boritá. Talán a békeszere
tet inditá Sallustiust arra, hogy J:llélyen hallgasson a tervekről, mely
lyekben ő maga is részt vett; s Ca tilina, bármilly nagy lázadó volt 
is, a történetirónak szemrehányásai mellett is milly szép szinben áll 
a legjobb consui s hatalmas szónok silány dicsérete mellett, mellyet ö 
Ciceroról mond ! 

Caesar Sallustius barátja 1 Cato ellensége volt.; lássuk tehát 
mint vélekedik róluk: "Miután fényüzés és gondatlanság által a város 
romlásnak indult, jó ideig egyetlen nagy tehctségü férfiut sem tün
tetett föl. Azonban, a mennyire én emlékszem, P. Cato és C. Cae-

f) Petrarcha mondja leveleiben, miként e történetek már az ö korában el
vesztek; s hitelt érdemlő irókban olvasta, miként SalllL9tius , hogy annál hivebben 
megirhassa. az afrikai dolg·okat, a pun könyveket forgatta, sőt a hely súnére is el
ment. Ritka szorgalom a romaíaknál. 
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sar egészen eltérő jellemmel birtaiL Származásuk-, koruk- s ékes-szó
lásra nézve majdnem egyenlők voltak, szintugy nagylelkiiség és di
csőség tekintetében. Caesar nagynak tartotta magát jótékonyság és 
bökezüség, Cato becsületes élet által; amaz szelidség és sz.eretetre. 
méltóság által tünt ki, emennek ékessége volt a szigor i Caesar ~da
lwzás , gyámolitás, bocsánat, Cato pedig az által szerzett magának 
dicsőséget, hogy semmit sem adott i az egyik menerléke volt a nyo
morultaknak, a másik romlása a gonoszoknak ; amannak udvariassága, 
emennek szilárdsága magasztaltatott. Caesarnak kedvencz föladata 
volt fáradni, őrködni, barátjainak ügyeit előmozditani, a. magáét elha
nyagoini , semmit meg nem tagadni , a mit megadni érdemes lehetett; 
maga számára nagy polczot, sereget s ujabb harczokat ohajt.ott, hogy 
érdemével ragyoghasson. Catonak törekvése volt a szerénység, ildo
mosság, ru indenek fölött a szigoruság i nem vetélkedett gazdagságban 
a vagyonosok kal, nem pártoskodott a pártosokkal, hanem vetélkedett 
vitézségben a hősökkel, szeméremben a szerényekkel, s részrehaj
latlanságban az ártatlanokkal; s minél kevésbbé vágyott a dicsőségre, 
annál jobban követte ez lépteit." 

A Jugurtha-féle háboru csábitó anyagot nyujtott neki uj helyek, 
uj pártok leirására, s az afrikai ravaszság és romai romlottság közti 
ellentét kitüntetésére; s a népszerü történetirá minden alkalmat meg
ragad a patriciusok büneinek földm·itésére, mellyek most már tető
pontjokat elérve 1 pártjoknak megbukását vonták magol{ után. SaUu
stius politikája különösen kitünik ama beszédben 1 mellyet Marius aj
kaira ad, ki a nép lelkesedése által consullá választatott: "A nagy 
többség, oh quiritesek , nem azon módon viszi a consulságot, mely
lyel azt kereste: kik azelőtt szorgalmasak, alázatosak, mérsékel
tek valának , most henyeségben és gőgösen töltik az időt. Nem ugy 
cselekszem én; mert tudom, hogy mindenkinek szemei rám függeszt
vék. Ti azt akarjátok, hogy Jugurtha ellen háborut viseljek, a mit a 
főurak kancsal szemmel néznelc.. Lássátok ti, valljon czélszerübb-e a 
vállalatot egy régi nemzetségből származott férfiura bizni, kinek jeles 
ősei ,-oltak, s n hadviselésben semmi t:~pasztalása nincs; ki retteg és 
megijed,s a nép közül választ valakit tanácsadóul, mit l< elljen tennie; me rt 
gyakran megesik , hogy az, kit ti vezérnek választtok, egy más vezért 
választ magának. Tudok ollyanokat, kik, midőn consuiokká lettek, az 
ősök és görögök tetteinek olvasá3ára adták magukat 1). Én 1 uj em-

1) Talán Lucullusra. czélzott? 
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ber, a dolgokat, mellyeket ök olvasnak, magam láttam; a mit ök köny
vekből, azt én csatatéren tanultam. Ők megvetik nemtelen származá
somat, én az l5 tétlenségöket; nekem a szerencsét vetik szememre, 
nekik bűneiket; s ha őseiktől meg lehetne kérdeni: valljon 8t obaj
tanák-e inkább utódjoknak, vagy engem? bizonyára azt felelnék, hogy 
a jobbat akarják fioknak ismerni. Midön hozzátok szólanak, núndenkép 
magasztalják 8seiket, s érdemeiket azoknak dicső tettei által vélik 
nevelhetni ; sőt ellenkezőleg , épen ezen körülmény helyezi nagyobb 
világosságba elfajultságukat. lllyesmivel kérkedni nem, tudok, de elő
adhatom saját letteimet; származási táblákat elömutatni nem tudok, 
hanem lándzsát, zászlókat, hadi jutalmakat, tiszteletreméltó sebhe
lyeket: ezek az én czimeinr, mellyeket nem örökségben nyertem, ha
nem saját életem veszélyeztetésével szereztem. Nem is tudok én czi
kornyásan beszélni, nem tanultam a görBg nyelvet; hanem megtanul
tam verni nz ellenséget, seregeket vezetni , egyedtil csak a gyalázat
tól rettegni, hideget, melcget, éhséget, szomjuságot türni. Ehhez 
fogom szoktatni a katonákat is , nem tartva fBn számukra a fáradal
makat, részemre pedig a puhaságot ; a mi annyi volna, mint uraságot 
gyakorolni a sereg fölött, nem pedig azt vezérleni. Engem durvának 
neveznek , mert nem tudok nagy vendégségeket rendezni, nem tartok 
bohóczot, sem drágább szakácsot, mint házfelügyelőt; s megvallom, 
atyámtól ballám, miként az ékszerek a nőt, a munka a férfiut ékesi
ti; a derék embereket inkább dicsőség illeti mint gazdagság, nekik 
fegyver való, nem pedig pompás butorzat. Maradjanak tehát ők sza
kott foglalkozásaiknál, a bornál és szerelemnél: ifjak és öregek tölt
sék el idejöket vendégeskedésben, tömjénezzenek hasuknak és egyéb
nek : hagyják nekünk az izzadságat, port s egyéb hasonló dolgokat, 
mellyek kedvesebbek nekiink amazoknál. De még ezt sem türik; s miu
tán gonoszságokkal mocskolták be magukat, a jobbaknak jutalmát is 
elrabolják i a henyeség és élvvadászat nekik ugyan nem árt, hanem a 
köztársaság romlását siettetik " 

E pontot azért hoztuk föl, mert fölvilá gositja a történetet, egy
szersmind a szerzö szándékát; ki bámulandó ügyességgel viszi vissza. 
okaikra a ténye ket, kimutatva, miként Roma az ö biinei által hozta 
létre szükségképen Ca tilinát, s a középszerü Jugurthában ép olly ke
mény ellenfélre talált, mint a nagy Hannibal ban. A tőle fenmaradt 
törenékek után itélve, annál inkább sajnálandó, hogy többi iratai el
vesztek; igen élénl1en rajzolja a jellemeket, mértékletcs az ékességek
ben; örökbecsű nála a rövidség, hatásos a stylje; mi végre az ö korában 
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már elavult szavakat 1 ) 1 merész képleteket s görög kifejezéseket hasz· 
nál 2). 

Ugy látszik, mintha e részben is a régi idlSket tartotta volna a 
romaiak szeme elé j mert előadásában kifogyhatatlanul dicséri a régie
ket, kik vallásosak és józan életüek levén, a templomokat kegyelet
tel, házaikat dicsőséggel áraszták el j a legylSzöttektől egyedül a le· 
hetőséget vették el rosszat cselekedni j miglen későbben Sylla diadala 
minden tekintetben puhasághoz szoktatta őket: a legválogatottabb 
ételeket keresték föl tengeren és szárazon j időnek előtte aludni men
tek, s a takarékosság, mértékletesség, szemérem helyébe a pazarlás, 
kéjvadaszat és szemtelenség léptek. 

Sallustiust olvasva, majdnem egy második Fabriciusnak, vagy 
Cincinnf).tusnak tartaná őt az ember j holott ép ellenkezőleg féktelen 
kéjvadász volt 11), s fényüzésben vetélytársa azon Lucullusnak, kinek 
müveit ajánlá j a Catilina- és Clodius-féle kicsapongásokban és zavar
gásokban részt vett j Milo által házasságtörésben rajt kapatván, meg
ostoroztatott, és pénzbeli birságra ítéltetett j Romában palotákat épi
tett pompás kertekkel, mellyek most is nevét viselik, s nagy részét 
elfedték azon völgynek, melly elválasztja a Quirínalist az átelleni 
dombtól (collis hortulorum), s hol olly szivesen tartózkodtak a csá
szárok ~). A Jugurtha elleni háboruban kincseket gyüjtött magának j 

a legyőzött Numidia kormánya rá bizatván, e tartományt kizsarolta j 

később Caesarnak egy milliót fizetett, csak hogy pártfogását megnyer· 
hesse. Mellőzve egyebeket, csak annyit mondunk, hogy egy megrom
lott városban a senatercik jegyzékéből kitöröltetett. 

Bizonyára szép dolog, ha az iró tetteiben is ollyannak mutatko
zik, a minő irataiban j s ekkép föltünteti ama bámulandó vszhangzást 
a gondolat, szó és tettek közt, melly egyedül muta.t a lélek ép állapo-

l) Et verba antiqui multum furate Catonis 
Crispus romana primus in historia. .Martialls. 

2) Quintilianus például hozza föl ezt: ,vulgus ama t fieri.' Svetonius a G,-am

maticusok életrajzaiban említi, miként SaUusti us Attejus görög philologus által ar
chaismusokat és adomákat gyüjtetett, használatul irataiba.n. 

3) Tutior at quanto rnerx est in classe secunda! 
Libertinarum dico, Sallustius in quas 
Non ninus insanit, quam qui moechatur, etc. 

Horat., Ep. II. 46. 
')Ezen kertekben ásatott ki a Faunus-n~k nevezett csoportsa borghiai 

edény. Pompejiben emeltetett háza temérdek becses, s ritka müvészi tárgyakat tar
talmazott. 
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tára. Ha nem ugy áll a dolog, akkor legalább a képmutatást tekintsük 
hódolat gyanánt, mellyet a bün az erénytől nem tagadhat meg. 

Caesar (sz. tOO. K. e.). 

E kornak legdicsöbb emléke kétségkivül Julius Caesar C om
m e n t á r j a i, emez egyedüli, valóban eredeti romai történet; Xe
nophon ,Visszavonulása' nem is hasonlitható hozzá, melly elég szép 
ugyan, de csekély fontossággal bir, akár a benne előadott tényt, akár 
az előadót illetőleg. Mai napon alig van ember, ki c~ak némi részt 
vett is a közügyekben, hogy számos kötetekben ne ltivánná előadni 
emlékiratait, miután a sajtó utjáni terjesztés tetemes segitségére van. 
Ellenkezőleg a kéziratok terjesztésében tapasztalt nehézség a régie
ket arra készteté, hogy röviden és szabatosan írjanak ; minda.mel
lett más részről ügyesebbek voltak a szétszórt mellékesemények ösz
szeállitásában, holott jelenleg fő diva t a részletezés és eldarabolás. 

Caesar tehát mindenek közt legjobban levén értesülve korának 
és hazájának erejéről és hibáiról, a legnagyobb vállalatokat vékony 
kötetben adja elő ; s az ö természetes egyszerüsége , s világos, tiszta 
szabatassága; mellynél fogva egy szóval sem mond többet, vagy ke
vesebbet a szükségesnél, már akkor is igen nagy becsben állott leg· 
tanultabb kortársainál 1 ), s méltó utánzó ra mai napig sem talált 2). 

A nyugodtság, me ll y a görög történelemnek nagyságát képezi, 
a romaisknál föl nem található ; ezek c.sak politikai szenvedélyek után 
kapkodtak, s inkább hajoltak a személyes erkölcsi, mint sem a törté
neti itélethozásra; de a,Commentariusok' e részben kivételt képeznek. 
Ki az emberi kedélyt ismeri, nem fogja elhinni , hogy Caesar pártat
lan maradt volna saját tetteinek előadásában ; s ámbár nincsenek tör
ténetirók, a kikkel összehasonlíthatnók öt, a kissé figyelmes olvasó 
hamar kitaláihatja előadásában a tartalék-gondolatot, s azt, mit el

. hallgatott; rá fog ismerni az ügyességre, mellyel bizonyos körül-
ményt kiemel,s egy másikat homályban hagy. De mivel azt, mit előad 
és leir, maga gondolta és érezte : ép azért nem is található föl nála az 

1) Nudi sunt, recti et venusti, omni ornatu orationis, tamquam ves te, de
tracto: sed dum voluit alios habere p!t.rata, Wlde sumerent, qui vellent scribere hi
storiam, ineptis gratum fortasse fecit, qui volunt illa calamistris inurere; sanos qui
dem hornines a scribendo deterrnit: nihil enim est in historia pura et illustri bre
vitate dulci us. Vic. De orat. 75.- Summ us auctorum divus Julius. Tacitus.- T anta 
in eo -vis est, id acumeo, ea concitatio, ut ill um eodem animo dixisse, quo bellav it, 
appareat. Qulot., lnst. X. I. 

2) A Galliai hábor-u S·ik könyve közönségesen bizonyos Hirtiusnak tulajdo· 
nittatik, ki egyszersmind commentárokat irt az alexandriai, afrikai s spa.nyol há· 
boru ról. 
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ingadozás és határozatlanság, melly a többi latin iróknál idegen irók 
utánzására mutat. Midön Sallustiust, Liviust, Cicerat olvasva, Thucy
J.ides, Herodot, Demosthencs és Plato jut eszünkbe :a Commentariu
sokban egyedül csak Caesar áll szemeink előtt, Caesar a győzhetlen 
hadvezér és hasonlithatlan iró 1). · 

Számos védbeszédeken kivül irt még tragoediákat, két könyvet 
a nyelvtani hasonlatokról, értekezéseket az auspiciumokról 1 a jóslat
ról, a csillagok járásáról, egy I t e r czimü költeményt, s egyéb köl
teményeket 1 ll'!ellyek közül egy igen elmés epigramma maradt fen, 
irva egy thrák ifjura, ki a jégen csuszkálva, a Hebrus vizébe fuit 2). 

(;ornelluli Nepo .. 

Cornelius Nepos világtörténetet irt három könyvben 8),s egyéb 
müveket, mellyek azonban elvesztek; csupán némi töredék maradt 
fen, s Cato és Atticus életrajzai, mellyekben az irmador igen jeles. A 
hires görög hadvezérek életrajzai, mellyek az ő nevét viselik, egészen 
elütő eszmemenet-és szerkezettel, szakatlan formákkal, sőt soloeci
smusokkal, a hanyatlás korából származó férczmünek lenni látszanak. 
A szerző nagyon kevéssé ismeri a tényeket, azokat roaszul választja 
meg, mit sem törődik az egyének rajzolásával; miuden szinezet nél
kül az eszmékben, s élénksége nélkiil az irmodornak, a korszakok vagy 
egyének ismeretét semmiben sem mozditja elő ~). 

1 ) Akkoriban még nem ismerték a titko~ jegyeknek hasznÍl.latát; Caesar 
ugyanis, midön biztos levelet akart küldeni, legjobb módnak talá.lta azt görög 
betükkel irni. ,Hane graecis conscriptarn literis mittit, ne intercepta epistola nostra 
ab hostibus consilia cognoscantur. L. V. 

Caesar, ki olly soká csatá,zott Galliában, ennek nyelvét nem ismerte; s az 
I. könyvben említi, hogy midön fontos dolgokról akart értekezni Dovitiacussal, 
,quotidianis interpretibus remotis, per C. Valedum Tracillnm principem Galliae 
provinciae,cum eo colloquitur.• 

t) Thrax puer, adstricto glacie dum Judit in Hebro, 
Pondere concretaa frigore rupit aquas; 

Dumque imae partes rapido iraherentur ab amni , 
Praesecuit tenerum lubrica testa. caput. 

Orba r1uod in ventum ma ter dum conderet urna, 
"Hoc peperi flammis, cetera (dixit) aquis.'' 

Mások e verseket C. Germanicusnak tulajdonítják. 
3 ) •••• Ausus es unus Italorum, 

Omne aevum tribus explicare chartis, 
Doctis, Jupiter! et laboriosis. (latullus. 

') Miutáu Cornelius leginkább f01 og az ifjuság kezén, a tényekben elköve
t ett némelly hibáit itten fölemlítjük: 
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Trogu• Pompejus. 

Trogus Pompej us ,H is t o r i a e P h i l i p p i o a e' ozimü müvét 
csak azon kivonatból ismerjük, mellyet Justinus készitett; s ha ez meg
tartja a rendet, abból azt kellene következtetni , hogy az eredetinek 
irója sem az elrendezéshez , scm a tények összekapcsolásához nem ér-

Miltiades életrlljzában l\liltiadest, Cimon Jlát, Cypselus fiával zavarj& össze. 
Ez utóbbi athenei gyarmatot vitt Chersonesusba, hol tyrannismust alapitott; test
vére volt C imon, ki nemzette Stesagorast és IL Miltiadest, ki Plataeánál diadalt 
arntott. Igy mondja Herodot, VI. 34.; de már Pausanias, VI. 19. 3., ugyanazon hi
bába esik CorneliussaL 

Pausaniasban, l. fej., Dariust Xerxessel összezavarja. Marcionius Dariusnak 
veje, Xerxeenek sógora volt. Lásd Herodot, VI. 43. 

Cimonnál, 2. fej.,a mycalei csatát, hol Xantippus ésLeotycl1ides győztek 479-
ben, összezavarja azzal, rnellyet 9 év rnulva Cimon vivott ki Eurymedon mellett. 

Pau!aniasban, az l fej. végén sa 3-ik fej. kezdetén a tények rende föl van 
forgatva, az események is összezavartatnak, mellyeket Thucydides, I. 130-134., 
szerint.kell rendezni. 

Ugyanazt momlhatjuk Lysawler 3. fej.-röl, hol ezen hadvezérnek Asiá.ban 
tett kéf remiheli utazásaiból, mellyek llözt hét évi távolság van, csak egyet csinál. 
Utasításui szalgálhat Xenophon, Ile/len. III. 4, 7- 10.; Diodor, XIV. 13. 

Nagyobb rendetlenség uralkodik Chabri.as 2. fej., hol Agesilaus Egyptomba 
utazik, holott Boeotiában is elég teendő je volt i azután pedig ő maga Agesila11snál 
nem is emliti ezen utazí.st. Nem Nectanebus, hanem Tachus királyt segitette Cha
hrias, ké!lőbb Agesilaus. 

Agesilaushan, 5. fej., ennek tulnjdonitjn. a corinthusi győzelmet; holott az 
Aristodemust illeti meg. I.ásd Xenophon, 1/ellen. IV. 2. 9-25. 

Dionnál, 2. fej., eloszlik a zavar azon rnegjegy1.és által, hogy Plato 3 izben 
utazott Siciliába: először az idősb Dionysius alatt, ki öt rabszolga gyanánt adatta 
el, holott Dion csr1k 14 éves volt; továbbá Dionysius halála után i harmadszor, 
midön D ion t kiengeszttlte az ifjabbik Dionysiussal, a kinek, nem pedig az idősb
nek tulajdonittatik, hogy öt meghívta magna ambitione. 

Hannibal nem indult meg azonnal Roma ellen a canuaei csata után (Ann. 5.), 
.hanem miután -Campaniában kipihente m11gát. Az e hősnek tulajdonitott hadi for
télyok vagy ostobaságra,vagy őrültségre mutatnak: kinek jutna eszébe azt képzel
ni, miként Antio~hust megkérte volna, hogy az ellenséges hajókra viperákkal telt 
száz meg száz edényt hajittassan? Tehát olly könnyü azokat a viperákat össze
gyüjteni! 

Cono11uál, l fej., azt mondja,mikéut e hadvezér nem volt jelen az aegos-po
tamosi csatában; de Xenopbon ellenkezőt állit. Hellen, II. l. 28. 29, 

Bizonyos görög íróban olvasván >',ucpvJ.or; úr;, azaz: egy az ö törzséből, e 
szóból Emphyletus tulajdon nevet csinált Phocion életrajzában. 

~l'rtinthogy az első hibákat olly b~~ os kiirtani, megérdemlené, hogy ezen el
térések, mint azintén egyebek, mellyeket föltalálhatni az ifjuság számára készitett 
Anthologiákban, kijelöltetnének. Lásd P. H. Tzchucke, Comm.perpetuus in Corn. Ne· 

potiJ ezcell. imp. f!Ítas. GöHinga. 
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tett. Szintugy elvesztek Sextus, Cnejus Gellius, Clodius Licinius, 
Julius Graccanus, Otacilius Petitus történeti müvei j melly utóbbi 
volt az elsl5 szabados, ki a tudománynak olly ágára szcntelte magát, 
melly valóban szabad és nemes gondolkozást igényel. Ekképen j~rtak 
L. Lisennanak, Pomponius barátjának , Hortensius- és Pollionak mü
vei, fl a jelesebb családok származási táblája, összegyüjve Pomponius 
Atticus és Valerius Messala Corvinus által. Saját terténeteiket irták 
meg Augustus, Aemilius Scaurus, Lutatius Catulus, Cornelius Sy lia, 
Cicero, Vipsanius Agrippa, többnyire görögül; de semmi scm maradt 
fön azokból. Juha, a Caesar általlegyőzöttnek fia, Afrikának és Ara
biának földrajzát készité el , egy romai történettel együtt , mellyet 
Plutarch pontosság tekintetében nagyon dicsér. Julius Hyginius az 
olasz városok eredetéről értekezett minden eriticai tehetség nélkül j 

csak az kár, hogy Plinius öt követte, s Claudius császárnak husz 
könyvben megirt hetru~k történetét figyelembe sem vette. 

Legrégibb idők óta a történeti eseményeket ,a n n a 1 es' ekbe 
jegyezték föl a főpapok j de a Gracchus-féle lázadások korában e szo
kás fenakadt. Caesar első alapitá meg a senatus és a. nép határozatai
nak naplóját, s azokat kihirdetteté j Augustus szintén megrendelé az 
előbbinek folytatását, de azt nyilvánossá tétetni nem engedte, s a 
szerkcsztőt ő maga választá 1). A néphatározatok naplójába irattak a 
törvényszékek elé vitt vádak , az itéletek, a tisztvisell5k beigtá.tása , a 
középitmények, később pedig a fejedelmek születése, tettei és halála. 
Hasonlitanak tehát az ujabbkori hirlapokhoz j azonban fontosság· s 
kiterjedésre nézve azoktól felette különböznek 2). 

Hallcarm•ul Dloay•lus. 

Halicarnassi Dionysius görög nyelven irt történetet Troja be
vételétől egész a pun háboruig, vagyis azon évig, mellytől Polybius 
kezdi a maga· történelmét. Csak tizenegy könyv maradt fön azokból 
Roma épittetésének 306-ik éveig, midőn a decemvirek megszüntével 
a consulság helyreállittaték. Már azon törekvése, hogy Roma nagy
ságát dicsöiti, s csekély kezdetét magasztalja, gyanussá teszi őt, vala
mint müvének arányos rendje is j mert. alig hihetl5, hogy durva és 
rendezetlen krónikákból egy szabályos, és minden részében bevégzett 

1) Svetonius,iu Caes. 20., in Oct. 36. 
~) Le Clerc, az ö müvében: Naplók a romaiaknál (Paris, 1838.), nem csak azt 

igyekszik bebizonyitani, hogy nekik hirlapjaik voltak, mint jelenleg vannak: b u.

nem hogy ezek és a főpapi évkönyvek által a régi kor történetét tisztába lehet 
hozni a mit a eritica megtagadni szeret. 
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egészet állithasson elő, képzelő tehetségének segélye nélkül. Freret s 
utána többen azon véleményben vannak, miként mindaz, mit Olasz
ország őslakóit illetőleg mondott, mer8 költemény. De ha meggon
doljuk , miként ő épen Cicero halála után, Varro életében jött Ro
mába, midőn Cato a városok eredetéről szóló munkáját írta ; hogy ő 

minden tartománynak és városnak évkönyveit és feliratait lemásolta, 
mellyek a municipalis szerkezetnél fogva hiven megöriztettek, s meg 
nem halnisittattak: legalább annyi hitelt tulajdonithatunk neki, mint 
bármelly más történetirónak 1). 

Bármiként álljon is a dolog az ősidőkkel, Dionysiufl, ki Romában 
idegen volt, annak kormányformáját részletesen leírja; s jóllehet nem 
fogja föl mindenkor annak szellemét, mindazáltal a régi jognak leg
dnsabb forrását képezi. Csakhogy egy részről,hazája szereteténél fog
va, mindennek eredetét konokul Görögországban keresi ; más részről 
valódi csodálkozás-, vagy hízelgésből a rarnaiakat magasztalja, mint 
legigazságC'sabb és legmérsékeltebb népet, melly ötszáz évig tartó erő
szakos küzdelmek alatt soha nem ontott vért a foruman j melly a tar
tományok meghódítása. s a nemzetek elnyomása által csak igazságot 
gyakorolt. Ollyakra is talált, kik ezt elhitték neki. Igaz ugyan, hogy 
használja a criticát, de csak azért, hogy másokat verjen le vele, s 
nem hogy saját előadását tisztitsa meg általa. 

Szemtanuja volt az ékesenszólá~ hanyatlásának Görögország
ban, s a Sándor halála után behozott ásiai dagályosságnak, melly nem 
vala képes kárpótlást nyujtani a valódi szépért; hasonlitván az ágyas
hoz, ki a törvényes nő fölött uralkodik a háznál. Szónok létére is 
tudta ő méltányolni az államnak valódi politikai állapotát, melly szük
ségképen elölé az ékesenszólást ott, hol szólani veszélyes dolog volt ; 
s talán az uralkodók iránti hízelgésből tetszését leli abban , hogy Ro
ma jó példaadásával Gurögországban az ékesenszólás némileg föle
melkedett j s hogy annak ujjászületését előmozdítsa, r hetoricai köny
veket irt, mellyekből csak egy kis töredék maradt fön számunkra. 
Nagy része az általa előadott módoknak, miként Ciceronál is láttuk, 
mai napon nem alkalmazható; több pont érthetetlen, főleg a sz a v ak 

') Ma. i bíbornok a.1: ,Ambrosiana.' könyvtárban Dionysiusnak s1:ámos töre· 
dékeit fede1:te fól, mellyek kiadásának elébe bocsátott e~y értekezést halicarnassi 
Diony,.siusr6! és az ö érdemeiről. Petit-Radel sz:intén, az academiai értekezést!Í köz:t 
1820-ba.n azt bizonyitgatja., hogy az jól értesült és igazmondó volt; s ha megt!n· 
gedjük is ezt neki a pela.sgok- éli ola.s1: váro8okra. vonatkozólag, Roma. iránti 
részrehajlása ua.gyon is kitünö. 

26 
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e l r e n d e z é s é r lS l szóló értekezésében. A r é g i i r ó k s a j á ts á
g a i t vizsgálva, ollykor a szépnek valódi fogalmára emelkedik j de 
gyakrabban aprólékosságokban vesz cl criticája, mellyek iskolai gya
korlatképen türhetők ugyan, azonban Plato- és Thucydidesre a,lkal
mazva, valóban nyomoruságosak. 

Dlodorus Sleulu•. 

Ugyanezen korhoz számítják, habár azt pontosan nem lehet is 
meghatározni, Diodorust, Siciliának Argyrium városából. Mint legu
tolsó a görög történetirók közt, ezeknek tanulmányait hasznára for
dithatta, s hihetőleg valamennyiből, még az elveszettekből is kivona
tot készitett. Harmincz évi kutatás után fogott munkájához; utazott, 
hosszabb ideig Romában mulatott ~ melly város ekkor minden mivelt
ségnek központja, s minden népeknek gyülhelye volt. 

Ő volt az első az ismert történetirók közül, ki terjedelmesebb 
f!zempontból indulva ki, az egyetemes történetet tárgyalta. Mindazál
tal a történelem nemesebb fogalmát, ugy látszik, csak azért fejtette 
ki 1), hogy megmutassa, milly nagy a távolság az írónak feladata, s 
annak foganatosítása közt. A korszakok felosztása. nála egészen ön
kényes, a tárgy felosztása darabolt j Sándor korához jutva örömét fe
jezi ki a fölött, hogy ennek uralkodása alkalmat nyujt neki a többi 
népek történetének beszövésére, de a mihez ö nem ért; előadása né
ha szónoki, s az üres mondatok annál nagyobb unalmat okoznak, men
nél szárazabb a tárgy, mellyel foglalkozik. 

T ö r t é n e lm i köny v t á. r á n ak negyven könyvéből csupán 
az öt első maradott fön, továbbá a ll-től a 20·ikig j azonban a 16. és 
17 -ik könyv hiányos. Eleinte az ethnographiai módot követi ; az ötö
dik könyvnél pedig már annalista lesz. A négy első könyv a vallások
ról s a trojai háborut megelőző tényekről szól; az ötödik a szigetek
röl; a következő ötben keletnek régi birodalmairól s Görögország 
ügyeiről szólt Xerxes hadjáratáig, s ezeknek elveszte annál sajnálan
dóbb, mennél kevesebb adatok maradtak fön eme korszakról. A 11-ik 
könyvben leírja a persa fejedelem hadjáratát s az eseményeket mace
doi Fülöp koráig; a 18-ikban Sándor hadjáratát; a három lcövetke
zőben utódainak viszontagságait; az utolsó husz könyvben addig ter
jeszkedett, midőn Caesar a romai birodalom határául a brit tengert 
tette, s kétségkivül itten elmondá a romaiakról, amit a többi köny-

1) A l. fölvilagositó jegyzetből látható, mínő véleménynyel volt ö a. törté
netírásra nézve, s minö fölada. tot tüzött ki magának; a mit az on ban meg sem 
tartott. 
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vekben elhallgatott. És igy tizenegy századra terjed ki előadása i szá
mos ismereteket köszönünk az első könyveknek, csakhogy azokba 
sem élénkséget önteni , sem rendet hozni nem tudott. 
. Magasztalták itélő tehetségét két vagy három criticájaért, 

mellyek jelesek ugyan, azonban csekély fontossággal birnak; egyéb
kint nem csak hogy minden me3ét elhisz, hanem még szidja is azt, 
ki kétkedni merne; s minden képtelenségek előadása által azoknak 
még nagyobb fonto9ságot tulajdoni t. Plinius abbeli dicsérete , hogy ő 
volt első a görögök közt, ki a gyermekies tréfáktól tartózkodik; csu
pán a müvek czimére vonatkozik, mellyeket azelőtt pandecták, mu
sák, enchiridion névvel volt szokás nevezni 1). Egyébiránt a görög 
meséket mindenüvé átülteti, mindenütt Jupitert és Apollot talál ; a 
chronologiában pedig egészen zavart. Jóllehet a történetek szinhe
Iyeit fölkereste, mindamellett csak elődeit másolja, s hallomás után 
beszél, a nélkül, hogy saját nézetét megállapitaná ; sőt még az anya
gokat sem használta föl eléggé, mellyek olly nagy bőségben kinát
koztak neki i s minthogy a kutföket nem idézi, a eritica nem is igen 
szólhat hozzá, mennyire érdemlik meg a hitelt a nála felhozott tények? 

Diodor irmodora, mondja Sainte-Croix 2), könnyü, világos, egy
szerű és keresetlen i de midőn az istenekről szól, czikornyás- és kép
Ietessé válik, minthogy a költők és regélők előadását másolja. Ö nem 
merül el az atticismusban, sem czifra kifejezésekben, hanem a mér
sékelt irmodorhoz tartja magát, melly a történelmet megilleti. Néha 
azonban áradozó ; hiányzik nála az ös!lzefüggés és rend i előadáso. 
gyakran zavart, nem tudja elhelyezni a tényeket, sem kellő világos
ságba állitni azokat, s egyik eseményt a másikból következtetni. A ré
giek előadását fölhasználva, megfosztja azt minden kellemtől; az övé
ben sem lelkesedé3, sem dramai érdekesség nem található. Hi
deg, egyforma elbeszélés mellctt, megveti az ékesszólás 1legédkezét, s 
megrója a visszaélést, mellyet korában a szónoklatokkal gyakoroltak. 
ltéletei azonban eléggé józanok; a dicséretet, vagy megrovást pártat
lanul 03ztogatja i nézetei közönségesek, de uem aljasaki ő maga pedig 
józan értelmü, becsületes ember. 

A görögök ktlzt ttlbben is foglalkoztak a történelemmel. Rhodu
si Castor egyike volt az elsöknek, kik a chronologiá.t feszegették 3); 

1) Primus npuJ Graecos desiit nugari Diotlorus. Praef. 
1) Sándor történetir6inak flir.rgálata • 
. l) X~ov~xa ayvon!lara 1fE(/~ -8-aJ.arJIJOK(!Ul'/IJUJifúJV, 

26* 
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mitylenei Theophanes, barátja Pompejusna.k emlékiratait készité, ki
től polgártársai a lesbosiak számára kegyelmet nyervén, ezek őt apo
theosissal jutalmazák meg; a mi családjának szereucf!étlenségét vonta 
maga után 

1 
minthogy gyanakodó irigységből unokáit Tiberius min_d 

megölette. Alexandriai Tiruagenes, Gabinius által mint rabszolga> hur
ezoltatván Romába, szakács, teherhordó, rhetor, s végre Augustus 
történetirója lett, ki egy élez által sértve érezvén magát, őt az ud
vartól elüzé; honnan Asinius Polliohozmenekülve, megirta Sándor- és 
utódainak történetét (:u(!~ Bao·t!.úvv), mellyet Quintus Curtius is 
használt ; de ezen müvek, valamint Polybiusnak rhodusi Posidonius 
által eszközlőtt folytatása is elveszett. Hihetőleg ezen korban élt 
Memnon, ki hazájában, Pontusban, Heraclea történetét irta, s mind
azon népekre, mellyek vele érintkezésbe jöttek, kiterjeszkedett. 

HUSZONHATODIK FBJIZBT. 

Ro mai költész et. 
Lucretlus (az. 95. Kr. e.). 

A költészet is, mint egyéb tudományok, nem önkénytes sugallat-, 
hanem a görögök utánzásából vevén ercdetét, hasonlitott egy nagy
szerü köpenyhez, melly a. gyönyörü görög szabornak nyakába. akasz
tatván, annak magasztos tekintetet ad, ellenben sovány vállakra téve, 
ránczokba összeesik, s dísztelen. 

Valóban romai, szintugy irmadorára, mint erőteljes felfogása
és előadására nézve nemzeti költő, T. Lucretius Carus , ki lelkesedés
és magasztosságra minden latin költöt fölülmult; ámbár nem ért any· 
n y ira a mesterséghez a szépségeket egymásra halmozni, s minden 
unalmas hosszadalmasság nélkül egy folylában változatos benyomá
sokat előidézni; innodorában nincs meg a gyors élénkség, melly a tár
gyakat kifejti .s egyszersmind megrövidíti. 

A régi pythagoreusok , különösen Empedocles modorát követve, 
versekbe foglalta a bölcsészetet (De rerum natura); s ha meggondol
juk a nehézségeket, mellyekkel küzdenie kellett, nem tagadhatjuk 
meg tőle az érdemet, hogy ékes kifejezésekbe, vagy legalább hang
zatos szavakba foglalta a száraz tantárgyat. Lucretius nem is érte be 
azzal, hogy a természeti nagyságok látványa által felkeltett lelkese
déssel kapcsolja össze az elmélkedést, melly az érzelmek és eszmék 
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ruélyébe hatva, dusan gyarapszik. Olly harmoniát képes gyakran elő
állitani, melly egy Virgiliusnak sem válnék szégyenére, s egyes he
lyeit a Georgicák dalnoka is hasznára forditá. Mindazá.ltal, kivéve a 
költemény kezdetét, a ll. könyv bevezetését, a dögvész leírását, s a 
III. könyv végét, hol a természet a haláltóli irtózást az embereknek 
szemére hányja, a többi hideg okoskodás és száraz tudomány i mely
lyet hogy nem volna nehéz szebb alakba önteni, onnan is kitetszik, 
miszerint a költök közül többen arattak sikert e nemben, mint a köl
tészet bármilly egyéb nemeihen. 

Mint bölcsész, Epicurus tanait hirdeti, annyiban térve el attól, 
a mennyiben fölállítja a fatumot, vagyis a dolgoknak titkos eröha
tásáti s váltogatva Xenophanes, eleaticus Zeno, s Empcdocles tanaihoz 
hajlik, azt állítva, hogy minden dolgot a szeretet hozott létre, és tart 
fön. Aristoteles némell y hibáit elveti, minö az ür irtózatassága és az 
önkénytes származás i a szineket nem a testekben, hanem a világos
ságban keresi J Ji sa hydrostatica törvényei által magyarázza, miért es
nek le az ürben némell y testek hamarább, mint mások 2). Szerinte bi
zonyos elemi testecskék (atomi, parányok), mellyek érzékeink alá 
nem esnek, de észszel elgondolhatók, szilárdak és eloszthatatlanok, 
minden alak vagy egyéb érezhető tulajdonság nélkül, a végtelen 
térben mozogva hozták létre a világot, melly szintén véghetetlen, 
minthogy a parányok is véghetctlenek. Maga a lélek igen parányi 
gömbölyü-magvakból áll; alá van vetve az érzékiségnek az ébrenlét 
állapotában, sőt még álom közben is a légben bolygó ábrándképek se
gélyével. A testeken kivülsemmi sem létezik, tehát sem lsten, sem gond
viselés 3). Az emberek vad állapotuk ból történetesen és lépcsőnkint 
emelkedtek a mesterségekrc ; a mi szintolly könnyü okoskodás egy 

1 ) PraeterE'.a., quoniam nequeunt sine luce coleres 
Esse, nequein lucern existunt primordia. rerum ... 

Lib. 11. 794. 
7) Nunc locus est, ut opinor, in his illud quoque rebus -

Confirma.re tibi, nulla.m rem posse sua vi 
Corporearn sursum ferri, sursumque meari etc. 

•) Omnis enim per se Divum natura necesse est 
Immertali aevo summa cum pace fruatur, 
Semota. a. nostris curis sejuncta.que lenge; 
Nam privata dolore omni, privata periclis, 
Ipsa. suis poliens opibus, nihil indiga nostris, 
Nec bene pro meritis cogitur, nec tangitur ira. 

Lib. II. 184. 
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költőnél, mint képtelenség a bölosészetben. A félelem hozta létre a 
vallásokat; s Bacchus-, Ceres-, Herculesnél is több érdeme van a vi
lágon Epiourusnak, ki az istenek félelmét kiverte a szivekből 1). 

Illy előzmények után, min8 értelme van annak, hogy az erényt 
és mérsékletet dio~éri? S az utókor számot kér tlSle, hogy illy iStcn
telen tanoknak fitogtatása által megtágitá a féket a romai ifjuságnál, 
melly különben már is minden iránt, a mi szent, megvetéssei viselte
tett. S talán 8 sem ment a büntlH , hogy a költészet Romában a rom
lottság eszközeül szolgált, a helyett, hogy a m.gylelküség mellett 
szót emelt, az erény küzdelmeit gyámolitotta, vagy annak hanyatlása 
fölött fájdalmát jelentette volna. 

«:atullu• (••· 86. Kr. e.). 

Catullus (született Veronliban) Mummius praetort követte Bi
thyniába, hol a görögöket, különösen Sapphot nagyon megszerette. 
Anyanyelvére fordítá ennek odáit, B e r e n i o e h a j á t Callima
chustól , s talán még T h e t i s é s P e l e u s m e n y e g z 6 j é t i s j s 
minthogy az idegen tudományt honába átültette, a romaiaktól tudós 
czimmel tisztelteték meg. Henricus Stephanus azon nézetben van, 
miként őt nem ó-szerü költőnek, hanem a régiek utánzójának lehet 
tekinteni. S valójában a romaiaknál nem önkénytesen keletkezvén a 
költészet, hanem csak utánzás által kapván lábra, midőn a köztársa
ság hanyatlásban volt, a verselőknek a nyelvet még eddig ismeretlen 
mctricai és nyelvtani formákra kellett alapitniok: miért is kezdetben 
az ö költői nyelvök ki nem tisztult keverék volt mind addig, mig az &nyel
vök természetétől elütő szó- és mondatszerkezeteket kiküszöbölték. R 
részben különös érdemet. szerzett magának Catullus, ki a latin nyelv
vel épen azt tette, a mit Petrarca az olaszszal ; megfosztva azt a 
durva formáktól, s uj kellemet l<ölosönözve annak ugyanakkor, midön 
a komoly tárgyakról a hiu és szerelmi dolgokra ment át. Azonban na
gyon is érezhető nála a durvaság; a pentameter még nem végződik 
nála kéttagu szóval, miként a későbbi alagyákban j az értelmet sem 

l) Humana ante oculos foede cum vita jaceret 
In terris oppressa gravi sub religione .... 
Primus grajus homomortales tollere contra. 
Est oculos ausus, primusque obsistere contra.. 
Quem nec famaDeum,nec fulmina, nec minitanti 
Murmure compressit ooelum ... 
Quare religio, pedibus subject& vicissim , 
Obteritur , nec exaequat victoria coelo. 
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fejezi be mindig; gyakori hézagot idéz elö az elisiók találkozása; ösz· 
szetett szavakban is bővelkedik: miért is hanyagság s egyszersmind 
feszesség szinét viseli magán; s ha öt Virgiliussal hasonlitjuk össze, 
ki csak tizenhat évvel későbben tünt föl, ennél egészen más nyelvre 
találunk, s valóban bámulatra méltó a haladás, mellyet a nyelv illy 
rövid idö alatt tett 1). 

Mig azonban Petrarca a szerelern meztelenségére a legtisztább 
fátyolt borítá, Catullus azt a földi Venus alakjában állitotta elő; s 
csömörietet gerjeszt az emberben, midőn fenmaradt csekély számu 
müveiben az ékes kifejezések közé nem csak a szemtelenül szemér
metlen érzelmek szemetét, hanem még aljas, fajtalan szavakat is ve
gyítve találunk. Ő maga azzal mentegctődzik : csak a költő legyen mo
csoktalan, mit sem tesz , ha versei fajtalanságot tartalmaznak is 2). A 
szerencsétlen elválasztja a szépet a jótól, s az irodalmat nem a társa
dalmi miveltség , hanem az áruba bocsátott dicséretek és szemtelen 
élvek eszközének tekinti! Az irodalom romlottságából, s a gunyor csi
pösségéböl a régieknél következtetjük, miszerint a hiba nagy részben 
annak tulajdonítandó, hogy a nő csak is mint a kéjelgés czélja vett 
részt a férfiak társaságában. Mivel pedig a valódi szerelern a kéjel
géssei meg nem fér: amannak csak igen gyér csillárnai mutatkoznak 
Catullusnál, helyét a kéjelgő bölcselkedés foglalja el; minek követ
keztében Lesbia ezeket mondja: "Ne sokat gondoljunk a vének csa
csogásaival ; a nap lenyugszik, és fölkel ; mi pedig , ha e rövid élet 
elmult, örökre álomba merülünk. Tehát csókot csókra halmozzunk." 

A többi lyricus költökön szintén meglátszik a kor romlottsága, 
s csak is anyagi élvezettel táplálkoznak; eszményök a hitszegés 3

) 1 

fecsegés, megvetés ~), féltékenység, tréfa, siránkozás, fajtalanság. A 

1) Catullusról mondja Sc11.liger: "Nihil non vulg11.re e~t in ejus libris; ejus 
autern sy liahae cum dura.e sunt, tum ipse non raro durus; aliquando vero adeo 
mollis, ut fluat neque consistat. Multa írnpudica, 'l.uorum pudet; multa languida, 
quorum miseret; multa coacta, quorum piget: nam invitum tractwn esse, et mul
tum et saepe constat a suis verbis. 

Z) N am eastum esse decet, p ium, poetam 
lpsum; versiculas nihil necesse est, 
Q,ui tum denique habent salem ac leporem, 
Si sunt molliculi et parum pudici. XVI. 

3 ) Nec jurare time : Veneris perjuria ven ti 
lrri ta per terras et fre ta summa. ferunt. Tibnllas, I. 4. 

') Quater ille beatus, 
Q,uo tenera irato flere puelia potest. u. o. n. 
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szép szemek, biborajkak, hófehér fogak, a nőknek minden tagja, min
den titkos bájai magasztalókra találnak ; de sehol sem a. miveltség, 
józanság , jó sziv, még kevésbbé a. nőnek legelső ékessége' a szemé
rem. Az ivásban és kéjelgé1!ben mindkét rész vetekedik. Fulvia, Julia, 
Cleopatra példája után indulva, kerülik a becsületes nöt, kalandok 
után l'!ovárognak 1); az ittas nőktől verést és mará.st szenvednek, s a. 
kölcsönt még nagyobb mértékben adják nekik vissza :z). Ovidius a 
szolgálóra féltékeny Corinná t alagyákban irt esküvel nyugtatja meg; 
a másik alagyát a szol gálóhoz intézi azon szemrehányá.ssal, mért hagy
ja magát rajtéretnia tetten, mért árulja el magát pirulással, s egy
szersmind a következő éjre légyottot ad neki. Catullus Lesbiának, 
Tibullus Deliának, Propertius Cynthiá.nak, Ovidius Corinnának olly 
aljasságokat mondanak 1 minőket mai napon a legelvetemiiltebb kéj
hölgy is meg fogna bosszulni a). Valamennyien a hölgyek kapzsisága 
miatt panaszkodnak '); s midőn Ovidius az ö kedvesének tanácsolja, 
hogy fukarnak ne mutatkozzék, ennek indokolása még sértöbb , mint 
maga a vád li). 

1) Donec me docuit OltStas odisse pueURS 
Im probWJ, et null o vivere consilio. Propertlus, I. 1. 

2) Dum furibunda mero mensam propellis , et in me 
Projicis insana cymbio. plena manu, 

Tu vero nostros audax invade capillos, 
Et mea formosis unguibus ora nota. U. o. UI. 8. 

8 ) Flet mea vesana laesa puelia manu ... 
Ergo ego digestos po tui laniare capillos? 

Ovidius, Am. l. 7. 
') A kevésbbé szembeötlők közül Catul!WJ eme versei : 

Coeli, Lesbia nostra, Lesbia illa, 
Illa Lesbia quam CatullWJ unam 
Plusquam sc atque suos amavit omnes, 
Nunc in quadriviis et angiportis 
Glubit magnanimcs Remi nepotes. LV. 

Propertius az övének olly gyalázatot mond, a mi a nők előtt legkellemet
lenebb. 

At tu etiam juvenem odisti me, perlida, cum sis 
Ipsa anus haud )Qnga curva futura die. 

5) Quaeritis unde avidis nox sit pretiosa puellis, 
.Et Venere exhaustae damna querantur opes? ... 
Luxuriae nimium libera facta via est ... 

Haec etiam elallllas expugnant arma pudicRS ... 
Matrona incedit census induta nepotum, 

II. 18. 

Et spolia opprobrii nostra per ora trahit. Prop. lll. 31. 
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Tlbullu•. 

A legdurvább anyagi szenvedély szól Tibullusból, ki kedves 
rendetlenséggel megy át a haragról a szerelemre, a nevetésről a si· 
rásra, a szemrehányásokról a dicséretre, a könyörgésről a fenyege
tésre, miként ez a szerelmesek közt tapasztalható, ];iknek természetét 
mindenek közt legjobban rajzolja. 

ProperU u~. 

Propertiw1 panaszokkal tölti meg verseit 1); s noha bevallja, 
hogy a sopánkodás meglágyitja aszépeket, és sem látni, sem hallani 
nem akar 2): minden lépten-nyomon összevesz Cynthiájával, még azon 
éjet követéS napon is, mellynek emlékét Venus templomában akarja 
hagyni 9). V égre öt év mulva magára hagyja őt; de o. hölgy fölkeresi 
bájos villájában, hol tettleges ütések után kibékülnek .azon feltét 
alatt, hogy többé ne sétálgasson Pompejus csarnoka alatt, hová. a 
szépek gyülekezni szoktak ; fékezze ko.czér tekintetét, s fedetlen leeti
cában ne vitesse magát. 

A mennyiben élénk képzelet-, erőteljes kifejezés- és szinezetre 
nézve ftilülmulja Tibuliost és Catullust: annyiban ismét meghaladja 
öt az előbbi kedvesség- és érzelemben, az utóbbi pedig könnyüség- és 
hévben. Midőn kedvesét megénekli Propertius, mindenben a müvészi 
tökélyt tartja szem el~tt , s görög minták után indul 4), megtömve 
verseit tudománynyal, mythologiáva.l, s · az érzelemre nézve káros 
ezéizatokkaL Midőn Cynthia sir, ttibb könyüt hullat, mint a sziklává. 
vált Niobe, az el rablott Briseis, vagy a fogoly Andromaebe; midön 
alszik, Minosnak a tengerpartonhagyott leányához, vagy Cepheusnak a 
sztirnyetegtlll megszabadított leányához hasonlit, vagy, a mi még 
különösebb, egy bacchansnllhez az Edon hegyérlll, midlln ellankadva 

') 

Nonequa munus equum, non taurum vaccR. poposci&, 
Non ovis piacitam munere captat ovem. 

Nos, ut consuemus, nostros agitamus amores; 
Atque aliquid duram quaerimus in dominam. 

Aut in amore do l ere volo, aut audi re dolentem; 
Sive meas lacrymas, sive videre tuas. 

Assidnae multis odium peperere querelae; 
Frangitur in tacito foemina saepe viro. 

Siquid vidisti, semper vidisse negato, 
Aut siquid doluit forte, dolere nega. 

O me felicem ! o nox mihi candida ! etc. 
Has pono ante tuam tibi, diva, Propertius aram 

Exuvias, tota nocte receptus ama.ns. 

Eleg. I. 7. 

III. 8. 

Il. 18. 
n. 15. 

u. 14. 
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levetkezik Apidanus zománczos partjain. 8zerelmet akar gerjeszteni 
az egyszerü szépség, a földnek önkéuytesen termő virágai, a kagy
lók iránt, mellyek a tenger partjain pompáznak, s a madarak termé· 
szetes dalai iránt; s ezen kedélyes rajzokba szövi Ph oe bet és llariát, 
kik nem keresett bájaiknak köszönék Castor és Pollux szerelmét; tGváb· 
bá Hippodamiát, ki idegen kocsin vitetvc, keresett szinei miatt nem 
tetszett Pelopsnak; s az Evenus folyam leányát, ki pusztán a maga 
szépségével ékeskedett, midőn Apollo és Idas miatta összevesztek. 

Augustus és Maecenas előtt, kiknek tömjénezett, kegyben állt; 
de annál kevésbbé vágyott arra Tibullus 1), ki gazdagsága mellett az 
élvekhez is értvén 2), nyugalomban élte napjait egy villájában, velős 
irmadorban magasztalva Messala Corvinust, kinek hadjárataiban ö 

maga is részt vett. 
Ovldlua (az. 43. 14:. e.). 

Sokkal ragyogóbb, élezesebb és szellemdusabb az előadás Ovidius 
Nasonál, ki lovagcsaládból származott Sulmoban 1 s könnyen érthető 
a. természetes eszmék, határozott kifejezés s az eszmék és kifejezések 
élénksége miatt. Mindamellett elhanyagolta. a fárasztó, de szükséges 
kötelességet, hogy müveit szigoruan átvizsgálja; melly hibáját maga 
is bevallja. 3): miért is a hevenyészés könnyüsége mellett hiában ke
ressiik nála Tibullus csinját, vagy Propertius méltóságos nyelvét; 
gyakori nála az ismétlés, unalmas részletességekbe bocsátkozik ~), sőt 

2) Ezzel ö maga dicsekszik, III. I. 
Callimachi manes et Coii sacra. Philetae 

In vestrum, quaeso, me sinite ire nemus. 
Primus ego ingredior puro de fonte sacerdos 

Itala per gro.jos orgia ferre choros. 
Inter Callimachi sat erit placuisse libellos, 

Et cecinisse modis, dore poeta., tuis. 
~) Horatius, Ep. I. 4. 
3

) Non eadem ratio est sentire et demere morbos ... 
Saepe aliquod verbum cupiens muiare, relinquo, 

Judícium vires destituuntque meum. 
Saepe piget (quid enim dubitem tibi vera. fa.teri?) 

Con·igere , et longi ferre laboris onus .•. 
Corrigere at refert tanto magis ard ua, quanto 

.Magnus Aristarcha major Homerug erat. 

lll. 8. 

De Ponto, III. 9. 
') Os homini sublime dedit, coelumrtue tueri 

lussit, et erectos ad sidera tollere vultus ... 
Metam. I. 85. 
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a nyelvtan ellen is vét 1); s valóban bámulandó dolog, hogy már is 
olly távol esik Virgiliusnak tiszta, változatos és könnyüd nyelvétől, 
kinek müveit pedig ismernie kellett 2). Költeményeinek tárgyait az 
alagyákon kivül nem annyira költészeti d9.rabok teszik, mint inkább 
tudományosság és theologia ; magasztos czélt sehol nem tiiz ki magá
nak ; s jóllehet Augustus korában élt, mégis a hanyatlási korszak i rói 

... Polumque 
Ell'ugito australem, junctamque aquilanibus arcton. 

U. o. II. 231. 
Has6nló ismétléseket minden lépten-nyomon t'tlálhatni nála. Jupilcr beszáll 

Baucis-és Pbilemonnál; az öreg eikésziti az asztalt. 
Furmdevat ille bicorni 

Sordida. terga suis, nigro pendentin ligno ; 
Servatoque diu resecat de tergore partem 
Exiguam, acetamque dornat ferventibiL~ undis . 
. . . . . Mensae sed erat pes tertius im par ; 
Testa parern facit: quae postquam subdita. clivum 
Sustulit etc. U. o. VIII. 650 

A flamand iskolának ezen aprólékasságai gyakran elrutitják a legszebb ké-
peket OvidiusnáL A vizözönről szólva., igy ir: 

Exspatia.ta ruunt per apertos flumina caropos, 
... Pressaeque labant sub gurgite turres; 
Omnia pontus erat, deerant quoque litora ponto. 

Eddig szép, de azután már fólösleges részletekbe boc.,átkozik, mellyek a:z 
egészet elron~ják : 

Nat lupus inter oves, fuivos vehit unda leones. 
Mintha az átaJános fölfordultaágban , midőn az egf.sz világ, ugy szólván, 

vizben van , érdekel né az embert , mit csinálnak a bárányok és az oroszlánok. 
') Ö r.Jaga szemrehányást tesz mag!tnak e vers miatt : 

Tum didici getice sarmaticeque loqui. 
Egy ízben mori szót nem tudv!tn a versbe illeszteni , azt mondja: 

Ad strepitum, martemque timens, cupidnsque moriri. 

Másutt olvassuk: 
Denique quisquis erat castris juguh1tus a.chivis, 

Frigidius glacie pectus amantis erat. 
Kire vonatkozik a quisqt1is? 
Gyakran szójátékra adja magát: 

ln preci o precium nunc est .... 
Cedere jussit aquam,jussa recessit aqua, 
Spequetimor dubia, spesque timore cadit .. . 
Quae boa ex homine est, ex bo~e facta. dea .. . 
SemibovernCJne virum, semivirumque bovem. 

Illyen a chaos leir!tsa (bocsánatot az ö bámulóitól !). 
2) Virgilium vic:l.i tantum. 

Metam. XIV. 215. 
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közé számittatik, s iratai világos tanuságot tesznek arról, miszerint a 
fejedelmi kegy nem Cilak hogy nem költöt nem képes teremteni, de 
még csak a. jó izlést sem tudja fentartani 1 ). C zél ja egyedül csak az 
volt, hogy olvastassék; '1liányokka.l és megrovással keveset törő
dött 2). 

A dicsvágy által nem ösztönöztetve, ámbár fényes születése ös
vényt nyujtott neki a méltóságokra 3), az élveket mégis többre be
csülte. Kezdetben egyformán kegyelve szintugy a romlott társaságok, 
mint az udvar által, várakozása. ellenére számiizve látja magát Tomi
ba ~). A büntetés szelid volt j mert javai meghagyattak, s nem a sena
tus rendelte azt, hanem a hazának atyja, a tudósok barátja, minden 
per és indokolás nélkül. A romai nép zugolódott a költőnek nélkülö
zése miatt, de okát nem merte kérdeni j mig végre mind az áldozat 
határtalan siralmait,mind a büntetőnek igaztalan tettétfeledésnek adá.. 

1) Lássuk az itéletet, mellyet némelly korábbi költökről hozott : 
Dum fallax servus, durus pater, improba lena. 

Viven t, dum meretrix bla.nda Menandrus erit. 
Ennius a.rte ca.rens, animosique Ennius oris 

Ca.surum nullo tempore nomen habent. 
Varronern primarnque ra. tem quae nescia.t aetM, 

Aureaque Aesonio terga petita duci ? 
Carmina sublimis tunc sWlt perituro. Lucreti 

Exitio terris cum dabit una dies. 
Ti tyrus et fruges, Aeneiaque arma legentur, 

Roma triumphati dum caput orbis erit. 
Donecerunt ignes, arcusque Cupidinis arma, 

Discentur numeri, culte Tibulle, tui. 
Gallus et Hesperiis, et Gallus natus Eais, 

Et sua cum Galla nata. Lycoris erit. 

Z) Dummodo sic placeam, dum toto caner in orbe, 
Quod volet, impugnent unus et alter opus. 

Amor. I. 15. 

Rem. Am. 363. 

3 ) Rabja aszületési előitéleteknek 1 miként egy száz éves nemes teszi; azzal 
dicsekszik, hogy ő lovag, holott soha nem viselt fegyvert: 

Aspera militiae juvenis certamina fugi, 
N ee nisi !us ura movimus ar ma manu ; 

s mégis panaszkodik, hogy eléje teszik a.d, ki csak vitézsége általlett lovaggá: 
Praefertur nobis sanguine factus er1ues, 

Fortunae munere factus eques , 
Militiae turbine factus eques. 

')Valódi szenvedésre mutat az alagya, mellyben elmenetelét leirja. 
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Mintha az emberiség érdekei forogtak volna kérdésben, a tudó
sok soká vitatkoztak a föltltt, mi által vonta magára Ovidius Augu
stus haragját. Némellyek.azt vélték, hogy Juliának kicsapongásaiban 
nyujtott segédkezeket i mások hogy tudomása volt, és kifecsegte cn
nek atyjával i társalgását i azt is gyaniták, hogy Augustus megutáita 
fajtalan verseit. Mindez azonban nem fejti meg a dolgot, legkevésbbé 
az utolsó i jóllehet maga is több izben verseinek s fecsegéseinek tu
lajdonitja szeren~sétlenségét 1 

). Annyi igaz, hogy daczára az Augu
stus- és Tiberiushoz folyton küldözött panasz és könyörgő iratoknak, 
nem birta kieszközölni, hogy hamvait idegen föld ne takarja i s nem 
elégitheté ki azon oktalan vágyát, mellyet több iz ben ismételt fajta
lan költeményeiben , hogy tudnillik szerelmi élvek közepett fejez
hesse be életét 2). 

A ,Metamorphoses' czimü költemény tizenkét ezer hexameterből 
áll, mellyekben az istenek és emberek elváltozott alakjait énekli meg i 
nagyon is egyöntetű megoldása ez minden episadoknak, bármennyire 
változatos legyen is a körülményekben i s a nem igen természetes bo
nyodalmak kal és kimenetelekkel összehalmozott mcséket egyedül csak 
a következés által tudja kapcsolatba hozni. Hiában keresnők tehát e 
müben az e g y sz e r ü t és e g y e t , mit Horatius követelt i s mint
hogy ő ez eseményeket a régiek és kortársak költeményeiből és szin
darabjaiból merité , még csak a föltalálás érdemét sem tulajdonithatja 
magának a). Egyedül csak Pyramus és Thisbe történetét nem talál-

1) Perdiderint cum me d uo crimina., carmen et error, 
Alterius facti culpa silenda. mihl ... 
Vive tibi, et longe nomina magna fuge. 

Haec ego si monitor monitus prius ipse fuissem, 
ln qua debebam forsitan urbe forem ... 

lnscia quod crimen viderunt lumina, plector, 
Peccatumque oculos est habuisse meum ..•. 

Cuique ego narrabam, secreti quidquid habebam, 
Excepto quod me perdidit unus erat ... 

Cur aliquid vidi? cur noxia Iumina feci? 
Cur imprudenti cognita culpa mihi ? 

lnscius Acteon vidit sine ves te Dianam , 
Pra.eda fuit canibus non minus ille suis. 

Z) Felix quem Veneris certamina mutua perdunt! 
D i faciau t, leti causa sit is ta mei •.. 

At mihi contingat Yeneris languescere motu; 
Cum moriar, medium solvar et inter opus. Amor. Il. 10. 

8 ) Sokan irta.k f1Hr:tf.l01JrpOÍcJE''' htqo,oÍcJEq;, aUolwuE''' ugymint: Corinna, 



414 

hatjuk föl másutt ; s ha ez csakugyan az ő eszéből került elö 1 meg
érdemli, hogy költőnek neveztessék 1). 

A ,Fast i' czimü költeményben előadja a naptárt 2) s a romai 
ünnepek eredetét , miként ezt mások is tevék Alexandriában , s Pro
pertius és Au l us Sabinus Romában ; azonban meg sem említve a' ma
gasztos, vagy titkos dolgokat, a papok és a nép által megazentelt le
gendákat és hazugságokat tár ja föl 1 mit sem titkolva, hogy sem ö 7 

sem más nem hisz azokban. Korában az istenek és a vallás elkopott 
öltöny valának : miért is csak tréfálva fitogtat némi meggyőződést, 
miként Ariosto tevé a lovasság irár,1yában, ki hozzá olly sokban ha
sonlít. Meton, Eudoxius s egyéb görögök által Alexandria láthatárára 
kiszámított csillagászati táblákat használva, gyakran követ el hibákat 
a csillagok felkelésének és lenyugvásának jelölésében. 

A ,H e r o i d á k'ban, mellyek régi hősök által irt leveleket tar
talmaznak, sem a kor jellemét nem tudta rajzolni, sem a régi idők 
érzelmeit kitalálni; a tudományosság elfojtja nála az érzést. A ,sz e
relmi alagyák'ban hasonlit a többi lyricusokhoz; sajátképen szerel
mi kalandjainak naplóját foglalják magukban, s siránkozó elődjeitől 

csak gunyoros és tréfás modora által különbözik. Annyi igaz, hogy ö 
nem hordja föl szemtelenül az illetöknek neveit 1 miként azt Catullus, 
Horatius, Martialis tevék, sem a természet elleni fajtalanságokkal ezek 
módjára nem kérkedik; azonban a kifejezések megválasztása mellett 
is~ ő o. legfajtalanabb latin költő, s a baromi hőstettek fitogtatásával 
csömörietet gerjeszt. A ,Tristiá'k-és ,Pontusi levelekben' 
folyton siratja hazáj it és elvesztett kedveseit; asszonyi lágyságot árul 
el a méltóság nélküli végtelen fájdalom, melly önmegtagadást nem 
ismer; oltárokat emel, és tömjénez az üldözönek; az emlékeknek is 
csak legfelületesebb részét szedi össze, s a könyüknek özönét kierÖ· 
szakolván, e valódi érzelmet magától elzárja. 

Hasonló buskomolyság csak annyiban érdekli a történetet, a 
mennyiben ismerni tanuljuk azon barbar és szerencsétlen földet, hol 
számkivetésben élt 3); melly pedig Bulgaria mosolygó virányaiból áll 

Callistlwnes, Antigonus, Didimachus, Nicander, Pa.rthenius ; s ugy hiszik, különö
sen a két utóbbit másolta Ovidius. 

1) Ki hinné, hogy találkozott olasz, ki ezen hosszadaJmas költeményt még 
jobban kinyujtotta, s azért dicséretet aratott? Anguillara forditá'a 30 kiadást ért 
egy század alatt ! 

1) A roma i naptárak iránt lásd az Archaeologiát. 
3) Styx: quoque, si quid el\ est, bene commutahitur !stro, 

Si quid et inferius, quam Styge 1 mundus habet. 
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a Fekete-tenger egy karja fölött. Sokkal inkább rajzolja a szokásokat 
az ,A r s am a t o r i a', mellyet inkább csábitás mesterségének lehetne 
nevezni. Szakása szerint e részben is áradozó levén , ezer versben irja 
le azt, minő hölgyet válaszszon magának valaki , hogy azt mondhassa 
neki :egyedül neked hódolok 1); mintha a választás komoly 
számitás eredménye volna. Az utczákon sétálni, fejét a köztéreken 
büszkén hordani, a barnákat a szőkékkel összehasonlítani, Baja für
dőbe utazni, főleg pedig a szabaleányokat aranynyal és hízelgéssei 
megvesztegetni 2), a férjnek hajlamát megnyerni, fáradhatlanul kö
nyörögni, a megtagadás miatt reményét nem veszteni, szenvedő ar
czot ölteni' vetélytársról beszélni' mindenek fölött hallgatni tudni s 
azt hinni, hogy a hol a bün megtagadható, ott bünnek nincs helye : 
illy mesterségeket tanit eme tehetségdus tolmácsa azon évszázad rom
lottságának, mellyben bárgyunak nevezbeté a férjet, ki szemérmes 
hölgyet ohajtott birni a városban, mellynek alapitói is bünös együtt
élésből vették származásukat 3). 

Ki szerelmct hajhász : járjon el Poropejus berkeibe, vagy Livia 
oszlopcsarnokába, jelenjék meg a siratott Adonis ünnepein, a zsidók 
szombatjain ; főleg pedig látogassa a szinházakat és circust , hol bá
mulandó tömegben jelennek meg a nők látni és láttatni, a szemérem 
nagy kárára ~). Ottan tapsalja meg a lovakat , a szinészeket , kik a nő 
tetszését megnyerték; verjen ki annak kebeléből minden porszeme t 
még akkor is, ha nem volna, mit kiverni, s ragadjon meg núnden al
kalmat, hogy neki szalgálatot tehesse n ; tartsa mögötte az uszál yt, 

•) Elige cui dicD.S, tu mihi sola places. 
~) Fertil ior seges est alicnis semper in agris ... 

Quod refugit multae cupiunt, odere quod instat. , . 
Pallea t omnis amans, color est hic aptus amanti, 
Non peccat quaecumque potest peccasse negare ... 

3 ) Rusticus est nimium, quem laedit adultera conjux, 
Et notos mores non satis urbis habet , 

In qua Martigenae non sunt sina crimine nati 
Romulusiliacies, iliadesque Remus. Amor. III. 4. 

~) Sed tu praecipue curvis venare theatris, 
Haec loca sunt votis fertiliora tu is. 

Illic invenies quod ames, quod ludere possis, 
Quodque semel tangas, quodque tenere velis. 

Sic ru it in celebres cultissima. foemiqa ludos , 
Copiajudicium saepe moratR. meum. 

Spectatu veni unt, veniunt spectentur ut ipsae: 
Ille locus casti damna pudoris habet. 
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igazgassa lábai alatt a párnát; ne engedje, hogy valaki öt hátul tér
dével nyomja j legyezzen előtte, s fogadjon valakinek diadalára: mind 
olly hasztalanságok, mellyek csak pulya lelkeket képesek megragadni. 

Viszont a nőket is oktatja, miképen keritsék lépre a férfi!l-ka.t : 
öltözködjenek tudnillik idő- és hely szerint j mutassanak mindenkor 
derült arczot, a czivakodást pedig hagyják a törvényes feleségnek 1). 

S milly nagy illetlenség a szerelem dalnokától és a társadalomtól, 
mellynek számára irt, midőn a szerelern mintája gyanánt Pasiphaet 
ajánlani bátorkodik! 

Illy nők irányában azután nem csoda, ha a tetszés legnagyobb 
mestersége az ajándékokban áll, s annak, ki adni képes, egyéb mes
terségre.nincs is szüksége~) j ha a nőket arra oktatja, miképen sziv
ják ki legbiztosabban kedveseiket: a gazdagtól tudnillik kérjenek 
ajándékot, a tisztviselönek védenczeket ajánljanak, az ügyvédre ügye
ket bizzanak , a költöktől verseknél egyebet ne várjanak. Mig azon
ban a nők adományokra vadásztak , gyakran a magukétól is megfosz· 
tatának j s a szerelern mcstere inti öket, ne engedjék elcsábittatni 
magukat a szépen fodrozott haj , finom toga, sok gyürü által; mert 
megesik , hogy a ki legjobban ki van ékesítve, ragadozó, s a ruhákra 
és ékszerekre vágyik 3) j s nem egyszer történt már meg, hogy egy, 
vagy más nőt mindenéblSl kifosztottak. 

Különös szerelern! különös oktatás és óvás! 
Phaedru• (•z. 30. 14:. e.). 

Pbaedrus , ki magát Augustus szabadosának nevezi 1 született 
Macedoniában. Hirnévre törekedvén, minthogy a görögök utánzása 
által minden egyéb tért elfoglalva talált ~), Aesop meséit forditotta a 

1) Lis decet uxores; dos est uxorin.lites. 
2) Non ego divitibus venio praeceptor amoris: 

Nil opns est illi, qui dabi t, arte mea. 
8) Sunt qui mendaci specie gra88entur amoris, 

') 

Perque aditus tales lucra. pudenda. petant. 
Nec coma. vos fallat liquido nitidiSBima. nardo; 

Nec brevis in rugas cingula preSBa. sua.s; 
Nec toga. decipia.t filo tenuwima., nec si 

Annulus indigitis a.lter et alter erit. 
Forsita.n ex horumnumero cultwimus ille 

Fur sit, et ura.tur vestis a.more tuae. 

Q.uoniam occupara.t a.lter, ne prim us forern 1 

Ne solus euet, studui1 quod super fuit. 

Án. am., lll 441. 

Epil. Hb. n. 



417 

legtisztább nyelven, s közben-közben ezéizatokat is szórt el bennök, 
mellyek Augustus utódjának haragját vonták fejére. Valamint a ta
lálékonyság, ugy az élez is hiányzik nála, melly a lelket megragad
ná, és lecsendesítené 1). 

Megelőzte őt jóformán Babrius, ki tiz könyvbe görög chariambus
ban foglalta Aesop mcséit j de a későbbi másolók nem birván annyi ké
pességgel, hogy a versnek szépségét fölfogták volna, p rosába öntöt
ték azokat, mellyből az ujabb kor tudósai a verseket helyreállitani 
törekesznek. 

Kevésbbé ismeretesek a C y n e g e t i cum Gratius Faliscustól, 
ugy szintén Manilim~ csillagászati könyvei, ki habár a tárgynak és vers
nek természetemiatt nem mozoghatott is szabadabban2), miután min
den egyéb tért elfoglalva látott 3), ezen töretlen ösvényt kisért.ette meg, 
mellyen a száraz okoskodás ritkán, vagy épen soha sem állithatja elő 
az irmador könnyüségét. 

Szlnbáz. 
A szinházat illetőleg az előbbi korszakra kell az olvasót utal

nunk. A rendszeres költemények elhanyagoltatván, a tánczokkal és 
dramai költészettel vegyes némajátékok léptek életbe a cselekvés be
fejezett egysége nélkül, egyes elszigetelt jelenetekkel, mellyekben a 
plebejusok tétettek nevetségessé különféle helyzetben. A költő csak 
vázlatot adott, a szinészre bizván a hevenyészetet j s a szinész gyak
ran maga a költő volt. E darabokban a köznép nyelve,s a pórias kife
jezések játszottak fő szerepet: miért is a nép, maga magát látván 
személyesitve, nagy előszeretettel viselteték azok iránt. Leghiresebb 
mimelök valának Laberius és Syrus. Amattól egy prologus maradt 
fön, mellyben panaszkodik, hogy Caesar által kényszerítve, lépett 
szinpadra. Syrus, kit a régiek, mint a jobbak egyikét, magasztalnak, 852 

. darab erkölcsi mondatot hagyott maga után, szokás levén akkor nagy 
számmal készen tartani illyeket, hogy minden alkalommal rögtön 
haszná.lta.thassanak. Ezen mondatok egy Menanderhez méltók, s magasz-

1) Sokan koholt személynek tartják Pha.edrust, kinek nevét Ma.rtia.lison ki
vül egy régi iró sem emliti; s ki csupán 1562-ben jött napvilágra egy németor· 
szági kolostor kifoszta.tása. a.lka.lmáva.l. Elsö kiadása. 1596-ból vagyon. 

z) Duplici circumda.tus a.estu 
Ca.rminis et rerum. 

9) Omne genus rerum doctae a.ccinere sorores; 
Omnis ad accessus Heliconis semita h·ita est: 
Et ja.m confusi ma.nent de fontibus a.mnes, 
Nec capiunt ha.uslum, turbarnque a.d nota ruentem, 
lntegra. quaeremus rorantes prata per herba.s. 

27 
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tos eszmét nyujtanak nekünkaromai bohózatróL Cn. Mattius, Caesar 
és Cicero barátja, az llias fordításán kivül szintén irt hires m im iam· 
bus okat: 

A romaiak a görög dramairókat nem érték utól j de a szavalás
ban és a pantomimben meghaladják őket, ha csakugyan hitelt adha· 
tunk a magasztalásoknak, mellyekkel Bathyllust és Piladest elhalmoz
zák i azonban Aesopus és Roscius,név után i tél ve, görögök voltak; s ez 
utóbbi az álarczot is elveté, s valószinűleg követőkre is talált. Rende
sen rabszolgák, vagy szabadosok valának, kik nagy szorgalommal ta
nulmánypztá.k a tiszta latin kiejtést. A romai szinházak továbbá igen 
tágasak valának , s a. 80,000 néző előtt a szinészaek ugyancsak meg 
kellett erőtetni hangját. A nőszere pe ket szintén férfiak játszották ; ar· 
czukat álarcz fedé, s valóban kimagyarázhatlan a hatás, mellyet Ci
cero és Quintilian tanusága szerint előidéztek. 

Aesopus és Roseius a forumon is megjelentek , midőn valameily 
érdekes tárgy forgott szőnyegen j s a szónoknak, vádlottnak és tanuk
nak mozdulatait tanulmányozák. Aesop Cicero barátja volt, s annyi 
vagyont gyűjtött magának, hogy daczára pompás életmódj ának, fiának 
még huszezer sestertiust hagyhatott 1). Roseiustól Cicero is tanult, s 
később barátja lett j egymással vetélkedtek : ki tudná. jobban kifejezni 
az eszmét, az egyik szavakban, a másik tagjártatás által. Évenkint 
500 nagy sestertius volt fizetése, vagyis százezer fra nk. Igy tehát e rész
ben is elmondhatjuk, hogy semmi sem ujdonság a nap alatt. 

Számoslatin költőknek müvei elvesztek, illyenek : Fondani us vig
játékai, Pollio és V arius tragoediái j ugyane V arius, Rabiri us, Cornelius 
Severus, Cicero, Pedus Albinovanus hőskölteményei j Marcus tanköl
teményei, Julius Calidus versei, ki Catullus után a legkedvesebb köl
tőnek tartatott 2). Cornelius Gallus, Virgil barátja, Antonius ellen 
küzdött, s Egyptom kormányát nyerte el, később azonban, mint kegy
vesztett, megölte magát. Nicaeai Parthenius hozzá intézte a ,Sz e
r e lm es sz e n v e d é l y ek' görögül irt könyvét, s anecdotákat sze· 
rencsétlen kimenetü szerelmekröl, miket különféle irókból szedegetett 
össze. Ezen Parthenius Virgil oktatója volt, s bizonyos Me t am o r
p h os is o kat irt, mellyek Ovidiusnak lelkében keltették föl az esz
mét j továbbá egy költeményt, me Ilynek utánzása a Virgil által irt 
Moretum 8

). 

1) Plinius, Hist. Nal. X. 72. 
2) A.tticus életraj:.a. 
8
) Igy olvastatik a Morelum kéziratán, az Ambrosiana könyvtárban. 
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A renmaradt müvekböl itéletet vonhatunk az elveszettekre. A 
latin irodalom ezen korban a hagyomány és utánzás irodalma volt , 
minthogy valamennyi iró ugyanazon tárgygyal foglalkozott , s az ér
zelmekben is megegyeztek. Az ékesenszólás elnémulása után a köl
tészet, hogy fentarthassa életét, a kibékítésnek nevezett megvesztege
tés eszközévé aljasult , s hízelegve a közvéleménynek, a barmonia bá
jaival kezdte magasztalni a szerencse fiát, ki végre is a hizelgőket 
megunta, de érdekből pártfogoita; s aprólékos megtiszteltetésekben 
részesi té öket, mellyek ebédekből, kegyes mosolyból az előszobák
ban, s az iskolákban és szinházakban tapsokból állottak. Valameny
nyi költőnek verseiből, noha a kezdetet görögöktől vették, egy tár
sadalmat tanulunk ismerni, mellyet a meghódított földgömbnek min
den bűnei befertőztettek, polgár,háboruk elerötlenitettek, a tetszelgös 
zsarnokság nyomva tart; nieHja közügyek és legszentebbkötelességek 
irányában közönyös; a nyugalom, a fényűzés, az érzékek kielégítése, 
s a szenvedélyek fölzaklatása által élvezet után vágyik. Az elkövetett 
igaztalanságokra hímzett fátyolt. vonnak a költők, a törvénytelensé
get mentegetik, sőt igazolják, s a közvéleményt tévutra vezetik. Sen
kit nem mernek dicsérni, ki a fejedelem kegyéből kiesett; midön a 
megjelent üstökélstöl a nép elrémül, a költők azt Julius Caesar csil
lagának nevezik 1) j midön Augustust rettegés fogja el, mindegyre 
hirdetik: milly nagy szükség van az ö életére, hogy minél későbben 
emelkedjék az Olyropnak megérdemlett tiszteletére; és boldognak 
hirdetik a kort, mellyben élnek, mig más részről a történetirók min
den polgári erénynek enyészetét egyhangulag siratják. 

Egyébiránt eme költők nem igen törekesznek következetességre 
véleményeik- és lelkiismeretökben; a tanok kélzt ingadoznak, semmit 
mélyebben nem vizsgálnak j főleg pedig azt bizonyitgatják, hogy az 
életnek élvezete, a gyönyörök mérsékelt fölhasználása, s a tövisek kö
zepett rózsáknak fejlesztése-a legnagyobb életbölcseség; s ezen 
eszméknek nagyobb hatást szereznek a félig idegen szólásmódokkal, 
kapcsolatban a formák tisztasága- és az ízlés finomságával, melly 
rövid idő alatt miod hanyatlásnak indult. 

Horatlu• (sz. 66. K. e.). 

Ugyane ferdeségek mutatkoznak a két legnagyobb latin költönél, 
Virgilius- és HoratiusnáL Horatius Flaccus életrajzát saját müveiböl 
lehétne megirni. Ifju korában egy korsónak pecsétét törte fel L. Man-

1) Mica.t inter omnes Juli um sidus. Horatius. 
27* 



420 

li us consui nevével , ki alatt sz ületett j s szüllSfölde, V enusia környé
kén mai napig is látható az általa megénekelt Aufidus, a Blandusia for
rás az Appius-féle ut mellett, a Vultur hegy, Ferentum városka termé
keny vidékével, Bantia. erdői s a meredek Acherentia. Atyja szaba
dos levén, ,sovány' telkének jövedelméből gondosan neveltette őt. Mint
hogy most már nem csupán fegyverrel , hanem müvészetek- és tudo
mányokkal is lehetett dicsőségre vergődni : ez oknál fogva Romába 
ment, itt csekély hivatalt nyert, hogy fiát ugy neveltethesse, mint 
a lovagok és patriciusok, öltözettel és szolgákkal ellássa, nehogy a 
többieknél kevesebbnek látszassék. Atyja maga oktatta öt 1), s Pupil
lus Orbitius gondjaira bizta, ki az üldözések miatt elszegényedve, 
előbb katona, azután grammaticus lett, s szigoru nevelésmódja által, 
a nélkül, hogy az ütlegeket kimélné, szabrot érdemlett ki magának. 
Ennek vezetése alatt tanulta ismerni Horatius a régi latin írókat, s 
ösRzehasonlitás által jött rá, mennyire hátrább állottak azok a görö
göknél, főleg Homerusnál, kiben ö költészetet, erkölcstant, politikát, 
egy szóval mindent talált. 

Katonai pályára lépve , huszonhárom éyes korában, mint hadi 
tribun, a köztársasági csapatok közül egész legiót vezérlett2) j de mint 
gyáva Tyrtaeus, a Philippi mellettt vivott csata alkalmával elhányta 
paizsát. Helyreállván a béke, miután csekély örökségét is elvesztet
te3), s csak is a tudományra volt szoritva, egy ideig e szegénység ál
tal fölbátorítva ~), az áldozatokkal és függetlenekkel tartott j végre 
mégis a hatalmasakhoz simult. Virgil és Varus mutaták be öt Mae
nenásnak 5), ki öt, mint Brutusnak egykoron buzgó párthivét, hide-

1) Serm. I. 6. 
2) Q.uod mihi pareret legio roman11. tribuno. 

Sat. l V. li b. l. v. 45. 
3) Inopemque patern i 

Et laris et fundi. 
Ep. ll. lib. ll. v. 30. 

') Paupertas impuli t audax. U. o. 
5) Egy, valamivel későbbi költö, kinek versei Virgilius Analecta-i közt 

foglalnak helyet, egy, Pisohoz intézett panegyrisben énekli l\la.ecenas érdemeit, hol 
a. többi közt olvassuk : 

Ipse per ausonias aeJleia. carmina gentes 
Q.ui sonat, ingenti qui nomine pulsat Olympum, 
Moeoniumque senern romano provocat ore, 
Forsitan illius nemoris la.tuisset in umbra 
Q.uod ca.nit, et sterili tantum cantasset a.veua 
Ignotus populis, si M&ecena.te careret. 
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gen fogadta; de kiismerve tehetségeit, bizeigés által magának lekö
telezte, és Augustusnak ajánlotta. Az olly emberek, kik a forumon, 
porticusbe.n, vagy a csatatéren a közügyeknek éltek, minden születés
és rangkülönbség mellett is könnyen megszakhatták egymást. Ho
rácz vigkedvü, türelmes férfiu létére, minden irigység nélkül barátja 
lett a jó Virgiliusnak , valamint a dus Maecenásnak s magának Au
gustusnak is j némellyeket ebédre hivott, másoktól ebédeket, falusi 
birtokot és villát kapott, s8t kért; magasztalta az uj uraknak az ide
genek fölött nyert győzelmét, mert testtel, lélekkel romai levén, 
átkozta mindazt, a mi idegen. 

Az epicureus költ8, az élet kényelmeinek átengedve magát, Ti
voli halmain ajándékban olly mczei jószágo t birt, me ll y öt egész család 
kitartására elegendő lett volna 1); itten élte le napjait, megtartotta 
születése napját, Virgiliust és Maecenast ebédre hivta, csak hogy 
ezek bort és illatszereket hozzanak magukkal j olly kevés volt benne a 
dicsvágy, s annyira irtózott a kötelezettségektől, hogy még Augustus 
titkára sem ohajtott lenni; kinek azon b an bizeigéseire nem tagadta 
meg a magasztalá!'lokat, s8t udvari költő is lett belöle, s táskájából 
minden alkalomra készen vonta ki a dalokat. 

Aligha fognánk találni bármelly nemzet irodalmában olly sokol
dalu költöt, kit Horáczhoz hasonlíthatnánk. Simonidea buskomoly, 
Tyrta.eus harozia.s, Pindarus merészröpti.i , Archiloebus gunyoros, 
Anacreon l{éjelgö, So.ppho gyengéd, Ovidius nyelve könnyü és folyé
kony; de Horatius egy maga egyesiti mind ezen tulajdonokat, sőt, 

mi által minden egyéb lyricusoktól k ülönbözik, lángeszét legfinoma.bb 
izléssel párositja. Ez ösztönzi öt a legmerészebb röptü eszmékre, s egy 
hajszálnyira sem engedi öt átlépni az ann y ira határozatlan s mégis a bs o-

Qui tamen ha.uduni pa.tefecit limina vati, 
Nec sua Virgilio perrnisit numina soli. 
Maecenaa tragico rtuattentern pulpita gestu 
Erexit Varium, Maecenas alta. ThoMitis 
Eruit, et populis ostendit nomina Grais. 
Ca.rmina romanis etiam resonantia chordis, 
Ausoniamque chelym gracilis patefecit Horati. 
O decus, et toto rnerito venerabilis aevo 
Pierii tntela chori, quo praeside tuti 
Non unquam vates inopi timuere senectae. 

Thoantis helyett olvasa.nd6 lenne Thyestis, V arius tragoediájánctk czime, ki 
Quintillan szerint "cuilibet Graecorum comparari potest." lrut. or. X. I. 

2) Ep. XIV. lib. I. v. 3. 



- 422 -

lu t korlátokat, mellyeken innen vagy tul merül föl a bün. Rendíthetle
nill hü maradván ezekhez 1 többire lantjának minden hangjában s a 
vélemények különféleségében ingadozó 1) j egyszer a thrák Chioe
nak hízeleg, megvetve a romai Lydiát, vagy a megvénült Lycet, sa 
félénk Canidiát gunyolja j azután hirtelen az arany középszerüséget 
magasztalja Liciniusnak, vagy az istenekhez fordul dalával j a persa 
fényüzést, nz elefántcsontot és aranyos gerendákat megvetve, ohajtja, 
hogy küzdelmekben kifáradt vénségeT i hurban találja föl a nyugalmat j 
ugyanezen könnyüséggel sopánkodik a polgárháboruk megujulásán, 
s föllebbenti a fátyolt, melly a politikának rejtélyeit fedi. Egy ízben 
a falusi élet gyönyöreit olly élénken festi 1 mintha valóban szerelmea 
lenne abba, s egyebet sem ohajtana j de a két utolsó versből csak ha
mar meggyőzlSdhetik az olvasó, hogy az egész csak guny volt 2

). 

Maecenast, az ő gyárnolát és büszkeségét biztosítja arról, hogy 
nélküle nem élhet, s vele együtt akar meghalni j azonban észtehetségei 
arról is biztositják őt, hogy érczemlékeknél maradandóbbat emelt 
magának. A Philippinél elhányt paizsból tréfát üz, s önmagát disznó
nak nevezi Epicurus ól jából, épen a midön azt javasolja a romai ifju
ságnak, hogy szokja meg eltürni a sanyaru szegénységet, s hozza 
rettegéabe a hiboros zsarnoknak jegyesét, midőn, mint valameily orosz
lán a nyáj közé, ugy veti magát az ellenségre. Érezve azt is, hogy 
Augustus minden szavára figyel, Ciceronak magasztalásától nagyon 
tartózkodik j az Offeliusoknak , kik a. triumvir raga.dozó bökezüsége 
miatt birtokosokból ha.szonbérlők lettek, javasolja: elégedjenek meg 

1) Nullius a.ddioti jura.re in verba. magistri 1 

Quo me cumque ra.pit tempesta.s, deferor hospes. 
Nunc agilis fio et mergor ci vilibus unclis, 
Virtutie verae oustos rigidusque satelles: 
N uno in Aristippi furtim prneoepta. relabor, 
Et mihi res, non me rebus submittere conor. 

2) Alig lehetne tökéletesebb müvet kivánni, mint a. mit Wa.lkenaer készitett, 
De la vie et des 11oésies d'Horace. Paris, 1840. A. költőnek müveiről a. következő idő
rendi jegyzéket adja: 

713. 24. Sat. l. 7. 
714. 25. Sat. I. 2. Epod. 16. 15. 8. 12. 
715. 26. Sat. l. B. Ep. 5. 6. 10. 4. 2. 13. 17. Otl. IV. 12. 
716. 27. Sat. I. 3. Ep 3. 
717. 28. Su.t. I. 5. Ep. ll. Od. I. 28. 
718. 29. Sat. I. 6. 2. Od. I. 10. 
719. 30. Sa.t. I. l. 
720. 31. Sat. I. 9. Od. l. 5. lll. 10. 
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kevéssel, s bátor lélekkel küzdjenek a balsors ellen 1); Labeo jogtu
dóst, mivel a császár akaratára nem hajolt , bolondnak nevezi 2). 

Parmai Cassiust, mig az udvarnál kegyben állott, nagy költőnek tart
ja, mint kegy,•esztettet kigunyolja. Már most ítélje meg az olvasó: 
valljon ezen jellemtelenséget eltörölhetik-e a gyakori lelkesedések, 
midőn a költő egy ReguJusnak eredeti, vagy Catonak utánzó erényét 
magasztalja, rnidőn a nagy lélek kebele a hazáért lángol, s az elnyo
mott népnek balsorsa fölött nyög; melly lelkesült pillanatokból azt 
lehetne következtetni , miként a .költő csak azért választá a lyrát, 
hogy hősköltemény kidolgozására el ne csábittassék. Pedig minden 
ro mai költők közt ö lett volna a legalkalmasabb a höskölteményre ; de 
a romai irodalomnak aranykorszaka nem türheté, hogy az előbbi kor
szakok dicső emlékei fölélesztessenek. 

721. 32. Sat. II. 3. Ep. 14. 
722. 33. Ep. 7. Od. l. 7. ll. L 
723. 34. Ep. l. 9. Od. I. 14. 15. 
724. 35. Sat. J. 4. 10. II. 6. 8. 4. Od. I. 37. 9. ll. 22. Il. 5. 8. 
725. 36. Sat. ll. 7. 5. Od. I. 27. 38. ll. 3. Epist. I. ll. 
726. 37. Sat. II. 1. Od. I. 31. 18. Il. 15. 12. Ill. 25. 6. 12. 24. 
727. 38. Od. I. 38. 17. 8. 35. 16. 6. III. 21. Epist. II. 2. 
728. 39. Od. I. 13. 33. U. 4. Epist. I. 4. 
729. 40. Od. I. 29. :!3. III. 14. 
730. 41. Od. I. 36. 24. 32. 34. II. 18. Ill. 9. Epist. I. 6. 
731. 42. Od. I. 26. 12. 30. 19. IL 14. 2. 10. III. 17. 19. 13. Ep. J. 15. 7. 9. 
732. 43. Od. I. 2. 4. 21. II. 16. III. 16. 28. Epist. I. 14. 
733. 44. Od. l. 25. II. 17. 13. III. 18. 22. 23. 27. 7. 26. 29. 2. 3. ll. 

Ep. J. 20. 5. 
734. 45. Od. l. 19. Il. 11. 9. Ill. 5. 8. Epist. J. 3. 8. 12. 18. 17. 
735. 46. Od. I. 3. 20. l. II. 19. 20. Ill. 4. 15. IV. 13. 
736. 47. Od. III. 1. 30. Ep. I. t3. 
737. 48. Od. IV. 6. Carmen seculare. Epist. I. 10. 
738. 49. Od. IV. 7. 11. 9. Ep. I. 16. 
739. 50. Od. IV. l. 10. 4. Ep. J. 19. l. 
740. 51. Od. IV. 5. 
741. 52. Od. IV. 2. 14. 
742. 53. Od. IV. 3. 
743. 54. Od. IV. 8. 
744. 55. Od. IV. 15. Ep. U. 2. 
745. 56. Ep. Il. 3. Ars poetica. 

t) Vivite parvo, 
Forliaque adversis opponite pectora. rebus. 

z) La.beone insanior. Sat. I. 3. 
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Mindenben utánozta, s8t gyaltran forditotta is a görög költöket 1); 
a mit a romaiak épen nem tartottak szégyennek. Ő mondá, hogy Pio
darussal vetélkedni annyi volna, mint viasz-szárnyakkal utánozni Ica
rus röptét ; s bármit tartsanalt iB róla mások , hozzá föl nem eme,lke
dett. Mert habár Pinclarnál inkább leveretve, mint elérzékenyülve 
érczzük magunkat: az ő dalai még akkor is társalmi jelleget öltenek 
magukra, mid8n az egyéneket dicséri j holott Horatius átalában az 
egyéni hajlamok- és érzésekbe kapaszkodik. 

Ekképen, dc mindig csak a napi események alkalmával, a halha
tatlanságért munkálódva, folyton csak mngárólés övéiről szól j mi által 
a régiek életmódját ismerni,s azzal megbarátkozni képesek vagyunk 3). 

Nála sokkal inkább,rnint Ovidiusnál,tapasztalható a romlottság, mely
Iyet a kéjhölgyek könnyen megnyerhető szerelrne, a közfürdlik érde
kessége, s az étkezés alatti hármas parolagak idéztek elő, ugy annyira, 
hogy a törvény és szokás hiában környezte annyi tisztelettel a ma-

1 ) Az Epodnsokban nem utánozza annyira a görögöt, valamint Cl!ekélycbb 
bennök a metrum változatossága.. 

'1) Da.ns les ouvrages de ce poéte ressorten t sous de vives couleurs l11. grandeur 
et la gloire, les ridicules et les vices de ce siécle mémorable. Walkenaer, id. könyv. 

V. ö. meg: Passow, Des Horat. Flaccus Leben und Zeitalter. Lipcse, 1833. 
Philipp Bnttmann , U eber das Geschichtliche und die Anspielungen in H orat. 

Berlin, 1828. 
Wei&hert, Prolusiones de Q. H. Flacci epistolis, 1826.; és Lectiones 1'enusinae, 

1832-33, ugyanezenköltö-és kortársainak története fölött. 
Jacobs, Lectio11es t>enusirtae (Lipcse, 1834. ), Ho rácz jellemének, tetteinek és 

költeményeinek erkölcsi becse fölött. Ezenkivül még Schmid, Döring, Braunha.rd, 
Orelli, Peerlkamp, s számosujabbak tanulmányozták e költöt. Wielnnd egy ro
mánczot készitett rá; Döring, a lipcsei kiadáshoz (1824.) adott illustratiokban, a 
kortársak satyráját. Weichert híven előadta az Augustus korabeli rarnai irodalom 
történetét. Hofman Peerlkamp (H11.rlem, 1844.) azt követelte, hogy hosszu megba
rátkozás után a költőnek értelmébe mélyebben behatott, ugy annyira., hogy a be
csusztatott verseket könnyen megismerheti, s 38-15 vers közt 644-et talált, a. minek 
okát a grammaticusokban keresi.J.C. Oreili a zürichi kiadásban(I837- 38.) 25 évi 
tanítás u!án nem támadja meg a költö hiteless~gét, s elődjeivel sem czívakodik. 
"D iifert au tem nostra interpretatio asimilibus,quae nunc in seholis feruntur, his po
tissimum nominibus; saepius dijudicantu1· etvariae lectiones et diversae gramma
tieorum explicationes, sine ulla tamen in quemquam insectatione aut contumeliil. ; 
quin in hoc quoque genere, tacitis plerumque adver11ariis, quae veriora ubique vi
derentur, argumentis additis exposui, ne tranquillissima disputatic aeris rixae cum 
hoc vel illo inimico contra.ctae speciern unquam praeseferret; quo quidem cum 
aliis digladiandi et depugnandi studio in hujusmodi scriptis studiosac juventuti 
propositis nihil profecto perver10ius reperiri potest." 
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gukra hagyott matronákat. S a mi osakugyan meglepő illy finom iz· 
lésü, éles eszü, s a legelökelőbb polgárokkal társalgó írónál : azon 
durva és szemtelen fajta.lanságok, mellyeknek részletes kifejtését már 
Quintilianus is illetlennek tartá. Igaz ugyan 1 hogy az illy aljasságok, 
Virgiliust kivéve, minden akkori költőknél feltalálhatók; de azért 
még sem tarthatunk azokkal, kik azt állitják , hogy a latin nyelvben 
kevésbbé illetienek a becstelen kifejezések, mint az ujabbkori nyelvek· 
ben; minthogy Horatiussal együtt mások is egyedül csak az elődök 

példájával mentegetőznek e részben. Nála és a többieknél, kivéve ta· 
lán Tibullus és Propertius némi verseit, annyi szerelern mellett 
sehol sem találjuk föl a szivnek eleven 1 megható, s elbájoló örömeit, 
hanem mindig és mindig csak a kéjelgést. 

Nagyobb eredetiséget tanusit a L e v e l ek b e n és a Sa t y· 
rákban. Egyedül csak ez utóbbi nemben mutatkozik önállónak a latin 
költészet; s e részben, ugy vélik, legelső érdeme van Luciliusnak, ki 
harmincz könyvet irt tele csípős satyrákkal. Az 8 és több mások töre
dékei kellő mérséklettel, a szokások némi ismeretére tanitnak ben
nünket. E oniusnál a nők már tökéletesen értik a mesterséget, má
soknak tetszeni, s több rendbeli kedveseket magukhoz vonni 1). Lu
cilius szigorubban megrójja a romaiakat, hogy ajkaikon mézet, övük
ben kést hordanak, s jámboro \í-nak tettetvén magukat, mindenkinek 
mindenki elleni harczában utat egyengetnek a. csalásra. 2). Turnus 
pedig szemökre veti a. költökneka. fajtalan dalokat, mellyekkel meggya
lázzák a szüz musákat 3). Ennius és Lucilius mcstereknek tartattak a 

l) Quasi in choro pila ludens 
Datatim dat se se et commonern facit; 
Alium tenet, alii nutat, alibi manus 
Est occupata., alii pervellit pedem, 
Ali i dat an u Ium spectanu um, a la bris 
Alium invocat, cum alio cantat, et tamen 
Alii dat digito literas. 

2) Verba dare ut caute possint, pugnare dolose , 
Blanditia certare, bonum simulare virum se, 
Insidins facere, ut si hostes sint in omnibus omnes. 

8) Sneva canent, obscoena can en t, foedosque hymenncos 1 

Uxoris pueris, Veneris monumenta nefandae. 
Nec Musas cecinisse pudet, nec neminis olim 
Virgin ei, farnaeque juvat meminisse prioris. 
Oh! pudor extinctus, doctaeq ue in farnia turhae 
Sub titulo prostant, P.t queis genus ab Jove summo, 
Res hominum supra evectae, et nullius egeute~ 
Esse merens vili, ac sancto se corpore foedant. 
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satyra két nemében, mellyek nem annyira tartalom-, mint alakra néz
ve különböznek egymástól: Horácz a má!!odik nemet választá, a.z el
sőt pedig Varro, ki néhány M e n i p p e a e czimü sa.tyrát irt, bizo
nyos gadarai Menippus, csip5s iró lebegvén szemei előtt, s mellyben 
a prosa és a vers egymást váltogatja. 

Luciliusnak szabad mértékét s bizalmas hangját folytatva Ho
rácz , a könnyü versek fáradságos készítésében nagy mester volt.. S 
valójában a satyra az izgalmas korszaknak költészete, minthogy 
egyuttal rombol és ja vit; ha az alagyával egyesül, a társadalmi költé
szet legmagasztosabb fokát éri el j ha nem, osupán a nevetségesre szo
ritkozik. Horácz ez utóbbit te'" é; mivel a társas együttlét felfedi annak 
nevetséges oldalát, a magányos életmód pedig annak hibáit. Romában . 
már is nagyra nőtt a gonoszság; de a közjólét eitakarta a romlott
ságot, s még mosolyogni lehetett olly dolgok fölött, mellyek Juvena
li!! korában minden becsületes embernek lelkét borzalommal tölték el. 
Különben a monarchiák mindig valami mérsékeltségi szellemet ter
jesztenek j s valamint Augustus felköltötte azt a régi szokások ma
gasztalása s u jak elfogadása által, szintugy Ilorácz segédkezet nyuj
tott neki, s magát a bűnösök közt első sorba állította. 

Midőn a romai társadalom nevetséges oldalát s gyarlóságait 
rajzolja, a bünt ugyan vagdalja, de épen nem tanusit irtózást iránta; 
az erényt is magasztalja, a nélkül, hogy azért föllelkesülne; megrójja 
a pénznek mindenhatóságát 1 ), de azért a gazdagoknak hizeleg, s tő
lök ebédeket és ajándékokat vár; egy nem ugyan tiszta, hanem a ki
csapongásokat ostorozó erkölcstant teremt magának, melly szcrint 
jólétet ohajt, a vágyaknak a kielégítési módokhoz képesti mérséklé
sét tűzi ki, maga magával megelégszik, s másoknak tetszeni kiván; 
tartózkodás nélkül dicséri Virgilt és Tibullust , sőt Valgius és V arius 
költő társait is 2); s a kényelmes életmód mellett kéjelgésnek adja ma-

1) Vilius argentum est auro, virtutibus aurum ... 
0 cives, cives, quaerenda pecunia primum est, 
Virtus post nummos. 

Omnes enim res, 
Virtus, fama, decus, divina humanaque puJchris 
Divitiis parent, quas qui construxerit, ille 
Clarus erit, justus, fortis, sapiens etiam et rex, 
Et quidquid volet. ... 
Et genus, et virtus, nisi cum re, vilior alga est. 

2) Valgius aeterno proprior non alter Homero. 
V arius, VirgUiusque 
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gát, mit scm törMve a jövövel. E részben távol Persiusnak kétség
beejtő stoicismusától 1 Juvenalis keserű epéjétöl, és a cynismustól, 
miben némdlyek a gunynak erejét helyezik, soha sem tér el a finom 
szemlélődés- és simább kifejezésektlSl, mellyeket csak nagy városok 
magasabb köreiben lehet elsajátítani, S minthogy a középszerű lelkek 
szintugy a jóban, mint a rosszban mindenkor a többséget képezik: ez ok
nál fogva a szokásokellen intézett ~ágásai örökké érdekkel fognak birni, 
s az eredeti képeket minden lépten-nyomon jelenleg is föltalálhatjuk. 

Különtis figyelmet érdemel, a némellyek által neki tulajdonitott 
dictatori tekintélynél fogva, a Pisokhoz irt levele, mellyet helytelenül 
neveztek el költészet mesterségének, s melly valójában didacticai tar
talommal bir levél alakban, s gunyoros episodokkal j a csípősség ktiny
nyedén vegyül a bizalmas beszéddel, a mcsterség a szabályokkaL E 
műben a költő a levélirá!l fesztelenségével tárgyalja az irodalom 
ki i Jönféle pontjait, főleg a szinmüvészetet j s mig egy részről ugy tet
szik, mintha önkénytesen fölállitott szabályokkal békóba verné a szel
lemet, föl akarja azt szabaditani a pedansok félelmétől, kik akkorihan 
azt követelték, hogy a nyelvet egyes korszakra s bizonyos irókra kell 
szoritani inkább, mint sem föszabályul a nyelvszokást elismerni 1); kik 
szentségtörésnek hirdeték megtagu.dni a tiszteletet a régiektöl, s igaz
ságot szolgáltatni azoknak, kiknek neveit még nem szentelte meg a 
halál 2); s arra törekedtek, hogy a fecsegő és könnyelmű censor több 
tekintélylyel birjon, mint néhány szerény bölcs itélete. 

Vlrglllus (sz. 63. K.e.). 

P.Virgilius Maraszületett MantuamellettAndes nevühelységben; 
nevekedettCremona-és Milanoban.Romába mentvisszakövetelni ősi bir
tokát, midőn a telkeketOctavian felosztá katonái közt; ez által kegyesen, 
fogadtatván, őt isten gyanánt tekintette, s kegyelmét elf ogadá3).Öszinte 

. o . Animae quales neque candidiares 
Terra tulit, neque queis me sit conjunotior alter. 

t) o •• o. Usus, 
Quem penes arbitrium est, et jus et norma loquendi. 

2) Qui redit ad fastos, et virtutem aestimat annis, 
Miraturque nihil , nisi quod JJibitina sa.cravit . 
• . . . Si tam Graiis novitas inviaa. fuisset 
Quam nobis, quid nunc esset vetus? o . o 
Jam aa.liare carmen qui lauda.t,o ... 
lngeniia non ille fa vet, plauditque sepultis, 
Nostra. sed impugnat, nos nostraque lividus odit. 

· 8) Virgiliusnak régibb életirói a.z ö vagyonát 10 millio sestertiusra (2 millio 
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csinos, békeszeretö s a müvészet imádój a levén , ugy látszik , mintha e 
költö egyenesen e korszak dicsőségére teremtetett volna. A romai nép 
a harczok közepett is megtartván eredetének jellegét, a pásztori dol
gokban még mindig örömét lelte. Jelenleg fontos dolog volt a, har
czok zajától elvonni, A. földmívelés örömeihez sa városi élet csendes 
munkásságához szoktatni öket : miért is Ma.ecena.s rnindcnrc kórte 1) 

Virgiliust, téritené a romaiak hajlamát a mezei élet felé, nemesitené 
meg a földmívelést, s győzze meg arról a zsoldosokat, hogy épen nem 
lealázó dolog a kardot ekével fölcserélni. Illy köriilmények közt irta ö 
a B u c o l i c á kat és G e o r g i c á kat, az iz lésnek, józan felfogásnak 
és irmodornak remekmüveit. Ezek képezik a régi irodalomnak legtö
kéletesebb cmlékét; kétségbeejtik azokat, kik a diclaeticai költészethez 
makacsul ragaszkodván, ha elszigetelve tekintetnek, a látszólagos ne
hézségek felett könnyü diadalt vélnek arathatni, de Virgiliussal ösz
szehasonlitva, jóval mögötte maradnak. 

Alig fog találkozni költő, ki az irmodornak minden finomságait 
annyira ismerte volna. Ö a szavak, kifejezés és bEt.ngzatosság bámulandó 
változatosságával az olvasónak Hgyelmét ugy le tudja kötni, hogy az 
egy perczig sem fárad ki, a. nélkül mindazál tal, hogy természetellenes 
eszméket hozna föl, vagy dagályossá válnék. Egy férfiut látunk ben
ne, ki Augu:3tusnak mivelt udvarában társalogva, a mit itten tanult, 
azt a magányban jobban átgondolja, gyengéd érzéssel kiszépiti, s a he
xameternek méltóságteljes folyamától kezdve a szavak megválasztá
sáig, mellyekben a magánhangzók a mássalhangzóHal, a lágy han
gok a keményekkel helyes arányban vegyülnek, minden arra mutat, 
hogy a gondolat és kifejezés karöltve járt. Jól érzi azt, hogy az ö fel
adata nem uj dolgok föltalálásában, hanem tökéletes költemény elő
állitásában áll ; ismeri az elődök müveinek szépségeit , s nem hogy az 
eredetiség fitogtatása miatt eltérne azoktól, sőt inkább átveszi azokat, 
sajátságos szépségckkel bőviti, jobban kifejti, a mit azok ösztönszerü
leg éreztek; minden durvaságot és göröngyösséget kiegyenlít, s finom 

frankra) becsülik. Egészben talán nem ugy van; azt azonban tudjuk, hogy ö va
lóban dusgazdaj!." volt. Erre czéloz Juvenalis, Sal. VII. 69 ; Horácrl Augustust ma
gasztalja érte (Ep. I. !ib. II. 245): 

At neque dedecorant tua de se judieia atque 
Munera, quae, multa dantis cum laude, tulerunt 
Dilecti tibi Virgilius, Variusque poetae. 

1) Haud mollia jussa. 
Accipe jussis 

Carmina coepta tuis. 
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bájjal hódítj a. meg az olvasót, ki most már kénytelen megszeretni a 
költöt, ki minden gondját arra forditja, hogy neki háboríthatlan él
vezetet szerezzen. 

E mellett Romáról sem feledkezik meg Virgilius, melly város a 
szabad térség közepett emelkedék, s a világ királynéjává növé ki ma
gát; magok a pásztorok is szüntelen Roma dicsőségét s Augustus ma
gasztos uralmát emlegetik. Ezen pásztorok egyébiránt mivelt embe
rek, kik a költőnek saját érzelmeit fejezik ki; ő nem tudá feledtetni 
az olvasóval, hogy müvében minden csak költemény, valamint a jel
lemeket sem tudta hiven visszaadni, s magát a pásztori költemény 
korlátai közt tartani t). 

.t.enel•. 

Pártfogói azonban nagyobbszerű költeményt vártak tőle, tudni
illik epopoeát, nehogy Romának oka legyen irigyeini valamit Gö
rögországtól. 

Egészen más hangulatban kell lenni a kedélynek,midön Horner, 
Dante eredeti s valóban nemzeti höskölteményeit, vagy a Nibelungokat 
olvassa az ember, és a következő mükölteményeket, mellyeket nem azon 
szükség hozott létre, hogy a poigárisodásnak egy korszakát rajzoljuk, 
vagy a népek hagyományait szedjük össze, hanem valameily átgon
dolt tervből veszik eredetöket, mint mikor Tasso arról tünődött, ,-aU
jon az első, vagy a második keresztes háborut énekelje-e meg. Az epo
poea azon népek történeti müve, mellyeknél még hiányoznak az év
könyvek és a critica. A mivelődésnek indult népek elvesztik a gyerme
kies hitet az istenek közvetlen beavatkozása iránt, melly olly nagy 
szerepet játszik az epopoeákban; a tudomány megfejti azt, a mi rej
télynek látszott, s az iparmegfosztjagyermekies bájuktól a támadóban 
levő társadalomnak kedven ez szokásait. Ekkor kellett, hogy Homernak 
magasztos eposát tudományos müvek váltsák föl, mellyeket az alexan
driai iskola hozott létre , s mellyek a szépségtől áradoznak, szabály
szerűleg vezettetnek, minden pontjaikban okadatolvák, de nagyon is 
távol állanak a népszerű és nemzeti költemények nemes magatartásá
tól és magasztos hatásától. Azokban a vakhitet allegoria, vitatkozás, 
tudományos kiváncsiság váltja föl; a lyrai lelkesedés jutván eszébe a 

~) Caesar Scaliger ( Poetices liber V., qui el Criticus) előadja, mit lopott Vir
gil Horner, Pindarus, Apollodoros és mások müveiböl,kimutatva. egyenkint a.zt is, 
hogy valamennyit föhilmulta: melly részben net-gy eriticai iudományt, egy
szersmind peda.ns ma.kacsságot fejt ki. 
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költ.'Snek, s:temélyes érzelmeket vegyit bele, s a dramákra emlékezve, 
helyzeteket és tragicai megindulást keres. 

Virgilius nem csak az ősköltők, hanem az utánzóknak is utódja, 
a legnagyobb miveltség korában, habár tehetsége lett volna i~ hoz-

. zá, természeti epopoeát nem állithatott elő. Neki a tanulmányozás, 
ismeretek , müvészet segélyével egy ollyo.t kellett előállitania, mclly 
mint öszhangzó egész minden eddig létezőkből a legtökéletesebbet 
egyesitse magában. 

Ez oldalról már sok történt Romában j me rt, habár a képzelgé
sek országába tartozik is az ős nemzeti költemények létezése, mely
lyekben az eszmék typusokban lőnek személyesitve, minök lehettek 
például a hét király, s a hősök a Regilius tó melletti csatáig : annyi 
bizonyos, hogy No.evius és Ennius megénekelték, amaz az első pun 
háborut, emez a másodikat és az actoliait 1). Korukban már írták a 
történetet j miért is höskölteményök nem lehetett egyéb, mint emberi 
dolgoknak versekben előadása. Ennius annál kevésbbé lehetett el
fogulatlan 1 minthogy Evemerust és Epicharmust forditotta, kik a 
mythologiát jelvények és apotheosisok által magyarázták. A nemzeti 
hiuságnak hízelegve 1 a két költő egészen Roma eredetéig ment föl i 
ez oknál fogva az általok választott tárgyban a sok különféle elemek 
miatt nem lehetett meg az egység. 

Történtek azután az epopoea tárgyára méltó nagyobbszerü 
események i a eritica azonban szétválasztá már a két elemet, ugymint 
a történeti tényeket és természetfölötti dolgokat, mellyek legalább 
a görög formák szerint szükségesek valának az epos előállitá~ára. So
kan még a mythologiá.hoz ragaszkodtak 2), és igy saját koruktól ma
radtak el. Propertius ezeknek tömjénezett, de egyszersmind kigu
nyolta őket 3) j hivek maradtak a tárgyakhoz ~ mellyeknek senki sem 

1) Ennius más költőkről emlékezik: 
Scripsere alii rem 

Versibu', quos olim Fauni vatesque canebant. 
1) Quis aut Eurysthea. durum, 

Aut illauclati nescit Busi1·idis a.ras? 
Cui non dictus Hyla.s puer et Latonia Del os, 
Hippodameque, homeroque Pelops insignis eburno, 
A.cer equis? Georg. III. 4. 

8) Dum tibi Cadmeae dicuntur, Pontice, Thebae 
Arrua.que fraternae tristia. militiae, 

Atque (ita sim felix) primo contendis Homero ..• 
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adott hitelt, hogy költemény tárgyául szolgálhattak \Tolna.. Mások 
pedig Romának legujabb hős tettcit dicsőitették, minök voltak : a 
eimber háboru, Cicero consuisága, Lucullus és Poropejus hadjáratai, 
Caesar hóditásai, Antonius vagy Octavianus győzelmei. Ezt tevék 
Ostius, Propertius Cynthiájának nagyatyja, két Furius, két Cicero, 
Varro, az Antonius udvarában magasztalt, Augustus által pedig 
kigunyolt Anser , V arius és mások. Azonban egy részről még fris 
emlékezetben voltak az események, ~s igy a képzelet szabad röpte ako.
dályoztatva levén, a költöböl okvetlen történetirólett; más részről, a ki 
az egyik vagy másik jeles egyéniségnek pártfogása alatt állott, kény
telen volt egyes embernek, vagy pártnak hizelegni,a helyett, hogy az 
egész nemzetet dicsőitették, vagy az emberiség érdekében irtak volna. 

A romai költészetnek másik forrását képezék a tartomány em
lékei, sa különös ellentét Romának csekély kezdete és mostani bámu
landó nagysága közt. Ezt szemelte ki tárgyul bizonyos Sabinus, de 
müvének befejezésében a halál gátolta 1); ezen alapszik Ovid ,Fast i' 
czimü könyve; Propertius a régi ünnepeket és helyneveket akartameg
énekelni 2), melly költeménynek talán töredékét teszikszámos pontjai a 
negyedik könyvnek, mellynek alapeszméje a Romához intézett n.lagyá
ban is föllelhető, hol igy szól: "Amit a nagyszerü Román látsz, oh 
idegen, phrygiai Aeneas előtt mindaz füvekkel benőtt domb vala; 
hol a Phoebusnak szentelt paloták emelkednek, ott Evander kósza 
ökrei legeltek; az aranytemplomok agyag isteneknek épültek; Tar
pejus atya dörgött a kopasz szikláról,s nyájaink Tiberis vizéből ittak; 
a pá.sztorkürt hivta össze a hajdani quiriteseket, s százan közülök 
leülve a gyepre, senatust képeztek ; az üres szinházat nem ékiték re
dőbe szedett függönyök; a páholyokból nem illatozott a gyönyörü sáf
rány; s nem vala szükség gondoskodni idegen istenekről, midőn a 
szertartá.sokra. figyelő tömeg reszketett 3). 

Ehhez járult még a szükséggé vált szoká.s, · hogy a görögöket 

Me laudent doctae solum placuisse pueHae .... 
Tu ca.ve nostra. tuo contemna.s carmina fa.stu: 

Saepe venit magn o foenore tardus amor. 
Imperfectumquc dierum 

Deseruit celeri morte Sabinus opus. 

Eleg. l. 7. 

Ovid. De Ponto, IV. t 4. 
Sacra diesque ca.nam et cognomina prisca locorum. 

Eleg. IV. l. 89. 
l) Eleg. IV. 1. 
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ne csak a versmodorban és külalakban, hanem tartalom· s fCSleg hitel
vekre nézve is utánozzák. 

Mindez nem kerülte ki Virgilius figyelmét, s elegendCS tehetség 
volt benne összeilleszteni mindazon különféle elemeket, mellye,ket a 
többi költők külön-külön használtak föl. Hornertól vette a tárgyat, 
a h CSstik et, a költemény elrendezését, a versnemet és a hangot j az llias 
és Odyssea összefoglalása által a csaták és vándorlások költeményét 
egyben akarta adni. A köztársasági emlékek homályt vethettek vol
na n. szerencse fiára, a világ megbékéltetőjére j s nagyon sok 
érdeket sértett volna, ha Lucanus módjára még ki nem ~ngesztelt 
vérrel festett fegyvereket választ költeményének tárgyául. Az 
Ilias-féle mesének olasz hagyományokkal összekapcsolása nem volt 
valami uj dolog, s az egész nemzet hiuságának, különösen pedig azon 
Julia-nemzetségnek hízelgett, melly az egész aristocratia romjain 
olly óriási nagyságra emelkedék. A képzeletnekannyira kedvező távol
ságban, episodok által, könnyü volt, befonni mindazok neveit, kik ál
tal a ro mai hatalom növekedésnek indult, és tnegszilárdult j a Dido
féle episod a pun háborukra vezethetett, mellyeknek kimenete hatá
rozott Romának nagysága fölött; a régi ellenségeskedések, Elisa átko
zódásai, ki engesztelhetlen gyülöletet és bosszut esküdött Aeneas iva
déka ellen, Cartha go elpnsztittatását igazolhaták.V égre az összehasonli
tas és ellentét azon Roma, melly Evnnder királyi gunyhója körül 
kezdődött, és Augustusnak bámulandó márvány-városa közt az olasz 
történetnek s a félistenek korszakának egész fényét és dicsőségét en
nek javára tüntetbeté föl 1). 

A költői mügépezet illy esetben könnyen szemébe nézett a böl
csészeti ·scepticismusnak , a nélkül , hogy nevetségessé tegye magát; 
mert ugy tekin~etett, mint irodalmi mentCSszer, mint egyike azon esz
közöknek, mellyekkel a· kormány magát föntartá.. 

Az iUy mesterkélt szerkezetet mennyivel haladhatta meg Ho
mernak önkénytes lelkesedése! Emez, mint a hősök, azaz vallásos hi
vők korából származott férfiu, összekapcsolja a földet az éggel, azt 
bizonyítva, miként a mennyeiek és földiek akaratja közös czélra mü-

1) Virgiliusnak minden meséi Aeneas utjá.r61 fóltahílhatók Halicarnassi 
Dionysiusná.l. Ez pedig Kr. e. 8, vagy 7 évveladta ki müvét,s Virgil már l O éve 
sirban volt. Virgil tehát az ő meaéit más forrásokb61 meritette; de C3odálatos az, 
hogyDionysius nem ltivatkozik azAeneisre.Talán megvetésből tette, rnellyel a gö
rögök: minden iránt, ami roma i, viseltetének? vagy pedig a korábbi rnüveknek 
nem ismerésére mutat, a mit a régieknél gyakran tapasztalnunk kell? 
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ködik, s az emberek szándokaiba és tetteibe az istenségek folyton bea
vatkoznak. Virgilius korában már megszünt e hit, s az emberi vállala
tok nem állanak összeköttetésben az egekkel, és ritkán van társadalmi 
rendeltetésök. Miért is nála az isteneknek néha-néha fölerolitése mes
terséges fogás; s olly nép számára irván költeményét, melly többé 
semmiben sem hisz, az ihletsl!get tudomány által kell pótolnia. Most 
már az sem elegendő , hogy a musa a romai nép eredetét megénekelj e, 
hanem azt bebizonyitania is kell ; ez oknál fogva gondosan vizsgálja, 
megválogatja, és rendezi a hagyományokat ; költeménye nem hevenyé
szet, hanem müvészi összeállitás, sa régi hagyományokat hi ven rajzolja. 

Még az is, a mit musája természetes ömledezéseinek lehetne 
tartani, mások találmánya. Naevius, midőn költeményt irt a pun hábo
ruról, megemlité abban Aeneasnak Olaszországba jövetelét, s az ut
leirásban a Virgilius által is fölhozott eseményekfordulnak elő, ugymint 
a Juno által támasztott vihar, Venusnak Jupiterhez intézett panasza 
s ennek vigasztaló szavai. Hihetőleg Naevius Carthagoba is elvitte Ae
neast, miként bizonyos 1 hogy Anna 1 Dido hugának személye az ő ta
lálmánya 1). Aeneas kegyelete atyjának és a házi istenek megmenté
sében , olvasható V arronál ; hol még az is előfordul, miként Venus 
csillaga addig nem tünt el a trojaiak szemei elöl, mig a dodonai o.ra
culum által megjelelt parthoz nem érkeztek. Sokat átvett még Apollo
nius Rhodiustól ; Stesichorusban találta az iliumi esemény megoldását; 
ha figyelembe veszszük azt 1 a mi Macrobiusnál (C o n v i v ium Sa
t u r n al i o r um) mondatik 1 az Aeneis második könyye egészen Pi
sander görög hőskölteményéből van átvéve; s Proeius Chrestomathiá
jából tudjuk, hogy a fa-lónak eszméje Aratinas és Lesebes görög köl
tőktől származik. 

Virgilius tehát nem birt egyéni ihletséggel; s a helyett, hogy 
maga szárnyain repüloe 1 az Eclogákban Theocritust, a Georgicák
ban Hesiodust, az Aeneisben Homert követte. 

Az Aeneist kora halála miatt nem vihette tökélyre s halálos 
ágyán annak elégetését kivánta Augustustól; mit azonban a csá11zár 
nem teljesi tett. Amint ő azt hátrahagyta, habár egészben véve ros11zul 
van rendezve, s itt-ott tökéletlen az előadásban és kifejezésekben, 
mégis jeles mü, s az alak, mellyet általa az epopoea nyert, zsiflórmértékül, 
néha korlátul is szolgált n későbbi hősköltöknek. C:lak az kár, hogy Vir
giliusaz ö szép esze mellett nem akart, vagy nem tudott nemzetiesebb 

1
) Bermaau, ElemeftltJ docinnali melricae. p. 629. 

28 
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lenni j a helyett, hogy az alexandriai didaoticusokat és a maeoni epi
cust elkülHnözve ut..í.nozta, a kettlit nem egyesitette, s a régi olasz mi
veltség rajzában (mellyben annyira hátramaradt) bele nem szőtte, 

nem ugyan oktató maclorban, hanem jellemraj;wk gyanánt, naiv j~:~le
neteit a mezei életnek, melly olly természeti sajátsága volt a 
régi o)Mzoknak , mint az ipar és a hajózás a görögöknek. Ekké
pen 5 nem csupán romai, hanem olasz müvet i~ állitott volna elő; el
kerülte volna. az összehasonlítást az általa követett költ5kkel, s azon 
ellentétet, melly nála is, mint a többi latin költőknél fölmerül, a kö
zött, a mi sajátja, és amit másoktól kölcsönöz. 

1\fár gyermekkoromban igy szólott hozzám egy nagy költő : t a
n u l d V i r g i l i us t; s valóban egész szenvedélylyel csüggtem a ezép
ségében annyira mérsékelt és szemérmes költői alakon j de azért nem 
fogadhatom el azok véleményét, kik magasra vont szemöldökkel is
métlik , hogy ö 'itz 5 mintáit felülhalad ta.. A játékoknak Horner általi 
egysurü leírása helyett olly mesterséges dagályt fejt ki, melly 
egy birodalom elpusztulásának előadására is sok lenne, Horner csatái
nak magasztosságát mindenki érzi j a ki csak elesik , sajnálkozást ger
jeszt, mig más részről minden együtt véve iszonyu za;j, földnek és ég
nek összevegyülése, me ll y a versekben és szavakban viszhangzik. En
nek ellenében milly hitványság az a fa-ló! Száz vitéz berekesztetimagát 
a gépezethe, éltöket téve koczkára ; Sinon a leghihetlenebb hazug
ságot lwholja j a trojaiak annyira vakok, hogy még csak Tenedosig sem 
küldenek , sőt még egy toronyba is restellenek fölmenni, meggyőződést 
szerzend5k maguknak arról, valljon a görög hajóhad elvitoriázott-e a 
Hellespontra? Néhány óra alatt a roppant tömeg a tengerpartról bevi
tetik Troja várába két folyón és a tört résen keresztül. S alig hogy Si
non megnyitotta a lovat, T ro ja már lángokban áll és elfoglaltatik, 
azon népes T ro ja, mellyben egy egész hadsereg tanyáz, s Aeneas egy 
maga házának védelmére készül j hajnalban már megszünt minden el
lentállás, a győzök raktárakba hordták a. zsákmányt és a foglyokat, a 
legyőzöttek pedig má'3utt gyüjtötték össze, a mit a. lángokból meg
menthettek. 

Mit szóljunk a jellemekről? Juno dühöngései az első könyv kez
detén, az ö szenvedélyes ki törései s a vihar istenéhez intézett bókok 
hosszu versekben mondanak-e annyit, mit igen kevés versben mondott 
Horner, rajzolva a papot, ki a part hosszában visszatérve hosszuért 
könyörög, s azt meg is nyeri az istentlll, ki olly méltóságteljes és ret
tentő alakban szállott le? E vander Pallastól elbucsuzva, silány 
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nőszerepet játszik az Achilles lábainál heverő Priama.shoz képest j 
Hector megcsókolva Astyanaxot egészen más ember, mint Aeneas, 
midön fiát üdvözli, hogy Turnus ellen megy harczolni. Priamus ti~z

telt uralkodó, s még a balsorsban is nagy léle!~: j holott Latinus a di
csőség napjaiban vegyülete az ügyetlenség- és hiszékenységnck. Nem 
Hector küzd itten Trajának szent bástyáiért, hanem egy idegen feje· 
delem, ki másnak országát elfoglalja, és nejét bitorolja. De ő a gyöz
tes,s a győzelem becsületet szerez neki j ez volt Romában a jog. 

Alig találunk egy jellemre Virgiliwmál, mclly jól felfogott, s ön
magával egyező lenne. Achatesről tudjuk, hogy h ü, me rt a költő an
nak nevezi; ha az Aeneasnak tulajdonitott p i u s melléknév nem any -
nyit tesz, mint vallásos és engedelmes az istenek iránt, m!\ltán meg
botránkozhatunk, látva azt olly embernek tulajdonítva, ki idegen föl
dön vendégszeretettel fogadtatván, elcsábitja a nőt, kit el kell hngy· 
nia j másutt kikötve ismét másnak jegyesét rabolja el. Itt azonban az 
istenek akarata határoz, kik őt arra rendel ték, hogy tőle szánnazzanak 
az al ban hősök, ö alapitsa meg Roma nagyságát, s Olaszország ret
tegett uralmát a világra kiterjeszsze. 

Külöuösen egy korszakot sem akar rajzolni, sem azt, mellyben 
élt, sem a mellyből tárgyát veszi 1) j utódai számára sem akar uj ös· 
vényt törni : ö csak a müvészet és Roma iránt viseltetik előszeretettel. 
Még a hízelgésben is finomságat és eszélycsséget tanusit, miként az 
Augustus udvarának finom ízléséhez illett. 

Illy társaságban élve Virgilius, hőseit is nemesebb érzelmekkel 
ruházza föl. Aeneas levetkezi a pelasg nyerseséget 2): a hölgy nála 

1) Ez oknál fogva. igen sok valótlanságot lellet kimutatni Virgiliusban. 
Aeneas és Dido szarvasokra v:1dászn«k Afrikábtm, hol a hegyeket fenyvesek bo
rítják (l V. könyv).Az V.könyv kezdetén, Aeneas éjszakiszélleljön Afrikából Olaswr· 
szágba. Plinius mondja, hogy iliacis temr10rihus nec thure supplicahat11r, s Virgil i us· 
nál tömjén említtetik, V. k. 745. Előfordulnak lovaskatonák trombitával, kikről Ho· 
mer mit sem tu~; szintugy a három soru evt:zös hl\jók (Terno coru~trg111Jt o1·dine 
remi. V. k. 120.), holott Thucydides szerint azok későbbi korból erednek. 

1) Annak kimutatásá.ra, milly különbözök voltak a régi s az ujabb kor ér
zelmei a nök irányában, elegendő azon körülményre figyelnünk, miként Aeneas 
Virgiliusnállegkisebb figyelembe sem veszi Dido f;\jdalmait; sőt inkább olly 
tény által tünteti tól a hősnek közönyösségét, mellyb61 kitelszik, ILogy e részben 
elhagyta öt azon józan értelem és ízlés, mellyel olly nagymértékben birt. A IV 
könyvben, Aenell! titkon szükni készül, de terve elárultatván, Dido mindenre kér 
öt, ami csak szent lehet szerelmökben, az égen, és a földön; végre elájul, höl
gyei a pamlagra fektetik, a j á. mb o r Aeneas pedig a hajókra tér vissza: 

28* 
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már nem többé Chryseis, ki a győztesnek tulajdona. lesz, sem An
dromache, Hectornn k özvegye, ki beéri azzal, hogy Hellenus neje le
hessen j hanem királyné, ki hüséget esküdött az elvesztett férjének, s 
csak a szerelern hatalmának enged, és megcsalatott szerelmét tulpem 
élheti. Hornernak alvilágában Achilles az élet után sovárog: Virgi
liusnak elysiumában hallgatag szemléli Dido az árul6t és elhalad 
mellette. 

Ez utc\bbi V'onás által egészen uj érdemet szerzett magának 
Virgil mindenki előtt, a ki csak érezni tud. Annyi költő közül, kik 
szerelmet énekeltek, egyetlen egy sem találtatik, ki a szenvedély nö
vekedését igazán rajzolta. volna j legfeljebb néhány föltünöbb jelenetet 
emeltek ki czifra mondatokban, siránkoz6 panaszokban, dagályos leí
rásokban 1 s mindenben a külsöséghez tarták magukat. Az ember bel
életéveliáteszmélt megismerkedést más forrásból meritették az ujabb
kori költe;k. Virgiliusnak talán előérzete volt erről j s mivel azon kor
szakban nem lehetett természetes, egyszerü-, ékesenszóló- és lelke
sültté vált j saját érzelmeit költeményébe öntötte, s a mi az ellitt csak 
külsőség volt, alanyivá változtatta j az érzelmet egész mél ységében 
fölfogja, a szivnek legtitkosabb redőibe hat, a szenvedély növekedését 
keletkeztétöl hanyatlásáig, lépésről lépésre követi. Bizonyság erre Dido 
szerelme, mellynek első magvait a hir folytán származott kegyelet ve
tette el, s me ll y együttlét, társalgás, szokás, elmélkedés által növe
kedett, mig végre elárultatva, csak az élettel alhatott ki. 

Ezen finomult érzésnek köszönhet Virgilius számos uj szépsége
ket, ugymint a rajzok. változatosságát. Igy midőn az elhamvadt Troja 
pusztulásátcll családi jelenetre ugrik át j a kétségbeesett harag köze
pett Helena látása tartóztatja vissza A eneast j a vihar után adja mind
já.rt a kikötőnek gyönyörü rajzát, s a vendégszerető fogadtatás leírá
sát j a tábor éjjeli kikémlelésének tisztán harczias episodját Nisus és 
Euryalus szenvedélyes esete mocskolja be vérrel. 

At pius Aeneas, quamqnam lenire dolentem 
Solando cupit . . . . . . . . . . . 
JUJsa. tamen divum exsequitur, classemque revisi t. 

A piu> sz6 nem kegyetlen gunyképen áll·e itt? Anna is rimll.nkod ik neki : 
Miserrima fl.etu., 

Fertque, refertque soror: sed nnilis ille movetur 
Fletibus, aut voces ullas tractabilis audit. 
Fata obstant, piacidasque viri deus obruit aures. 

Sőt mi több! Mig Dido kétségbeesve halálát keresi , 
Aeneu, celsa. in puppi,jam certus eundi, 
Carpebat som nos. 
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Egy másik igen csábitó báj ezen kedves költőnél az, hogy ele
ven, mozgó képekbe tudja öltöztetni az eszméket. A hajadon, ki egy 
almát hajit a pásztorra, s a fűzesbe rejtőzik, de mégis láttatni kiván J)j 

a gyermek, ki első mosolyával megismeri anyját ~)j Apollo, ki a köl
töt füleinél fogja, s figyelmezteti, tul ne lépjen a pásztori versek ha
tárain 3) j a kis gyermek, ki csak nagy bajjal éri el a fának gyenge 
ágait ~); a reménynek eszméje, ábrázolva Daphnisban, ki körte-ága
kat olt, mellyekuek gyümölcsét az unokák fogják szedni ~)j a kis pász
torok, kik a fák héjaira vésik a drága neveket, s a fa növekedésével 
a szerelern is növekedni fog ti): ruindannyi idyllek, mellyek a festész
nek szintannyi külön festményre szolgáltatnak anyagot. 

Még azt is tudja Virgilius, hogy bármilly szépek legyenek is a 
tájképek, mindig tökéletlenek maradnak , ha csak az ember jelenléte 
nem élénkiti azokat. Az ismert folyamok és szent források körül nem 
hiányzik a boldog öreg, ki a h ü ves árnyékban hever 7), vagy az elkesere
dett, ki sürü tölgyek árnyékában az erdök· és hegyeknek panaszolja 
fájdalmát 8); a puha rétek·, kristálytiszta források- s berkekben csak_ is 
azért leli örömét, hogy a kedves Lycorissal ott örökké együtt lehes
sen 11). 

Ezen különszerüség az irmodorban és érzelmekben, a szemér
mes kecsek s finom szemléletek halhatatlan érdemet szereztek Virgi
liusnak, s kárpótlást nyujtanak mások eszméinek átvételeért j egészen 
~:~ajátszerü jelleget nyomnak rá, s folytonos gyönyörködtetésére szol
gálnak mindenkiriek, kit a szép élénken érdekeloi tud. 

1) Malo me Gaiatea petit, Iasciva puelia , 
Et fugit ad salices, et se cupit ante videri. 

,) lncipe, parve puer, risu cognoscere matrem. 
1) Cum canerem reges et proelia, Cynthius aurem 

V ellit, et admonuit: Past orem, Tityre, pingues 
Pueere oportet oves, deduotum dicere carmen. 

') Jam fragiles poteram a terra contingere ramos. 
5) Insere , Daphni , piros ; carpen t tua po ma nepotes. 
8) TeneriBque meos incidere amores 

Arboribus; erescent illae , crescetis amores. 
') Fortuna te senex! hic inter :llumina no ta 

Et fontes sacros, frigus captabis opacum. 
8) Tantum inter den888, umbrosa cacumina., fagos 

Assidue veniebat: ibihaec incondita solus 
Montibus et sylvis studio jactabat inani. 

9 ) Hic gelidi fon tes, hic mollia prata, Lycoris, 
Hic nemus, hic Íp!IO tecum con.sumerer aevo. 
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Legelső szerzeménycin kivül, kevés ideje maradt Virgiliusnak 
arra, hogy musáját magán-hajlamaira és viszontagságaira alkalmazta 
volna j s a mennyire tudjuk, sokkal csendesebben folyt le élete, mint 
ez különben a költöknél lenni szokott. Augustus különösen kedvelte, s 
dusan megjutalmazta öt, ki a r om a i d o l g okkal s e l e~ y é
s z e n d ö o r sz á g ok k a l mit sem gondol va, Tarentum me ll ett vonta 
meg magát, sa ,lombos Galesus fcnyveseiben' 1) dalolta Thyrsist és 
Daphnist, mint a csalogány, melly minden mellékgondolat nélkül tölti 
be este csattogásával az erdőt. Becsmérlöi is voltak: Maevius- és Savius
féle költönczök, kik minden korszaknak dögvészeiszoktak lenni. Azon
ban jobb érzetü kortársaitól egyhangu magasztalásokat nyert 3); a ki
váncsi bámulók még magányában is fölkeresték öt, s egy i2;ben, mi
dőn a szinhá?.ba lépett, az összes nép fölkelt előtte, miként a császár 
érkezésénél tenni szokta 3). Tanulmányozta még a tragicus költőket 
is ')j tudományosság után törekedP.tt, s az epicureusokkal tartva, bol
dognak nevezte azt, ld a kérlelhetlen végzet és az avernus okoz.t.a fé
lelmet lábbal taposhatja &) j s tanácsolá, hogy használja mindenki az 
életet , ruig ideje van, és ne törödjék a holnappal 6) • 

.iuekloté. 
Csak kevés irót emlitettünk, s mégis egy igen rövid korszak 

alatt Catullust még durvának, Ovidiust pedig a hanyatlás utján ta-

1) Tu canis umbrosi subter pineta Galesi, 
Thyrsin, e t attritis Daphnin arundinibua. 

Propertlu, n. 34. 
Ez bizonyítj~~., hop:y ottan irta. a. BuccolicáktJt, A mi a. Georgicelkat illeti, a 

IV. k. 125. v. mega énekli : 
Namque sub Oebaliae memini me turribus arcis, 
Qua. niger hurnectat fla.venti~~o culta. Galesus etc. 

') Cedite, romani scriptores, cedite gra.ii ; 
Nescio, quidmajus nli.BCitur llia.de. 

Propertlas, lib. U. ult. 
Tityrus et segetes Aeneiaque a.rma legentur, 
Roma triumphati dum caput orbis erit. 

OvldJas, Am. I. 15. 
ll) Donatus, J'ira J'i,·gilíi, §. 5. JJásd az L) jegyzetet. 
') Est ingens ei cum tragoedia.rum scriptoribus familiari tu. llacroblus, Sa

turn. V. 18. Ugyanő monrlja. róla: f>ir tam anzie doctus. 
5) Felix qui potuit rerum cognoscere causa.s, 

Atquemetus omnes et inexorabile fatum 
Subjecit pedibus, strepitumque Acberontis averni. Georg. 

8) Po ne merum et ta.Ios; pereant, qui crastina. curant! 
Mors aurem vellens, vivite, a.it, venio. Catalecta. 
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láltuk: olly rövid ideig tartott a romai irodalom fénykora. Méltán vet
hetni szemére, hogy lemond va az eredetiségről, Görögország nyomain 
vonszolta magát, nem csupán utánzás által, a mi igen természetes 
dolog ollyannál, ki mint későbbi nemzedék az elődöktől örököl, a nél
kül, hogy elvesztené, a mi sajátja a szellemben, nyelvben, hagyo
mányban és nemzeti gondolkozás-módban j hanem az által, hogy a ro
maiak szigoruan hódoltak a miitani formáknak, mellyek idegen nemzet 
sajátját képezék j minc~ következtében hiában igyekeztek ők mester
séges módon jutni föl a magasságra, mcllyre egyedül csak az elmé
nek természetes élénksége által juthatni el. 

A felsorolt költők, ugy hiszem, elegendő bizonyitványt nyuj
tanak arra, hogy nem léteztek nemzeti költemények, mellycket némell y 
tudósok Romának gyermekkorából akartak leszármaztatni, mintegy 
kutforrásául jelölve ki azokat a történet által valóság gyanánt elfoga
dott regényes elbeszéléscknek. Olly nép, melly csak a jogtudomány· 
nak és törvénycsségnek élt, s mcllynek főteendője volt küzdeni a jo
gokért j hol a patriciusok gőgj ökben, a plebejusok pedig leaiáztatásuk
ban folyvást gyakorlati eredmények után törekedtek; melly, költészet 
helyett, csak töredékeket tudott felmutatni a XII. táblás törvények ből, 
s e törvények rendkivüli szigorral bünteték a költői lelkesedést: illy 
nép nem dicsekedhetik költői bölcsővel, s nem birt a létnek ama ma
gasztos érzetével, mellynek legdicsöbb gyümölcsét a hősköltemények 
képezik. 

Ha talán Hetruria. győzött volna, Olaszország saját formáival és 
nyelvével hihetőleg megőrizbeté eredeti költészetét. De a diadalmas 
Roma már kezdet óta utánzásra adta magát, s elfogadva Görögország 
isteneit, ezekkel együtt a müvészetet is befogadta, me ll y a valláson 
alapult, s ezzel a legszorosabban összekapcsolva volt. 

A görögöknél azonban a vallás istentisztelet és dogma volt j a 
romaisknál pedig mcsének és társadalmi szükségnek tekinteték, s 
költészetökben i.s csak mint illyen tünik föl. Senki nem fogja hinni, 
hogy Virgilius, Horácz, Ovidius hittek azon istenekben, kiket ök 
gépek gyanánt, s müvcik ékességére használtak föl; a latin lyra soha 
sem hangoztatott egy hymnust, mellyben csak árnyéka volna is, nem 
mondom, a zsidók ajtatos lelkesültségének, de csak azon meggyőző
désnek, melly Horner, Aeschylus, Pinclar és Orpheus ruüveiben él. A 
költq tehát nem érzett istenséget keblében ; nem környezé őt a fi. 
gyelő nép, minthogy a roma.i polgárt különösen igénybe vevék a ko
moly érdekek : a költészet tehát puszta müvészet volt, s c részben 
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jobbat sem tehetett, mint ha utánozta a görögöket, kik a legtökélete
sebb mintákat álliták elc5 1). 

A jó reményü ifjaknak föladata volt éjjel-nappal a görög ir6kat 
tanulmányozni 2), nem pedig önmagukról, a természetről s az öket 
környező világr61 elmélkedni. Örök dicsőségre véltek szert teb'etni, 
nem annyira saját erejök öntudata, mint inkább az által, hogy a 
görögök mestermüveivel megbarátkoztak, szorgos méhek gyanánt a 
mézet azokból kiszivták, s a musákat Latium nyelvén beszélni értel
mesen~ kényszerítették. Ha figyelembe veszszük a romai iróknak eme 
mérsékelt követelményét , hiuságuk sem leend annyira feltünö, mi
dön szünet nélkül csak halhatatlanságról ábrándoznak,!! saját nevöket 
a romai fegyverek szerencséjének maradandóságához kapcsolják 8). 

•) ,.Mintegy ékességeül az litalános békének, mellyel Augustus a romai vi· 
lágot megajándékozta, sa. szolgaság kárpótlásául az irodalomnak és a költészetnek 
is meg volt a. maga. arany-korszaka, a. mennyire ez a. pogány világnak hanyatlásra 
hajló érett korában lehetséges volt. Plantus és Terentius csupán csak a görögök 
utánzóinak tekinthetök ; Virgil- és Horácznak költői jelleme és gyönyörü irálya a 
világtörténelem írójának figyeimét leginkább csak a. nyelv tekintetében vonják 
magukra., mellyen írtak, s melly az egész ujabb korban minden népeknek közös 
nyelve volt, s még jelenleg is az. 1\lindezt azonban, még Ovidiusnak termékeny 
képzelő tehetségétaern véve ki, az utókor nem tekintbeté egyébnek silány bön
gészetnél azon dus aratás után, mellyet a görögöknél a mü,·észetek és a költészet 
geniusa hozott létre. A romaiak költészetét nem az ö költeményeikben kell ke
resni, miként a görögöknél, hanem a circus mulatságaiba.n találta meg kifejezését, 
mellyeket az okos Augustus fentartani jónak látott; a küzdelmekben, midön a hal
dokló gladiatornnk kellemmel és méltósággal kellett elesnie, hogy a nép tapsait 
kiérdemelje; a circusban, melly olly gyakran hangzott a keresztények elleni en
gesztel hetlen gyülölet zajától sa gyilkos szavak tól: Orosdánoknak a kereutényeket." 

F. Schlegel, Phil. der Geschichte. lX. értekezés. 
2) V os exempl!Lria graeca. 

Noctuma versate manu, vers11te diurna. Boratl18. 
8) Nem csak Virgil és Horácz, hanem Ovidés PhaednllJ is bizonyoanak tart-

j•k a. halhatatlanságot. Phaedrus mondja: 
Habebont certe , quo se oblectent posteri .•.• 
Ergo hinc abesto, livor, ne frustm gemas, 
Quoniam solernnis mihi debetur gloria. Prolog. L. III. 

Ovidiul! pedig az Elváltozásokban : 
Jamque opusexegi , quod nec J ovis ira, nec ignes, 
Nec poterit ferrum, nec edax a.bolere vetustas .••. 
Parte tamen meliore mei super alta perennis 
Astra ferar, nomenque erit indelebile nostrum, 
Quaque pa tet domitis romana potentia. terris, 
Ore legar populi; perque omnia saecula fama., 
Si quid habent veri vatum praesa.gia, vivam. XV. k. végén. 
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Kivéve a satyrát, mellyben a görög epicus vers nagyobb szabad
ságot s bizonyos meeterkélt hanyagságot engedett magának, s melly 
tartalmára nézve, mivel romai szokások- és jellemekkel foglalkozék, 
egészen nemzeti volt, nincs egy ága is az irodalomnak, mellyben a la
tinC'k uj ösvényt nyitottak, vagy példányképeiket a régi ösvényen utol
érték volna. Ez oknál fogva gyenge lábon állott szinészetök, melly 
csak nemzeti hagyományok és érzelmek alapján virágozbatik föl Kü
li:lnösen a lyrai költészet ezenvedett legtöbbet az utánzás miatt; mert 
ha áll az, hogy a lyrai költészet a valódi érzelmeknek tiszhangzatos 
kifejezése: bizonyára csak ártalmára van, ha az ihletség helyett re
miniscentiákat tartalmaz, s az olvasó keblét érintetlenül hagyja. 

Mindamellett az eredetiség némi bélyegét még is észrevehetni 
a romai költők müvein , mi által egyéb müvek közül kitűnnek. Ezen 
eredetiséget Roma eszméje nyujtja, melly mindeniknél uralkodik, s 
pótolja nálok azon egyéni jelleget, melly Görögország remekiróinak 
minden müvére nyomva van. E különbség a két nép sajátságos ter
mészetéből ered: mellyeknek egyike kiválólag egyéni életet él, s ész
tehetségeit tetszése szerint szabadon gyakorolja ; a másik a haza 
nagyságát tartja szem elc5tt, s ezen eszmének minden egyebet alá
rendel. 

A romai irodalom nagy részben az által nyerte eme saját
ságát 1 hogy ottan az előkelő polgárok ápolták leginkább a tudomá
nyokat, kik a nemzeti miveltség egész ;jsszegét tartván szem elött, 
minden dolgot legterjedelmesebb viszonyaiban fogtak föl, eltérőleg 

azoktól, kik puszta kenyérkeresethdl írván, az irodalmat lealjasitják, s 
azt puszta mesterséggé törpitik, miként ez a késlSbbi időkben történt, 
s miként azt jelenleg is teszik némellyek, kiknek minden nagyobb
szt:rü jellem ellenökre van 1). 

BUSZONBBTBDIK FIJBZBT. 
Tudományok. Sz é pm ü vésze tek. 

Az egyptomiaknak természetes hajlama a csudaszerü és termé· 
szetfölötti iránt ferde ösvényre térité az öshagyományokból fenma
radt ,·-vagy a Ptolemaeusok nagylelk ü, habár nem mindig bölos ol-

· 2) A görög irókról az előbbi és a következő korszakban történik emlités. 
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talroa alatt oda átültetett ismereteket. A könnyelmü nép , folyvást el
merülve(miként D ion Chrysostomus szemére veti,) az élvezetek és mu
latságok tengerébe, elvonva minden komolyabb foglalkozástól, nem 
ismert nagyobb boldogságot, mint annak látványát, ha a kocsis 
ügyetlenül hajtotta a lovakat az arenában, vagy ügyetlen zenész ·játé
kát hallhatá j hasonló levén a madárhoz, mellynek vincs egyéb dolga, 
mint énekelni vagy ugrálni, s bármilly nemesebb tettre képtelen. 
Közbejöttek a testvéri gyülölségből eredő czivódások, és az idegen 
uralom általi leaiáztatás j s a hellen olajfának a Nilus pálmáiba beol
tott ága a romai kard gyilkos csapásai alatt elszáradt. 

Mathematlca. 

Syriát, melly az előbbi korszakban a tudományok egy második 
gyülhelye volt, ugyanazon sors érte j mindenütt csak a fegyverek mo-
raja hangzott, párosulva a romai név káromlása-, vagy magasztalásá
val. Romába, az élet és mozgalom központjába sereglett minden ren
dü tudós j e nép azonban egyedül a közvetlen hasznot tartva szem 
e Hitt, a fegyverforgo.táson, szónoklaton és jogtudományou kivül egyéb
bel keveset gondolt. A mértanból olly kevés ismerettel birtak , hogy a 
jogtudósok az egyenoldalu háromszög fölületét egyenilSnek tarták az 
egyik oldal fölött emelt négyzet felével 1) j Sulpicius Gallus, mivel 
a napfogyatkozásokat. előre megmondá, csudatehetségnek tartatott j 

ugy látszik, Varronak annyira kihíresztelt tudománya csupán nyel
vészeti ismeretekMl állott j a Cicero által égig magasztalt Nigidius 
Figulus nem volt egyéb ravasz csillagjósnál, ki az 6 tanait rejtélyes 
beszédbe burkolta. Astrologiai ábrándok miatt sokan hírre vergM
tek Romában, s Pompejusnak, Crassusnak, Caesarnakjövendölgeték, 
hogy késls vénségben 1 dicsöséggel halmozva, nyugalomban fognak 
kimulni e világból, családjaik körében ~). Augustus több izben kihaj
totta öket a városból, de mindannyiszor felüték fejöket. A legnagyobb 
tudós, Caesar, ki a csillagáfzathoz értett , s irt is arról, rendetlen
nek találván a naptárt 1 annak kijavítása végett Sosigenest B.ivatá el 
Alexandriából. 

1) A helyett, hogy ezen fölület =volna i' l/3 (ha 11 oldalnak nevezte· 

tik) Columella. nézete szerint = 
3
13

0
a' a miböl lesz : f/3 = ~ va.gyis 

15, 

1/675 =26. 
2) Ole. De di"in. II. 47. 9. 
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Naptar. 

A régiek is már észrevették a különbséget a nap· és holdévek 
kt>zt; s hogy a kettőt megegyeztessék, a felülmaradt napokat külön
féleképen adták az évhez 1 az évnek és hónapoknak különféle alakja 
szerint, ugy hogymindenegyesnépsaját naptárral birt. A romaiak kez
detben az olasz naptárt fogadták cl, melly tiz hónapra beosztott 304 
napból állott. Roma 355 napból álló holdévet fogadott el , melly akké
pen hozatott tiszhangzásba a napévvel, hogy minden második év 22 
vagy 23 nappal megtoldatott. Ennek megállapitása a papok dolga. 
volt, kik tetszés szerint meghosszabbitották, vagy megröviditék a hi
vata.lkodás idejét, s az adóbérlöknek ez által segítettek, vagy árthat
tak. Ebből zavar támadt, melly tartott Julius Caesar koráig, ki a 
naptárt 46. évben Kr. e. megjavitá. Ekképen az évet 365 napban ál
Iapitá meg, fenmaradván még hat óra, melly minden negyedik évben 
egy napot adott j igy támadott a szökő-év. Mivel pedig a hat órából 
minden évben hiányzott ll percz és 12 másoclperez, századok mul
tán ujabb zavar állott be, mellyen XIII. Gergely pápa segített. - Kr. 
utáni 14-ik évben hozatott be a 28 éves napkl:ir, s 6·ik évben a 19 
éves holdkl:ir, vagyis az aranysz~m. 

Román kivül jeles mathematicusnak tartatott rhodusi Geminus, 
ki a vonalakat egyenesekre, kl:irvonalakra és tekerglis hengervona
lakra osztotta. j Theodosius l:isszegyüjté a görbe vonalak körül tett 
eddigi felfedezéseket, némell y csillagászati számításokat ruathemati
cai elvekre fektetett, és kimutatá, minö tüneményeket látnak a né
pek különbözö szélességi fokok alatt. 

A romai bölcsészet legfontosabb ága a jogtudomány, mellyröl 
másutt szólandunk 1). 

F8ldmlvri1Ís. 

A földmivelésröl Terentius Varro irt három könyvet (De re ru
stica). Az elsőben az átalános bevezetés után értekezik a szölö-, olaj· 
fa- és kertmivelésröl i a másodikban a baromtenyésztéssei együtt a 
sajtról és gyapjuról i a. harmadikban a. szárnyas állatokról, vadászat
és halászatról. Ki Catonak egyszerü ellSadását e tárgyban olvasta, 
hasoolitsa azt össze Varronak következd szavaival: "Ha időm volna, 
kedvem szerint irnék arról, a mit reost körvonalakban rajzoJok a pa
pírra i tudom azt , hogy sietnem kell, mert a mit az emberről monda· 

'\ . 

1) VI. Könyt~1 U. fej. 
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nak, hogy nem egyéb buboréknál, még inkább illik az öregekre. 
Nyolczvan éves korom int, hogy elökésútsem magamat a nagy 
utazásra. Ha neked, Fundania nő, telked vagyon, mellyet okos mive
lés által gyümölcsöz6vé kivánnál tenni , megtanitlak rá, mit kell cse
lekednek nem csak életemben, hanem halálom után is ... Nem hivom 
segélyül a musákat, miként Horner és Ennius tevék, hanem a tizen·· 
két nagyobb istenséget j nem a városnak tizenkét istenét, hat férfit és 
hat nöt, kiknek szobrai a forumon vannak fölállit va, hanem a földmí
velést intéző tizenkét istent. Először is Jupitert és a Földet, kik az 
égben és itt alant a földnek minden termékeit egybefoglalják 1 miért 
is nagy nemzöknek neveztetnek j azután a napot és a holdat, mely
lyeknek járására a vetés- és ültetésnél ügyelni kell j utánuk Cerest 
és Liber atyát, kiknek termékei az életre elkerülhetleniil szüksége
sek ...• ". S igy folytatja a jegyzéket, mig e tárgy f'olötti párbeszédek 
előadásához fog. 

FBidrajz. 

A hóditás és kereskedés által szélesbült a világismeret. Mithri
dates és Poropejus uj utat nyitottak Indiába. Éjszakról Iberia-,Albania 
s a Caucasus egyéb tartományaiból indiai árukat hoztak a nomád né
pek a Kaspi-tengerpartjaira. Juha, Mauritania királya, hajóhadat kül
dött a Szerencse-szigetek kikémlelésére, s jelentését Augustusnak 
ajánlotta föl. Ezalatt Caesar és Germanicus Europa éjszaki részét tár
ták föl : amaz határozatba tétette a senatus által , hogy az egész bi
rodalom területe fölméressék. E v_égre keletre küldetett Xenodoxus, 
délre Polyeletus , éjszakra Theodotus , kik több évtizedek után be
végezték a munkát. Későbben M; Vipsanius Agrippa 1 Augustus paran
csára, a romai világra vonatkozó minden egyes ismereteket összegyüj
tötte , s a térképeket közszemlére akará kitétetni j de a halál e mun
kát félbesza.kitá. 

Szépmllvwetek. 

A szépmüvészetek kiköltöztek a legy6zött Görögországból, s a 
hanyatlást a vert érmek mutatják. Nem volt már szabadság és nép, 
melly magasztos lelkesedést gerjeszthetett volna; csak a nyomorult 
bizeigés emelt templomokat és oltárokat a kevésbbé ragadozó procon
suloknak. Némelly müvek megbízás folytán készültek j több ízben a 
régi müvek bocsáttattak áruba. 

Megszaktuk már a müvészek közé sorolni a roma.iakat, minthogy 
ők sokkal kényelmesebbnek és illlSbbnek tarták elrabolni má.s tarto
mányok remekmüveit, hogy azokkal hazájokat fölékesitsék. Plinius 
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nagyon kevés roma.i müvészrlH emlékszik ; s Virgil könnyen odaen
gedi az idegeneknek a festészet, szobrászat, csillagjóslat, slSt, mivel 
Cicerot nem volt szabad emlitenit> , a szónoklat dicslSségét is , csak 
hogy Romának tulajdonithassa a néphóditás és törvényhozás dicsösé
g~t 1). A nemességnek néhány tagja szintén gyakorolta a müvészete· 
ket, ugymint Fabius Pictor ; de a müvészeteket nagyobb részt hetru
skok gyakorolták. Megismerkedvén a görög miveltséggel , Syra.cusa, 
Capua , s a legyőzött Ásiu szolgáltatta a müdaro.bokat. Attiens Görög
országban készitteté a szobrokat Tuscuiurna számára 1); Cicero mezei 
lakaiba ö vásárolt szobrokat; Verres pedig Syracul'lában öntetett edé
nyeket tiszta aranyból.' 

Verres nevére eszünkbe jut, minö utakon és módokon szoktak a 
romaiak remekmüveket szerezni, tudnillik zsarolás és ragadozás ál
tal. Lucius Scipio 1424 fontot nyomó edényeket gyüjtött vert ezüst .. 
ből, s 1024 fontot aranyból; Marcus Fulviusnak az aetolok fölötti 
diadalát 280 bronz- és 230 márvány-szobor ékesíté; Sylla egész csont
vázat csinált Atheneböl, s a három legdnsabb templomot fosztotta ki, 
ugymint: Apolloét Ddphiben , Aesculapét Epidaurusban és Jupiterét 
Elisben, mellynek még oszlopait s az ajtónak bronzküszöbét is Romá
ba viteté. Fulvius Flaccus lefedeté Jupiter Lacinius templomát Cro
tona mellett, s annak márványtégláit a ,Fortuna Equestris'templomára 
fordittatá. Varro és MuraenaSpartában levágaták a falakat, s azoknak 
fresko festéseit használták más czélra 11). Augustus szobrokat vásár
Iott a térek és utak ékességére ; muzeumokat is állitott össze különféle 
ritkaságokból. Egy illy muzeumot alakitott már Syllának mostoha fia, 
Scaurus; hatot Caesar , s egyet Marcellus, Octavia fia. 

Ha meggondoljuk , hogy hazánknak ezen gyarapodása mások
nak szerenceétlen sorsával volt összekapcsolva; kivánhatunk-e hozzá. 
szerencsét mi olaszok ? Valamint az egyeseket, ugy egész nemzeteket. 
is utoléri a büntetés: az lSseink által gyakorlott erőszakoskodásokat 
drágá.n fizettük meg. 

Még idegen müvészek is hozattak Romába rabszolgákul ; né
mellyek szabadon mentek oda, ugymint : Arcesilaus, Zopirus s azon 
Praxiteles, ki az akkoriban ismeretes minden szépmüvészetek termé· 
keirlSl irt. Salarnini Hermodorus Jupiter Stator temploma előtt Romá.-

~_) Excudent a.lii spira.utia. mollius a.era. , 
Credo equidem: vivos ducent de ma.rmore vultus. 

2) Ille. ad Attic. I. 4. 6. 8. 9. 
1) Vitruvius, II. 8. 
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ban k!>roszlopu csarnokot épitett; a ,becsi.ilet' és ,erény' templomát 
Cajus Mutius emelte Syracusa hódítójának, Marcus Marcellusnak 
rajza után, ki jelvényszerüleg ohajtá azokat egymás mellett épittetni, 
ugy hogy nz egyikbe csak a másikon keresztüllehessen jutni. Ostiai 
Valerius találta ki az amphitheatrumok befödésének módját. Valamint 
Antiochus Epiphanes hítta meg A thenebe Cossutius romai épitészt a 
Jupiter Olympius templomának fölépítésre; szintugy Ariobarza
nes, Cappadoeia királya, a két romai testvér Cajus és Marcus Stallius 
által épitteté föl Atheneben a Sylla-féle ostrom alatt megrongált üde
ont. Milly nagy része lehetett ezen megbizatásokban a hízelgésnek, 
vagy a hatalmasok ajánlásainaki Egyéb romai épitészeknek még nevei 
sem maradtak ft>n; valamint elvesztek Fuscitius 1 Varro, és Septimius 
könyvei is. Még a kezdetben annyira durva romai pénzek is Roma 
700-dik éve után vetekednek Pyrrhus és Agathocles pénzeivel. 

A második pun háboru idejében épült egy templomJuno Erycina, 
a másik Concordia tiszteletére; késöbben(205-ben)Juno·Sospita, Fau
nus és Fortuna Primigenia templomai; három évvel késöbb más kettő 
aCapitoliumbanJupiternek, egy az istenek anyj~nak s egy az ifjuságnak; 
181-en Erycina Venusnak,egy a,Pietas'nak a ,Circus maximus' ban; 173-
ban a Lovag-szerencsének, mellyet Q. Fulvius Flaccus fogadott a cel· 
tiberek elleni csatában. Magában a városban ennyi templom említtetik ! 

Egyébiránt Görögország és Roma régi templomait nagyságra 
korán sem lehet összehasonlítani a Vaticannal, sz. Pál templomával 
Londonban, vagy a milanoi DommaL Jupiter Olympius, Diana Ephe
sina, Serapis templomai a mieinkhez képest csekélységeknek látsza
nak; a mellyeket Pausanias Görögországban megernlit, apró épüle
tek; s a romok után ítélve, ugyan-illyenek lehettek Vesta, Sybilla 
Tiburtina, Jupiter Clitumnus templomai Roma térségein. Vesta és a 
Fortuna Virilis romai templomai térszinre nem érik föl a Pautheont; 
s ez, miként tudva van, sz. Péter templomának kupolájául emeltetett 
föl. A Capitoliumban kisebb téren, mint a minöt jelenleg a Vatican 
elfoglal, hatvan templom emelkedék ; számos templom környezé a 
romai forumot. Plinius szerint Jupiter Feretrius templomának hossza 
tizenöt láb volt; s a ki Romának térrajzát látta, tudja, milly csekély 
tér hagyatott fön a templomok számára. 

Nem is volt szükség tágas csarnokokra ott, hol a népnek nem 
volt szabad látni a szent szertartásokat; mert csak a papok és matro· 
nák bocsáttattak azokhoz, a nép a bemenet küszöbén tette le a ko
szorukat, vagy ajándékokat. 
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Nem voltak meg tehát minden templomban azon kültln osztá
lyok, mellyek egy-kettőnél előfordulnak, ugymint: az area, atrium 
(pitvar), cella, basilica, aditus (bemenet a pap számára), apsis (szó
szék, vagy kar), penetrale (szentély), sacrarium (kápolna). Többnyire 
egyszerü cellák valának, elül kis csarnokkal két, négy, vagy hat 
oszlopra, faragványokkal és drága rajzokkal ékitve. 

Tudjuk azt is, hogy a régiek csak ritkán használták a támosz
lopokat, kivéve a szögletekben a tartósság végett; egyébkint néha 
márvány- vagy granito3zlopokat, rendesen egyetlen darabból. Költ
ség-kimélésből nem adtak nagyobb terjedeimet a vallási épületeknek j 
mihez azon ok is járult, hogy szertartásilag meghatároztatott, milly 
szinü márvány illeti meg kültlnösen mindegyik istenséget. A granit 
.Jupiter, Mars, Hercules j a parosi fehér márvány, a zöld , a jaspis
nemüek, az alahastrom V en us , a Gratiák , Flora és Diana számára 
tartatott fön. 

Quintus Metellus Macedonicus volt az első , ki márványb61 épi
tett templomot. A fényüzés azután átalánossá vált, minthogy a téglából 
emelt épületek is márványnyal vonattak be ; késöbb e szokás magán
lakokra is kiterjeszteték. Mindeneddigi fényt meghaladott a Sylla által 
Praenestében emelt Fortuna-templom, mellynek romjaiból Palestrína 
épült. Hét emelvény vezetett föl ide : az elsőn és utolsón vizmeden· 
czék hüték a léget;· a negyediknek padolatát azon mozaik tevé, melly 
jelenleg a Barberini palota ékességei közé tartozik Romában, s 
mellyröl Pliuius,mint első illynemü müről emlékezik Olaszországban. 

Sylla javittatá ki a capitoliumi Jupiter templomát is ; Mari us a 
,becsület' és ,erény' templomát j Poropejus a diadalmas V enusét; Cae
sar a Mars, A polio és a nemzlS Venus templomait. Agrippa Pantheonja 
kerek j ez alakot a régiek szerették a templomoknál, talán a földnek 
gömbölyü alakjára czélozván általa j a boltozat közepén nyilás bo
csátja be a világosságot.Különtls bámulatot érdemela tornácz (pronaus) 
tizenhat corinthi oszlopra, mindegyik egy darab, 37' magas, 5' széles 
márványból j melly annyi századok után is teljes épségben áll fön. Ide 
járulnak még Quintus Ma.r~ius vizvezetöi, Cato és Sempronius basili
kái, s Paulus Aemilius basilikájo., mellynek phrygiai márván y ból fa
ragott oszlopai Még mindig állanak. Aemilius Scaurus szinháza, melly 
694-ben készült, három rendbeli oszlopzattal volt ellátva egymás fö
lött; ezek mögött az első emeleten márvány-, a másodikon üvegfalak, 
s a harmadikon aranyozott deszkák ; háromezer bronz-szaborból állott 
a. nem &nnyira. izletes, mint gazdag ékesség,_ melly csak addig tart-
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hatott, mig Sca.urus aedilis volt j mert egy 597-b51 kelt senatushatá
rozat eltiltá az állandó szinházakat , s 697 -ben el8ször Pompej us ké
szittetett egyet kövekből negyvenezer néz8 számára. Caesar kiékesité 
a Capitoliumot, s igen szép forumot építtetett. . 

Az első triumviratus után a sirk1Sveket caryatidá.kkal ékesitékj 
fogoly királyoknak, és jeles vagy hatalmas embereknek szobrok emel
tettek j csak hogy nem bizonyos, nemzeti vagyidegen müvészek által-e? 
Ekkor találtatott föl, vagy használtatott nagyobb kiterjedésben a tosca
nai oszloprend, melly gazdagság és szépség tekmtetében hátrább áll a 
görög oszloprendeknél, de szilárdság- és tartósaágra ezeket megha· 
lad ja j mindenfara.gványés ékességnélkül a fej eze t és tala. p egészen 
egyszerü. Ellenben a vegyes vagyis összetett rend, melly ugyanakkor 
merült fel, igen gazdag ,·sa corinthi rendszer leveleivel ajoniai csiga
ozifrázatokat párositja j az oszlopok hat átmérőnyi magasságig emel
kednek, s a párkányzat rovátkakkal ékesittetik. 

Cariaban a milassoi templom, melly Augustus és Roma istennő 
tiszteletére emeltetett, hihetőleg az első díszítmény, mellyena vegyes· 
rend, s az akkor divatba jött tulságos építmények alkalmaztattak j 
ugyane nemből való még V estának kis temploma Tivoliban. Augustus 
alatt n1Svekedett. leginkább a fényüzés mind a köz-, mind a magán· 
építményekben, különösen a villá.kba.n. 

A romai építészetnek fö jellege a tárooszlopok és a bolthajtások 
az oszlopok és főgerenda helyett, s egyik a másikkal bizonyos szabály 
ezerint kapcsoltatik össze olly formán, hogy az egyik rend a másiktól 
függetlennek tessék. A bolthajtások többnyire az épület beljében, az 
oszlopok kivül láthatók ; s ha a tetőt nem támogatják, a főgerenda 
szobrokkal ékeskedik. A romaiaknak sajátságos épületei azok, mely
lyeknél a bolthajtás uralkodik j de többször csatlakozik hozzá a görög 
müvészet, annál i~ inkább, minthogy az ép i tészek görögök valának. 
Néha a templom celláját terjedelmes boltozat fedi, mig kivül a g1Srög 
oszlopzatok, s ferde f'odélzethez alkalmazott szárnyak láthatók. Az osz
lop már többé nem jellemzetes és lényeges eleme az építésnek, hanem 
a fal verg8dik tulnyomóságra j s az oszlopok inkább ékességiil, mint 
erösségül szolgálnak, talapzatokon emelkednek, megfelelve a boltozat 
emelkedésének, gyakran párkányzatuk is van, melly semmi terhet 
sem hord. 

Daczára a. görög müvészetszigoru bálványozóinak,a rendek ösz
szekevertettek (Marcellus szinházában a joniai fogasravatok a doriai 
triglyphekkel) j az oszlopok 91 s 91/._, átmérőnyi magasságra. emelked· 
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tek, mint például Titus diadalivén; s divatbajött avegyes oszlopfejezet, 
mellyen az egész jóniai szögletes fejezet a corinthi fejezetnek többi 
két harmadrészére állittatik. Másutt ismét a tárooszlopok, mellyeket a 
görögök csak irányképen használtak, az egész falazat hosszában nyul
nak, az oszlopok pedig félig a falba illesztettek. Egy szóval a romaiak 
teljes szabadsággal alkalmazták az oszlopokat j s Pompejiben gyakran 
egyik rendszerből a. másikba mennek át, s gypszszel vonatván be, az 
arányok is változnak. N agy változatosság eredt abból, hogy az oszlopok 
a bolthajtásokkal összevegyíttettek j minek követkt!ztében megválto
zott az oszlopköz, elmaradt a párkányzat, miként Balbek és Palmyra 
romjain látható. 

'l'ltruvlua. 

Emlékek nagy számmal maradtak fön j de az irók közül egye~ 
dül Vitruvius Polliot ismerjük , kinek nemzetsége és hazája nem tu
datik j csak annyit jegyzettek föl róla, hogy Augustus öt a hadi gé
pek felügyelésére alkalmazta.. Ő inkább oktató, mint gyakorlati mü
vész , s ügyességéről nem nagy tanuságot tesz a fanumi basi li ka, az 
egyetlen, mit ö épitett vala 1). Az ö neve alatt ismeretes , Tractatus 
de Architectura' hihetőleg későbbi időkben valameily tudatlan egyén 
által iratott össze j alig különbözik Pliniusétól, s olly egyént árul el, 
ki nem saját szemeivel látta Görögország emlékeit. 

Mellözve a. másolók által elkövetett rombolásokat, óvatosan 
kell bánni e könyvvel, összehasonlítva azt a még föllelhető épületek
kel j s valóban szolgaiságot áruina el, ha valaki az abban előadott 
szabályokhoz súgorun ragaszkodni akarna. A szerzö, minthogy mü
vészekhez szól , nem ir csínosan , még szabatosan sem, s gyakran az 
aprólékos részletezés teszi őt homályossá j átalában ö jobb mérnök, 
mint építész. Értekezése azonban igen becses, mint a melly egyedül 

. maradt fön az ó-korból, és tele van jeles nézetekkel, s a remekmüvek 
szemléletéből levont leghelyesebb szabályokkaL Mindenek fölött 

1) A közép ha.jó 120' hosszu és 601 ezéles volt, körös-körül 50' ma.ga.s 18 co
rinthi oszlop által tartva. Az oldalhajók 201 szélességgel birtak. A kis hajók ol
dalán levő oszlopokhoz 20' magas, 21M széles, 11/t' vastag tárooszlopok valának 
csatolva, mellyek a. gerendák támogatására szolgálta.k. Ezen támoszlopok folott 
más 18' magas oezlopok emelkedtek a. kis hajók tetőzetének támogatására, rnelly 
alantabb volt a nagy hajó tetőzeténéL Az oszlopközök a. tárooszlopok főgerendá
ján f'olül az oszlopok főgerendájáig ablakok gyanánt szolgáltak.Szemközt az egyik 
nagyobb oldallal11.llott a tribunal keskenyedő félkiJr-alakban, négy láb széles, 15' 
mélységgel, hogy az üzél'ek , kik a basilikában egyesül tak, ne legyenek a.kaddyul 
azoknak, kik a tisztviselők előtt ügyeiket vitatták. 

29 
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ajánlja az épitésznek a méltányosságot és önzéstelenaéget ; s ö maga 
is kedvessé teszi magát könyvében azon őszinte szándok által, mely
lyel azt irta. A hét elslí könyv sajátképen az épitészetrlíl szól, tudnil
lik: az első a müvészetről átalában, a második az anyagokról, a har
madik a templomokról, a negyedik az építészeti rendszerekről, az'ötö
dik a középületekről, a hatodik a városi és falusi lakokról , a hete
dik a diszitményekről j követkeúk három a hydraulicai építészet-, a 
gnomonica- és mechanicáról. 

Egyetlen előkelő romai sem adta magát az e nemben tett első 
kisérletek után a festészetre, kivéve Plinius korában Turpilius vene
tiai lovagot. Plinius maga em lit bizonyos Amuliust, ki Minerva-képet 
festett, mellyről csak azon dicséretet tudja mondani, hogy bármilly 
helyzetben szemei mindig a nézőre függesztvék 1). 

Egyébiránt a szépmüvészetek az erkölcsök romlottságának áta
lánosságát tanusitják. A templomok tele voltak rajzokkal és képekkel, 
mellyeken a fajtalanság minden fogalmat tulhalad. Az istenek törté
nete, s ezek szerelmeskedései szolgáltattak tárgya t ezen becstelen raj· 
zolatokra ; s midőn Aristoteles azt tanácsolja , hogy az illy sikamlós 
tárgyak az ifjuság szemei elől eltávolittassanal<, kivételt tesz a val
lásbeli tárgyakra nézve. A szemtelenségnek (.dvat8wx) temploma volt 
Atheneben; egy osztálya a priapicus szellemeknek viszonyban állott 
Aphroditével, s orthophallicus karok tartattak j Bacchus orgiái a leg
rutabb pajzánságok kiséretében ábrázoltattak, Az erkölcsök romlása 
alkalmával illyesmivel hízelegtek a papok a szenvedélyeknek j azután 
megszünvén minden szemérem a társadalomban, a mü.vészetben is 
megszünt a szigoru jelleg j még az asztali edények is becstelen alako
kat hordtak magukon; illyeneket látunk az eltemetett Pompeji kapui 
fölött, s minden vagyonosabb polgár háló-szobájában kellett lenni faj
talan képnek. Ovidius minduntalan a szemtelen képekről beszél ~)j 

1) Spectantem aspcetaus rptocumrtue aspiceret. 

oz) Ovld. 11·út, II. 51.: 
Scilicet in domibus vesh·is, ut prisca virorum 

Artifici fulgentcorpora. pieta. manu; 
Sic quae caneubitus va.rios Venerisque figurns 

Exprima.t, est aliquo parva tabella. loco. 
És az A•·s Ar111mdi, II. 679.: 

Utque velis, V enerem jungunt permille figums, 
Invenia.t plure~~ nulla tabella modos. 

Anonym. a.p. Brouckhus ad Prope1·t. U. 5.: 
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Horatiusról mondják, hogy illyen képekkel rakta. ki egész szobáját; 
mégPropertius is megütközött rajta,hogy azokat mindenütt találta 1). 

~lz vezetők. 

Sokkal nagyobbszerü emlékeket hagytak hátra a romaiak a pol
gári teendők ágaiban. Számos csatornák ásattak, s néha a katonaság 
segélye vétetett igénybe. A viznek a városba vezetése s a tisztátalan
ságok elvezetése végett annyi földalatti csatornák épültek, hogy 
Plinius Romának u r bs p e n si l i s czimet ad ; valamint Frontinus is 
helyesen beszél, midőn a romai vizvezetőket az egyptomi pyramisok 
fölé emeli. Az Appius Claudius gondjai alatt készült legelső vizve
zető (Kr. e. 311.) nyolcz mföldnyi messzeségről származtatta a vizet; 
C. Dentatus vezetője, 40 évvel későbben, 702 i vezet által tartva, 43 
ezer lépésnyi távolságról, későbben Q. Mareius Rex Subiacumból 
61 ezer lépésnyire vezette az ,aqua Marciát', mellyhez csatlakoztak 
később a, Tepula' és ,Julia'. Agrippa a szüz vizet csapalta le. Claudius 
és Trajan császárok szintén készitette'k vezetőket. Ez utóbbi korában 
élt Sextus Julius Frontinus, ki (De aquacductibus) az illy építmények 
szerkezetéről irt. 

A Tiberis fölött Romába n számos hid épült; azonban senl{i sem 
gondolkozott e folyam szabályozásáról, s az áradások meggátlásáról, 
mellyek néha egy évben tizenkétszer is elönték a várost. A Tiberis 

lnque modos omnes, dulces imitata ta béllas 
Transeat, et lecto pendeat illa meo. 

Propertius: 
Non istisolim variabant tecta iiguris, 

Tum paries nullo crimine pictus erat ... 
Illa pueliarum ingenuos corrupit ocellos, 

Nequitiaeque suae noluit esse rudes etc. 
1) Svet. in Horati.: Ad res venereas intempemntior traditur; nam speculato 

cubiculo sc01·ta llicitur habuisse disposita, ut quocumque respexisset, ibi ei imago 
coitus referretur etc. 

Olemens Alex. in Protrep. pag. 33.: na(!' atlrr2; m~ tet; mf!tn!.oxd; arpo
flW<Hv El; r~v A.cp(loJir>jV EXEivr.v, t:·~v ru!Lv~v, t:~ V ~n~ 11Ufi7CAOX1j JEJEflÉ.JI·~v, xao 

T?J A7[J'f "lfE(l~"lfErWfl-EVOV lOV V(lVUI TOV l(/WHXOII •••• naVÍIJY.O• uvt';, Y.!tb ruf.lllfti 

l<ÓflU~, ,rao IJ<ÍW(!O• p.f"fiÚOVtEq. 

Svet. inTiberio c. 14.: Tib-erius Caesar tabulam Parrhasii, in qua Meleagro 
Atalanta ore morigerntur, lega.tum sibi sub conditione, ut si argumento offendere
tur, decies pro ea HS. acciperet, non modo praetuti t, sed et cubili dedicavit. 

,-Nápolyban egy, egészen fajtalan müdarabokból álló gyüjtemény létezik, 
mellynek leil·ása Párisban jött ki: Cabinet secret du musée royal de Naples, orné de 
soixante plt111~hes coloriées, rep1·ésentallt les peinturcs, b1·oazes ct statues é1·otiques, qui 
eiri1tent dans cc cabinet. 

29* 
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torkolatánál Caesar kikötöt akart épiteni , a mit egyedül Claudius 
bajthatott végre. A hires misenumi és ravennai kikötök építése Au
gustusnak tulajdoníttatik. 

ll tak. 

A Roma által elérni szándé kl ott egységet nagyon elömozditá az 
utak építése; s valójában némelly utvonalak mai napig is bizonyitják 
a hajdani nagyszerüs éget. Kiindulva a M i ll i a r ium a u r e um· tól, 
melly a romai forum közepén állott, minden irányban ny1;1ltak az utak 
a Hercules oszlopáig, az Euphratesig és a Nilusig, megküzd ve min
dennemü akadályok kal, s egy lánczolatot képezve, melly által a tar
tományok a főYá.rossal összekapcsoltattak. 

A fontosabb utaknak széle öt meternyi volt. Kezdetben két árok 
jelölé az ut szélességét; a föld kiásatott, s az ekképen támadott üreg 
válogatott anyagszerekkel töltetett föl a jdvánt magasságig, a mint 
tudnillik síkon, hegyen, vagy mocsáros téren vonult keresztül. Ber
gier romai utakat említ Francziaországban, mellyek hns7. lábnyira 
emelkedtek a földszine fölött. A legalsó réteg (statumen) mész-, vagy 
puteoli földdel összeforrasztott ködarabokból állott j a második réteget 
(rudus) mészszel kevert kisebb ködarabok képezék; a harmadik (nu
cleus) mindenféle földvegyület volt. Ezen harmadik rétegre jött a 
negyedik (summum dorsum, summa crusta) kavicsokból és szabályta
lan többszögekre, vagy négys7.ögekre vagdalt sima kövekből. Gyakran 
a negyedik réteg igen apró kavics és mészvegyiilet volt, s a rétegek 
vas sulyokkal verettek le 1 hogy szilárdak és kemények legyenek. Az 
emelkedettebb utaknak lejtőit falazattal is megtámogatták. 

A városokban szabályos koczkából állott a kövezet j Pompejiben 
és Herculanumban mész- és puteoli földdel forrasztott láva is található ; 
az utak egyenesek, és a gyalogut el van kültlnözve. Felséges utak valá
nak Romában a szent- és a diadaint: az előbbi a. forum romanumtól 
keletre, a Colysaeumtól kezdlSdvén Antoninus és Faus tina. templomait 
é1·iuté, s Constantin1 Titus és Septimius Severus késöbb épitett íve
zetein keresztül a Capitolium ba vezetett. A másikon a diadalmas had
'rezérek léptek a városba a Vatican és Janicuius térei hosszában i azu
tán a diadal-hidról és kaputól jöttek az egyenes u tra 1 Mars terére 1 

Poropejus szinházához 1 FIamini us circusához 1 Octavia és Marcellus 
szinházaihoz , és a nagy circushoz i ezután az Appius-utra térve a 
a Col ysaeurnon át a szent utra1innen pedig a Capitoliumba mentek. A 
legyözött nemzetektől elragadott szobrok, a levert királyok 1 nagy 
férfiak é~ istenek szobrai köa·iték eme nagyszerü utakat. 
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A , via Appiá. 't nagy kötömegekMl3 l 2-ig Ap pius Claudius censor 
végezte be j a Capena kaputól templomok- és sirhalmokkal szegé
lyezve indult ki, majd mocsáros téren vezetve, majd az Apennine
ket hasitva. Caesar a pontini mocsárok kiszáritásával kezdé azt hely
reállitani ; az utána következő császárok szintén dolgoztattak rajta j 
végre 21 század mulasztá.sa.it VI. Pius pótolta. Via Campana név 
alatt tovább vezetteték Capuától A versának keletre, hol két részre 
ágazott: a ,mediterranea' Caurus hegyen keresztül Pozzuoliig vitt j a 
,maritima' egyenesen Cumanak tartott a linternoi mocsárok hosszában. 
Cumaból a ,boldog ivezet'en kifdé, egy másik ága Pozzuoliba vezetett, 
s a ,mediterraneá'hoz csatlakozván, Nápolyt a Posilipoi alaguton ke
resztül elérte. A ,via Flaminiat C. Flaminius consui által nyittatván 
221-ben, a Flaminia kaputól indult ki j s Spoleton és Nocerán át ha
sitá az Apennint, meghaladta a Furno nevü alaguton át Hasdru
bal hegyét, s a Metaurus völgyét követve Fanumig, az Adria 
tenger partjai mellett Ríminihez ért, hol Aemilia nevet véve föl, Ce
sena., Forli, Imola. és Bologna. városokat metszé. Milvius hidjánál 
vált el tőle a ,via Cassia.' Viterbon át Hetruriába.. Ca.jus Gracchus 
ezen utak hosszában mérföld-jelölö köveket rakatott, mellyek a. tá
volságot Romától, vagy egyéb jelentékeny pontoktól mutaták. 

BUSZONNYOLOZADll FBJBZ.BT. 
In d i a. 

\'leramadU)'a koruaka. 

A követek közt, kik minden oldalról sereglettek a szerenesés 
Augustus udvarába, Indiából is voltak követek , vele szövetséget kö-

. tendök. Ezek öt Spanyolországban találván, minden eredmény nél
kül távoztak j de néhány év mulva visszatértek Samosba, s damo.scusi 
Miklós Antiochiának Daphne külvárosában találkozott velök j s a kö
vetség számos tagjai közül egyedül háa·om maradt életben, a többiek 
az utazás viszontagságai következtében mind elhaltak. Kiséretökben 
volt nyolcz szolga., ölttizetök nadrágból állott csak, illatszereket hasz
náltak j a ritka ajándékok közt hoztak tizenöt lábnyi hosszu kígyókat, 
öt láb hosszu folyambeli teknős-békát s keselyü nagyságu foglyot. A 
leveiet, görög nyelven kecskebőrre irva, Porus Pandion királytól 
hozták: ki 600 fejedelemnek ura., Caesar barátságát oba. j tá 1 szabad 
átmenettel és minden kitelhető segt!Iylyel kinálva meg lit államaiban. 
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Egy, karok nélkül született ember is volt velök, ki lábaival von
ta föl az ivet, és repitette ki a nyilat, s fuvolyát játszott; i a bramin 
Zarroanos Shegan , ki harminczhét évet töltvén mértékletes élet
módbau az erdők közepett, hol társaival külöuféle tárgyakról el
mélkedett, utazás által akarta tudományát szélesbiteni. Ugy tekinté 
az életet, Nint a gyermek állapotát anyja méhében; melly után a bölcs 
ember a halál által boldogabb életbe megy át. Athenebe érkezve, Zar
manos megujitá Augustus előtt a látványt, mellyet Calanos muta.tott 
Sándornak; s olly boldognak nevezvén magát, hogy semmi rossztól 
nem tudna rettegni, elhatározta magát megégettetni. Miután az eleusini 
mysteriumokba beavattaték , meztelenre vetkőzött, s olajjal kenve be 
testét, mosolyogva lépett a máglyára j hamvvedrére ez vala irva : 
"Zarmanos Shegan, hindu Bargosából, ki honának régi szokásaihoz 
alkalmazkodva, nevét megörökité" 1

). 

Legyen ez igazság vagy mese : núnket minden esetre visszave
zérel a tartomány felé, mellynek történetével már másutt hossz&.bban 
fqglalkozánk. Ezen Pandion hihetőleg a Pauduknak régi dynastiR.ját 
képviseli, melly századokon át uralkodott Mandura tartomány fölött; 
mit ök saját nyelvökön Panda-Mandala néven neveznek, s melly a 
jelenlegi Maiabarnak felel meg. 

Ernlitettük már Sandracottus történetét. Róla a hindu hagyomá
nyok egészen ellenkező dolgokat beszélnek, mellyeket mi helyes ösz
hangzásba hozni törekedünk. Sándor korában Krishna utóda , Nanda 
fejedelem uralkodott Magadhában (éjszaki Beharban) j a vele szom
széd tartományokban uralkodó nap-fiaknak hadat izent j s a népek 
szeretetére támaszkodva, kiket a kemény iga alól fölszabaditott, a 
zsarnokoknak még csak magvát sem hagyta meg, miként napjaink
ban a mamelukokkal történt Egyptomban. És igy meghódította a 
prasiak egész tartomán y át, vagyis kelete t, mell y Allahabadtól Indiának 
keleti széleig terjedett, magában foglalva még Bengalt, terjedelmes 
országot, mellynek fővárosa volt Balipatra (Pali botra) a. Ganges és 
Cos y összefolyásánál, hol mai napon Radi! amahal áll. 

. Kiirtva az uralkodó shatriákat, igazságosan uralkodék j s két fe
leséget vevén, egyiket fejedelmi vérből, a másikat a sudrák közül, az 
előbbinek fiait rendelte örököseivé, a többinek pedig tartást rendelt. 
Ez utóbbiak közt voltSandracottus, ki jeles tehetségekkel és dicsvágy
gyallevén felruházva, nem türheté, hogy testvérei, kik születésre 

1) Strabo, XV. t. §. 43. 52. 
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nézve fölötte állának, de észtehetségre vele nem mérkőzhetének, öt 
clhomályositsák. Ezek közé tartozott Ugradan va, ki Nandát kBveté az 
uralkodásban; ki bramint hivatván a sr a d d h a -halotti áldozat 
megtartására, a mint egy illyen vadtekintetű megjelent előtte, azt 
megvetéssei utasítá cl magától. 

Abraminnak vallásos gőgje nem türheté a gyalázatot; s meg
átkozván a szentségtelen királyt, az utczákon végig kiabálta , hogy a 
ki Ugradan va trónját el akarná foglalni, öt kövesse. Sandracoitus csak 
az alkalmat lesvén, azonnal nyolcz társávalhozzá csatlakozott; átlépve 
a Gangest,bementekNepal tartományba, s ott fölszóliták Paratesvarát, 
ezen tartomány királyát, gyámolitnáöket a prasiak birodalmának meg
hódításában; mi végre felét neki igérték. Ez fölfegyverzé embereit és a 
szomszédokat;s az ö segélyével Sandracottus kiirtá a Nanda nemzetsé
get, a prasiak trónjára ült, s néhány görögöt tartott magánál, kik a 
bitorlásban öt gyámolították, s kiknek segélyével a hindukat fegyver
ben gyakorolta. 

Nem hogy megosztotta volna a tartományt Ncpal királyával, sőt 
inkább erőteljes egységet akart létrehozni, s hatalmas, eszétyes ural
kodó vált belöle, jóllehet Porussal nem mérközhctett 1), ki az Indu
san tul uralkodott; s mint láttuk, Seleucusnak is ellentállott. Antio
cbus is berontott Indiába,s elefántokat és pénzt kapott Soppagasencs 
királytól, kivel békét is kötött. 

Seleucus Sandracotthoz Megasthenest küldötte követségbe, ki 
már Sándort is kisérte hadjáratában ; s ki több évet töltvén Palibo
trában a tartományt is leirta, honnan, ugy látszik, Diodarus Siculus, 
Strabo és Arrianus meritettek. Sándor nem haladott tovább, mint Ra
vy partjaiig, hol jelenleg Lahore emelkedik j nem is érinté e tarto
mányt, melly innen kezdve Allahabadig terjed, s egyike a legdusab-

. baknak. Megasthencs, ki először pillan tá meg azt az europaiak közül, 
elbámult; mindamellett nem elégedve meg a valóval, olly hosszu fülű 
emberekről meaélt, kik füleiket köpeny gyanánt vállaikra lehajt
hatták j egy szemü cyclopsokról, orr és száj nélkül, kiknek lábai 
rendkivül hasszak befelé görbülőhüvelykkel; alig három arasznyi tör· 
pékrőlj kupfejüekröl j róka-nagyságu hangyákról, mellyek a földet 
kaparva , abból aranyat vonszolnak elő 2). 

1) "Sandracottus, Judiának legnagyobb királya, és Porus, ki amannál még 
ltatalmasabb volt." Arrlanus, Hist. indica. 3. 

2) St.rabo., XX. 
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Sandracott 400 ezer harczosb61 álló seregnek élén fogadá öt. 
Székhelye, Palibotra tiz mérföld hosszu, két mérföld széles vala j azt 
60 toronynyal és 64 kapuval ellátott fal környezé. 

Daimachus is elküldetett Sandracott fiához, Allitrochidashoz ; s 
Athenaeusból tudjuk, miként Amytocratis, más hindu király, egyik 
Antiochushoz küldött, kérve öt: küldene neki édes bort, száraz fügét és 
egy görög sophistát, ~ogy árát is megfizeti neki. Első két kérésére ha
jolt Syria királya i de mi az utolsót illeti , válaszu} adá , hogy a görög 
törvények bölcsésznek eladatását meg nem engedik. 

Bactriana. 67 év mulva Sándor halála után független lett i ki
rályai nagyobb hóditásokat tettek Indiában, mint a macedoi hös, s az 
Indus torkolatához köze1levö tartományt visszafoglalták. Mintegy 126 
évvel Kr. e. egy tatár csorda China szomszédságáhól fölkerekcdvén, 
nyugot felé tartott, s átkelvén az Iaxartesen , elönté Bactrianát, s a 
görögök 130 éves uralmát megsemmisité. Miképen lett vége a többi 
országoknak, azt nem tudjuk , minthogy nyugoti Ásiában és Europá
ban olly kevéssé valának ismeretesek, hogy a görög és romai irók alig 
jegyzették föl néhány uralkodónak nevét. 

Hasonlóan az azon korbeli uralkodókhoz, görög felirással verettek 
pénzeket. S midön az első kalandorok más, benszülöttek, vagy Tibet- és 
Tatárországbóljött,hóditók által trónjaiktól megfosztattak, ezek meg
tarták a görög feliratokat, azután hazai nyelven is oda mellékelték, 
mig végre pusztán csak a barbar föliratok maradtak meg. Alig volt 
ismeretes ezek közül két, vagy három darab pénz , midön néhány az 
ottani seregben szolgált franczia tiszt, és angol ügynökök számos pén
zekkel tértek meg onnan j ami azon reményt gerjeszté föl, hogy az 
uralkodók sorozata azokból megállapitható, miként ez a felsö-ásiai 
uralkodókkal is történt. Azonban mintha csak a végzet akarná, hogy 
a hindu történelem ohronologia hiányában legyen; ezen pénzeken vi
lágosan ki van nyomva az arczkép és a többi jelvények, de hiányzik 
az adat: miért is lehetetlen az uralkodók egymás utáni következését 
megalapitani. 

Mindazá.ltal azon korban , midön Roma hatalmának tetőpontján 
állott, India is aranykorszakot élvezett Vicramaditya (Bekermadsit) 
radsah alatt. Ö ugy említtetik, mint egész India királya, talán azért, 
mert sok független radsáhkatmeghóditott. Sajátá1lamai azonban Gan
ges partjain valának, s székhelye majd Palibotra, majd Canodsa. BeM
res ben összegyüjté a braminokat, s fölépitteté a régi történetben 
olly hires Ajodhiát i a bengali XVI-ik dynastiát alapitá, s hatalmát 
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egész Csshemirig terjeszté, mellynek kormányzói, az uralkodó ág ki
iialtával,önkényt meghódoltak neki, s ö Matarketet adá nekik radsáh
ul j meghódítá még éjszaki Decant Tagaráig. 

Hindu aerák. 

Helyreállván a béke, Delhi bevételétől uj korszak kezd<Sdik, 
mellyet a benszülöttek sam v a t-nak neveznek. Megfelel az 56-ik év
nek Kr. sz. e., s átalában éjszaki Indiában használtatik j mig egy sa h a 
nevü más aerától, melly Kr. u. 76-ik évben Salivahanával kezdlldik, 
számítja Indiának hátralevő része az éveket. Ezen két átaJánosan Ífl

mert aerán kivül vannak még más, egyedül a'panditák előtt ismeretes 
aerák, melyeket itt, mint ezen nép chronologiájának igen ritka töre
dékeit, i:lsszegyüjtünk.E szerint tehát 355-en Kr. sz. e. emelkedett 
a trónra Mahabali, ki meghalt 327-ben, s kinek családja 315-ben ir
tatott ki. 312-re teszik Shanakia kiengesztelödéseit. A köz!:lnséges 
időszámitás 191-ik évében uralkodnak Suraca, máskép Aditya és Vi
crama. 441-ben történt egy másik Vicramadityának, Gandarupa fiának 
koronáztatása; 622-ben Mahabhat, vagyis · Mahomed apostolsága ; 
1000-ik évben a szintén Vicramadityának nevezett Bodia uralkodása j 
1192-ben Pithaura leveretése és halála j s 1194-ben Diaya-Shandra 
uralkodása 1). 

Mindezen aerák csak gyanításokon alapulnak j mert a napfény 
után,melly Vicramadityának, Augustuskortársának korában lndiátmeg
világitja , sötétség áll be ; s ha bár taglalni akarnók is azt, semmit 
sem fognánk találni , mi az emberiség átaJános haladására vonatkoz
nék. Ha talán a romai történetekből akarnánk összegyűjteni némi 
szaggatott nyomokat: elmondhatjuk , miként nem sokára Augustus 
halála után a vihar Taprohanába (Ceylon) hajtotta Annius Plocamust, 
adóbérlőt a Vörös-tengeren. Ottan idő;~:vén hat hónapig,a. király tudo
mást ohajtett szerezni a romai ügyekről j s észrevevén, hogy vendé
gének pénzei, ámbár kül!:ln veretűek valának, de azért hason suly
Iyal birtak, jó vélemény keletkezett lelkében a romaia.k becsületes
sége iránt, s Claudius uralkodása alatt követséget küldött Romába a 
taprohanai radsah vezérlete alatt. 

Mennyire bámultak akkor a romaisk , midőn meghallák : hogy 
azon szigeten, mellynek még csak nevét sem hallák emlittetni , 500 
város létezik ; hogy a főváros, Plasimonda rendkivül népes ; s hogy a 
kereskedés által ottan temérdek kincs vagyon fölhalmozva! 

· 1) Wüford, Kutatásoh ÁsitJban, IX. köt. 
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Mig más császárokkal is viszonyban állottak a hinduk j külö
nHsen tudjuk Antoniusról, hogy a szarmaták, és Bosphorus, Colchis, 
Iberia, Albania, Bactriana, és Indiával határos egyéb népek királyai 
követeket küldének oda a barátság és kereskedelmi viszony megszi
lárditására. Justinian kormánya alatt Cosmas lndicopleustes utazott, s 
leírta Indiát, hol a kereszténységnek már nyomai mutatkoztak. 

Ho. bár a nyugot népei nem gondolhattak is India meghóditá
sára, a vele folytatott kereskedésből mindazáltal hasznot vonm Igye
keztek. 

HUSZONKD.BNCZBDIK FEJlZET. 

H i n d u i r o d a l o m. Sz i n m ü v és z e t. 

Mig a latin irodalom arany századát él te Augustus uralma alatt, 
a hindu irodalomnak szintén ez vala sorsa Vicra.maditya udvarában, 
mellyet, miként a benszülöttek mondák, hét drágakő, vagyis hét köl
tő ékesített. E király tanácsosa volt Amarasina, ki a sanserit nyelv
nek rendszeres szótárát készitette el, mellyből igen fontos ismeretek
kel gyarapodtunk. Egy másik költő volt Bhartrihari, a király testvé
re , kitől néhány lyrai müvek maradtak fön. 

l:alldasa. 

Azonban Vicramaditya koronájának legdrágább ékessége Ca
Iidasa volt. Ez tökéletesité a nyelvet, helyreállítá. az iroda
lomnak régi emlékeit, elkülöníté a leíró költészetet a vallástól az ő 
é vs z ak a iban, hol csupa szépségekre, néha erőteljes kifejezésekre 
is akadunk j a verseiben uralkodó alagyai hang a természet azon 
édes érzetétől vagyon áthatva 1 mellyet a legrégibb hindu müvekben 
föltalálunk 1). 

1) Ekképen énekel : "Az, a ki betölti az éu gondola.toma.t, utálatb.l visel
tetik irántam ; hanem egy vetélytársért lángol , a ki ismét egy közönyös után 
epedez. S ime, egy rám nézve szenvedhetetlennő szerelemre gyuladt irántam. Ezer 
átok tehát arra és erre 1 a szerelenn·e és e másik nőre, és saját magamra." 

Ugyanezen eszmét találjuk kifejezve Moschusnak ezen idylljébcn: 

"Pan istenEchoért égett, ki hoaá közel lakott; Echo azonban egy pa.jkos ifju 
satyrt szeretett; asatyr J_,ydáért égett. A mennyire Pant Echo, épén ugy gyötörte 
a sa tyr Echot, és Lyda a sa ty rt; Ámor pedig valamennyit kinevette.S a me Ily mér
tékben mindegyik szerctett gyülölte a szeretőt, épen ugy gyülölte azt a szeretö. 
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Legnagyobb diadala azonban Calidasanak a szinmüvészetben 
áll. A mult században egy bramin angol szinmüveket látván adatni 
Calcuttában, azt mondá, hogy az ő nyelvökön is léteznek illyenek j 

e nyilatkozat ismeretlen kincsek nyomára. vezetett, s egy dus eredeti 
szinmüvészet fedeztetett föl. 

A hinduk a költészet e nemét is Brahmatól származtatják ; mert 
véleményök ezerint fölül áll az minden romlottságon, s természeténél 
fogva erkölcsi czélra van irányozva j ők a szinpadi előadásokat üdvös 
italnak enyhitő tulajdonságához hasoditjá.k. Szinmüveik höse min
denkor isten, félisten, vagy egy nagy király, ki gyengéd és nemes ér
zelmektől van lelkesülve ; csak a másodrendű szinmüvekben fordul elő 
tanácsos, bramin, vagy valameily kereskedő. Még a szenvedély is 
méltósá.gos tartásban marad j a szerelern, megvetve az aljas tömjén
zéenek formáit, nem olly érzéki, mint a ro maiaknál, nem is olly föl
magasztosult, mint a jelenkorban j s nsak is törvényes alakban, tudni
illik szabad személyek közt állittatik elő. A fondorkodás másnak fele
ségével nem türetik j ha a nős férfi szerelmes egy másba, a kifejlés
nél ezt is nőül kell vennie. A szerelemnek, melly csak élvezet ut.án 
vágyik, buja rajzai a vallássals erkölcstannal nem állanak ellentétben, 
minthogy ők Isten előtt rendkivül kedves cselekedetnek tekintik, ha 
az ember élvezi a gyönyöröket, mellyekkel számkivettetésünket e 
földön megvigasztalák. 

A hősök és a főbb személyek sanserit, a nők átalában praerit 
nyelven, vagyis olly szójáráson beszélnek, melly egykor talán diva
tozott j az alábbvalók közönségesebb, de szintén nem élő nyel ven. Hon
nan kitetszik, miként e szinmüvek nem a néptömegnek, hanem a 
braminok és shatriák magasabb osztályainak voltak szánva, s azért 

·Vajha eredménye lenne e példának ! Mindegyiteknek azt mondom : N e ezeressétek 
azt, ki titeket szeret, hogy ezerettessetek azoktól, kiket szerettek." 

Ascha, arab költö ugyanez értelemben dalol : 
"Egy esetleges pillanat lobbautá fól a. lángot, melly engem gyötör; holott 

Horaireh szive ollyanért ég, kit más szerelem távolit el tőle. Ez ismét olly szenve
dély tárgya, mellyre nézve közönyös; s az által!!. megvetett szeretö megvetéssei 
halálát okozza egy felebarátjának, ki az ő bájainak rab!zolgája. Rn is ollyan által 
szerettetem, kivel nem gondolok ; s egy szerencsétlen kötelék közös sorsban egye
sit minket. Ugyanazon kinoknak alávettetve 1 mindegyikünk,közel vagy távol az 
őt em~ztö lángoktól, áldozatja szerelmeinek, a ahhoz hasonló törben fogja meg 
magát, a minöben másokat fogva tart." 

Ime, három költő találkozik egy eszmében, a. nélkül , hogy bizonyos volna, 
miként egyik a málliktól kölcsönözte 11.z eszmét. 
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nem Is gyakorolhattak élénkebb hatást a tömeg szenvedélyeire. A 
hinduk tehát nem átaJános rokonszenvet és népszerüséget, hanem, 
ugy szólván, iskolai érdeket kerestek a dramákban. Ide járult még, 
hogy a görögök módjára. csak ritkán adták elő azokat, ugymin~: az 
ünnepélyek, fejedelmi menyegzök vagy születések, vásárok s hasonló 
esetek alkalmával. A hindu költöknél azonban nem található föl a ter
mékenység, melly a görögöknél, s nem is olly dus szinirodalmuk, 
mint Jones az első felfedezés perezében állitá. Calidasa és Bhavabhuti 
egyenkint alig irtak három tragoediát, s a fenmaradtak nem haladják 
meg a hatvan számot j igaz ugyan , hogy ezek a javát képezik. Nem 
számítjuk ide a bohózatokat, mellyeket a szemfényvesztők a köztére
ken adnak elő, párbeszédet hevenyészve, s népies énekeket vegyítve 
azok közé j melly mulatság igen kedves a hinduk előtt, bármennyire 
akadályozzák is azt az idegen uralkodók. 

Sokkal nagyobb termékenység mutatkozik azon iróknál, kik sza
bályokat alkotnak az ész számára, s a középszerüséget utánzásra hiv
ják föl j de ezektől nagyon keveset, vagy épen semmit sem lehet ta
nulni. Unalmas dolog lenne fölsorolni itten az olvasó előtt azon ezer
meg ezerféle megkülönböztetéseket, mellyeket ök a. hősök , szenve
délyek és előadás tekintetében fölállitanak. Átalában a dramákat 
r u p a, vagy r u p ak a néven nevezik, mi annyit tesz : testet vagy 
alakot adni a jellemek- és érzelmeknek ; s igy határozzák meg: ,a 
drama szemléletre való költemény', s ami ,szinjáték' kifejezésünkkel 
tökéletesen egyezik. 

A legtöbb hindu dramák tárgyai a mythologiából vétetnek. Fő tu
lajdonságaik: az egyszerü bonyodalom, egymásból folyó mellékesemé
oyek, tulságos episodokkal meg nem szaggatott természetes kifejlés, 
ékes s tiszta nyelv. A szinpadról számüzve van az átkozódás, alacso
nyabb osztályba, taszítás-, vagy számüzésröl szóló ítéletek, a nemzetet 
érő balesemények elbeszélése j nem szahad harapdálni, csókolózni, 
aludni, enni, fürdeni, testet kenni, nősülni, vért ontani, vagy vala
meily balesemény következtében valakit a szinpadról letüntetni. E 
szeriot tehát a. hinduk nem is birnak tragoediákkal a szó szoros értel
mében. A dramák sem kült:inböznek náluk a kült:inféle osztályok &ze
rint , a mint tudnillik az emberi-nem bűneit, vagy ostobaságait, az 
életnek mindennapi viszontagságait, a balsors rettegéseit, va.gy a bol
doglét örömert tárgyalják j hanem mindcnt összevegyítve , megillető

dést törekszenek előidézni, melly azonban nem nagyon zavarja abbeli 
nyugalmukat, mellyben a hinduk legfőbb boldogságukat találják. 
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A leglényegesebb dolog, igy szól a S a h i t y a. D a r p a. n a, hogy a 
kifejlés magából az előadásból eredjen , miként a növény a magból 
buvik elő. 

A cselekvény nem mozog szüntelen a magasabb körben j az 
emberi természet nem ábrázoltatik mindig csak hős oldalról, miként a 
franczia és olasz szinmüirók követelék: hanem miként a spanyolok
és angoloknál, náluk is a komoly a kellemessel, a szomoru a vig 
elemmel van vegyülve. Minden hősnek oldala mellett van a v i t a, a 
görög parasythoz hasonló bizalmas egyén, ki nevet, iszik , zenél, da
lol, s a társaságat mulattatja. Ezenkivül van még a bohócz (vidusaka), 
ki körmondásokban és élczekben beszél, mond és tür tréfát , sőt üt
legeket is, csak enni kapjon; s midön a megilletődés már zavarni 
akarná a bálványzott kedélynyugalmat, ö a hallgatóságot fölvidítja, 
tudtokra adván 1 hogy már ideje van az ebédnek. 

Sajátképi szinházaik sem voltak j hanem a nagyoknak dalter
mei 1) s a paloták tágas udvarai képezék az egyszerü szinpadot. 
Öltözetröl, diszitményekről , átalában a jelenkori szinházak mechani
cai készületéről szó sem volt náluk. 

A dramát előbeszéd nyitá meg, mellyben az igazgató a szinész
szel együtt értesiti a közönséget a megelőző tényekről, a bonyodalom
ról, a költ8nek tervéről j hizelgő szavakat intéz a közönséghez, a 
vállalkozóhoz és a társasághoz: s igy megkiméli a költ8ket a fárad
ságtól, hogy a cselekvény folyamában világositsák föl a közönséget a 
korábbi eseményekről. Midőn valameily személy lép föl a szinpadon, 
a beve?.ető.. hangosan megnevezi öt. A prologus után következik a hi
vatkozás az istenségre, s ugyanezzel záratik be az előadás, minden 
jót kivánva a hallgatóknak, miként a latinoknál volt szokásban : v a
l e t e e t p l a u d i t e. Az idö és hely egysége nem vétetik figyelem
he; gyakran a cselekvés egysége sem. A darabok 5, egész 10 felvonás· 
ból állanak j s jóllehet az izlés szabályzói azt vitatják , hogy egy fel
vonásnak nem szabad egy napi eseménynél többet magában foglalnia, 
néha egy évet is tulhalad. A felvonások közti idő még hosszabbra is 
terjed, ugy hogy az egyik felvonástól a másikig tizenkét s több év is 
mulikel; példáulmidön a felvonás végénShiva teherben van, a második 
kezdetén fiai már mint kész hősök jelennek meg. Az illy szabadságot 
azonban a pedanteria alig engedi meg az észtehetségnek, s gyakran 

1) Sa11gita sala. Si11ge11 a német nyelvben maradt fön, ugy súntén sae~l, ola
szul sal11, ma.gya.rul terem. 



- 462 

az olly tényeket, mellyeket bizonyos időközbe beilleszteni nem lehe
tett, szinész által adatja elő a költő. 

A dramák hosszuságra nézve még a német dramákat is fölül
mulják. Calidasa szülővárosában, Shenduliban, egy egész éje~ for
ditanak évenkint ezen hindu Shakespeare dramáinak adatására. Müvei
ben a kellemessel és gyengédséggel a borzasztót és magasztost páro
sitja olly nyelven, melly kimondhatatlan hangzatossággal és olvadé
konysággal bir. Párbeszéde prozában van irva; de már a szavalás, 
elmélkedés, leírás 8-27 szótagu versekbe van foglalva 1); s az előa· 

dás mindig dalokkal és tánczokkal jár. Különösen bámulandók a kö
nyörgések, mellyekkel a szinmü kezdetén és végén áldást szokást 
kérni a nézőkre. 

Fölvett rendszerünk.llez képest különösen foglalkozunk itten a 
szinmü-irodalommal, melly a nép életének valódi és hathatós nyilat
kozatát foglalja magában, sannál fontosabb, midőn egy előttünk is
meretlen miveltségről rántja le a leplet. E helyiitt eszméljen vi~sza az 
olvasó azokra , a miket másutt a braminok átkának borzasztó hatá
sáról, az egész természet részvétéről az ember minden örömeiben és 
szenvedéseiben, s az isteni és emberi dolgoknak egymásba folyásáról 
mondottunk. 

Sacontala elismerése, Calidasa remekmüve, három kü
lönböző nyelven van irva, a szereplők rangja és jelleme szerint. A 
braminok és a fejedelem sanserit, a nők és másodrend ü szereplők 

praerit nyelven beszélnek, az alsóbbrendü egyéniségek pedig külön 
szójárást használnak. 

A Ma h a b a r a t a költeményben Dusmanta, India királya, a 
jámborCannának, Sacontala nevelő atyjának remetelakához közeledvén, 
a Menaca nympbától született leányt megszereti, s Canna. távollété
ben öt nőül veszi. A leány azon föltételt szabja, hogy ha fia fogna 
születni, a király ,juva-ra.dsah', vagyis ifju király czimet ad neki, s öt 
utodául választja. Dusmanta bucaut véve Sacontalá tól, megigéri neki, 
hogy rövid idő alatt pompás kíséret fogja öt az udvarba vezetni; de a 
háladatlan erről megfeledkezett. Mint anya is hiában várakozván több 
évig, végre tiz éves fiával megjelenik a. királyi férj előtt. Dusmanta. 
nem akarja öt elismerni, mig egy szózat az égből figyelmezteti öt, 
hogy ez valójában az ő fia; mire öt karjaiba zárja, bocsánatot kér 
tőle, mondván, mikép csak szinlelte magát, attól tartva, hogy né-

1 ) A hanyatlás korá.ban 194 szótagból álló versek is készültek. 
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pei azt hihetnék, miszerint e lia nem törvényes házasságból született j 
de most az istenek akaratának legnagyobb örömmel engedelmeskedik. 

Ez a ki:iltemény tartalma. A dramát megnyitja egy prologus, 
mellyben az igazgató buzditja a szinésznőt, hogy tiszteletnyilvánítás· 
ból a válogatott hallgatóság iránt jól vigye szerepét j ezután jő az ál
dás, elmondva egy bramin által következő szavakban: "A viz volt 
a Teremtőnek első müve j a tüz a törvény által rendelt áldozatokat 
fogadja. el ; az áldozat ünnepélyességgel tartatik meg; az égnek két 
fénygolyó ja különbözteti meg az időt j a finom acther, a hangnak ve
zetője, betölti a mindenséget; a föld természetes anyjaminden növe
kedésnek ; a lég éltet minden lélekző lényt. A természet istene, Indra, 
ki eme nyolcz alakban látható, áldjon meg, és oltalmazzon mindnyá
jatokat!" 

Az első felvonásban a király gazellára vadász; s már ki akarja 
repiteni nyilát, midőn egy hang azt kiáltja felé: "Ne bántsd e gyenge 
állatot, melly a mi remete-lakunkhoz tartozik; azt nem szabad megöl
ni." A király szekere megállapodik, s egy remete előállván, igy szól: 
"Tedd vissza a tegez be e gyilkoló vasat; a te fegyvereid, oh király, 
védjék a gyengét, de ne bántsák az ártatlant." Ezen egyszerű beve
zetés, melly csekély esemény által valóságos jellemrajzzá fejlődik, bár
meily classicus irónak becsületére válnék. 

Dusmanta tiszteletteljcsen engedelmeskedik ; s a remete őt 

Ganna nagy bölcsész lakához utasítja, ki Sumatirtába. ment kérni az 
isteneket, hárítanák el a veszélyt, melly fogadott leányát, Sacontalát 
fenyegeti. A király egy látásra el volt bájolva általa. "Ajkain bibor
szin ragyog, karjai, mint két gyenge ág, puhán gömbölyük, s az ifju
ság drága virága kimondhatatlan bájt önt el egész valój án." Csak azon 
gondolat tartja őt vissza , hogy Ganna felekezetéhez tartozik , s vala
mellyikkel a shatriák osztályából nem egyesülhet. E közben egy méh 
dong Sacontala körül, ki elkiáltja magát: "Társnöim, szabaditsatokmeg 
ezen vakmerő rovartól !" S ök felelik: ,Mit tehetünk mi? Hivd se
gélyül Dusroantát; nem kötelessége-e a királynak megoltalma.zni e 
magány lakóit?' A király tehát előjön, tisztviselőnek adva ki magát; s 
értésére esik , hogy Sacontala Cosica szent királytól s Menaca nym
phától sz ül e tett. Minthogy tehát szerettetik , nő ül veheti őt ; de most 
jelentik, hogy a király közelg lovak- és elefántokkal, mellyeknek 
egyik~ már elég pusztítást okozott a szent berekben. A megrémült 
hajadonok elrejtőznek, s a király szerelemről ábrándozik. 

A második felvonásban a cselekvény bonyolodik. Dusmanta né· 
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melly udv&.ronczokkal, közel a. szépnek kunyhójá.hoz, arról tépelődik, 
miképen juthatna be, midön két remete jön hozzá kérni, maradna. it
ten néhány napig, s üzze el jelenlétével a gonosz. szellemeket, mellyek 
Canna. távozta után a szent gyakorlatokat háboritják. Örömmel bele
egyezik; s ámbár az anya-királynénak egy küldöttje hiv ja őt vissza., 
minthogy a vallásos böjt szertartásánál elkerülhetlenü! szükséges 1 a 
király másokat küld maga helyett J s ö a remeték közé megy. 

A harmadik felvonásban a gonosz lelkek már eltüntek. Sacon
tala megtudván, hogy kedvese a király, szenved és beteg, s keblét 
két barátnéjának foltárja. Dusmanta egy bokor mögött hallgatja sza
vait, midőn egyik bará.tnéja azon tanácsot adja Sacontalának, irna egy 
levélkét a királynak , rejtené el azt egy virágban, s hódolata jeléül 
nyujtsa át neki. A levélkében eme versek foglaltatnak : "Én nem is~ 
merem a teszivedet i talán nincs is benne kegyelet: az én szivem éj
jel-nappal duzzad a szerelemtől j oh, az én egész életem a tied ! " 

A királyelőjövén rejtekéből, föltárja. érzelmeit Sacontaláoakj s az 
ő párbeszédök szintolly gyengéd, mint szenvedélyes j a félénk haja
don ellenkezik, de távozva fölkiált : "Saoontala kér téged, ne feledd 
öt soha." S visszavonulva, kedvesére figyel, ki megtalálván a szere
tett nőnek karpereezét, azt kebléhez szoritja. Ekkor ő előjön, azt visz
szakérendő j Dusmanta maga akarja azt karjára visszahelyezni 1 a. nő 
beleegyezik. A jelenet itten élénkül i ekkor hallatszik Sacontala tisz
teletre méltó őrhölgyének, Gataminak hangja; mirc a király elrejti 
magát; s a. szüz, hogyléte iránt kérdeztetvé~: Sokkal jobban 1 tiszte
letre méltó hölgy!" s távozva fölkiált : "És ti, kedves árnyékok, mely
lyeknek oltalma alatt részben már lecsillapithatám a tüzet, melly keb
lemet emészti, oh bár mielöbb teljesen boldognak láthatnátok !" 

A negyedik felvonásban a király már nöül vette Sacontalát J s 
visszatér palotájába j Canna. azonban még mindig távol van. Durvasa, 
egyike a szent remetéknek Indiában, megjelenik a remetelaknát 
Sacontala érzelmeibe merülten, nem fogadja öt a kellő tisztelettel i 
miért ez megharagudván, átkot mond rá 1 hogy a király feledje uj ne
jét. De szive meglágyulván, kijelenti, hogy ez átok fogat;~ata meg
szünik, amint Dusmanta. egy tárgya t lát, mellyről öt megismerheti. 

Canna visszatér, sa jeleket kedvezöknek találván, tudtlira adja 
leányának, készüljön a királyi férj elé. Egy égi szózat mondá. neki: 
"Tudd meg, erényes bramin, hogy Dusmanta dicsöségének egy sugara 
hatott leányod keblébe, a világ boldogitásá1·a." Megható a bucsu, 
mellyet Sacontala mond ismerőinek , a. fáknak, a virágoknak, a ze r-
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gének, pávának: "Jó atyám! majd ha a kedves gazella, melly nem 
mer a laktól távozni, s terhe miatt csak lassan jár, anyává lett, akkor 
kérlek 1 adj nekem birt róla." 

Társnői igy szólnak: "Ha a király vonakodnék téged elismerni, 
mutasd elő a gyürüt, mellybe az ö neve vésve van," A gyürüt Dus
manta adta neki, igy szólván: "Vedd ezt emlékezetem zálogául." 

Az ötödik felvonás a királyi palotába vezet minket Astinapurá
ban 1 hol Sacontala az őt kisérő remetékkel megjelenik j ezek tudtára 
adják Dusmantának, miként Canna jóváhagyta szövetségét Saconta
lá val, s most fogadja illően nejét 1 ki méhében hordja szerelme gyü
mölcsét. Durvasa átka azonban megteszi hatását: Dusmanta nem is
meri el nejét 1 ki kétségbeesve a gyürühöz folyamodik. Ah! de ezt nem 
találja már ujján j mellyet akkor vesztett el, midőn a Sati istennőnek 
szentelt tóban mosakodék. 

Hiában igyekezvén meglágyitaní a királyt 1 Sacontala már tá
vozni akart 1 midőn a bramin igy szélott hozzá : "Ha tisztának és ár
tatlannak érzed magadat 1 türd bátran sorsodat férjed közelében 1 ha
bár rabszolgálóul bánnék is veled." 

Meg vala jósolva, hogy Dusmantának első szülött fia a tenye
rén szemlélhető vonalak elrendezésében az ő magas szerencséjét fogja 
hirdetni. Azt tanácsolták tehát a királynak 1 várná be 1 mig Sacontala 
a fiut megszülte, ha. valljon látható lesz-e rajta a megjósolt jel. Ő bele 
egyezett; Sacontala vigasztalódva visszavonult, de csakhamar hire 
járt, hogy egy csillogó szellem őt elragadta. Dusma.nta e fölött bá
mult , de nem illetődött meg j mert a bramin átkának varázsa még 
mindegyre tartott. 

A hatodik felvonásban egy haláazt fognak el, mint a ki egy a 
király nevével bevésett na.gybecsü gyürüt lopott el. Ő azonban erősen 
állitja 1 hogy egy hal gyomrában találta azt. Alig hogy megpillantja 
azt a király, a. varázs elenyészik; örömmel emlékszik nejére, ki azon
ban eltünt. Félbeszakítja tehát a tavaszi ünnepélyt, s Sacontala arcz
képét hozatja elő, mellynek láttára annyira fölgerjedt szerelme, mint
ha nejét magát látná előtte. 

A hetedik felvonásban legyőzi Dusmanta a Danavák faját lndra 
szehrén j s ez istennek udvarából visszatérve a földre , a nagy isten 
Casiapa lakásába megy. Itten gyermekre talál, ki oroszlánfiuval ját
szik; s vele enyelegvén, fölfedezi, miként annak kezén megvannak n. 

rejtélyes vonalak, a jövendő uralom titokteljes jelei. A gyermeket ki
kérdezve, saját fiát ismeri meg benne, s Sacontala lábaihoz borul , ki 

30 
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igy szól hozzá : "Kelj föl férjem, kelj föl. Sokáig szerencsétlen vol
tam j de most minden szenvedést meghalad a gyönyörkéj , mellyet 
keblemben érzek." · 

A király, neje és fia az égiek lakába tetetnek át, hol a nő meg
tudja, miként a királynak tévedését Durvasa átk ai idézték elő, s 'hogy 
az ö fiuk idővel az egész világnak ura le end. A dramát Dusmanta kö
vetkező szavai fejezik be: "Bár a földnek minden királyai csak azért 
ohajtanák az uralkodást, hogy a népeket boldogokká tegyék!" 

Valóban csak egy mivelt közönség volt képes illynemü müvek 
iránt lelkcsiilni. A drama olly szabályos, ide értve a bonyolodást és 
fejlődést, hogy midön Schlegel azt latinra ford i tá, még azok is, kik 
Ossian költött verseiben vakon hittek , a német irónak becsületében 
k~tkedtck j azt állitván , miként ő maga találta ki, hogy még a leg
szélsöbb keleten is az általa hirdetett regényszerü tanoknak hasonmá
sára mutathasson. 

A J a j a d c v a d1·amában Krishna, miként. Apollo Amphrissos
han, c földön pásztorok kuzt élve, sok nőbe szc•·elmes. Köztök rend
kivüli szép.ségü Rada, ki a többiekre pazarolt hízelgések miatt félté
keny levén, ez iránt panaszt tesz; dc egy barátnéja kiengesztel i öt, s 
szerelmöket örömrnel élvezik. Ezen, majdtH'm valamennyi közt legré
gibb drama szinte mindun s1.inpadi formát nélkülöz j a szenvedély 
benne élénk é~s leplezetlen, .~ Vislmuhoz intézett valláqos énekkel 
végzMik. 

A monologdramákhoz számítható még a ,fe l h ök ö v e· t' Calida
sától Egy Devi, Cu\'era szalgálatára kiildctvc Alaca városába a Hi
malaya közt, miutáu kertjét Indra elefáutja által pusztíttatni hagyá, 
elkergetteték j számüzetésébcn egy felhőt lát vonulni déltől éjszaknak 
azon táj felé, hol kedvese lakott j kéri a légvándort, vinne róla hirt a 
nőnek j Ieirja annak utját. S ha zajt nem üt is a sok idegen nevek 
nagy száma, mellyekhez ifjukori tanulmányainkban nem csatlakoztak 
a görög és latin nevek mosolygó cszméi : megindulást gerjeszt ben
nünk a hazának szcut vágya j midön ő kedvesét swruoruságba me
riilve képzeli, számilva a távollét napjait, s a felhőhez szavakat intéz, 
mellyclwt az hozzá vigasztalásul megvigyen: "A kiszáradt növény 
hozzád emeli tellintetét j s a csendcs cső az cgycdiili válasz, mit reá 
adsz." E gondolat bárf!wlly remekirónál a maga helyén volna. 

Az u p a r u p ak i második fajához tartozó dramák köz t ott áll 
, Vicrama és Urvasi', vagy a Hős és a Nympha, Calida~ától, hasonló 
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a mi dalmüveinkhez. Himalay& bérczein Urvasi nymphát, "az égnek 
népességei ktizt a leggytlnyörübbet, me !ly még a Sri szépségén is 
tul tesz", Kesi szellem elragadta, miért is barátnői sirnak j és a nap
tól származott Purura va, Pratistana királya, üldözőbe veszi a rablót, 
és a népet megszabadítja j és Citrasena, Indra udvari zenészeinek ki
rálya, a hasnek bátorságát megénekli. De ezt is elbájolták a nympha 
kellemei, ki szintén nem maradt háladatlan a vett jótéteményért; s a 
gyengédség, mellyel ök érzelmeiket kifejezik, meghalad ininden fo
galmat. Ekkor ö az égi karral elrepül, s kedvesét itt hagyja a föld~n. 

A második felvonás Pururava palotájában kezdődik i a legelső is 
vig jelenet, mellyben bohócz, vagy viduaaka lép föl, miként már mon
dók. "N agyesemény (igy szól), igen unalmas dolog egy, hozzám hasonló 
braminra nézve , ki semmit sem azokott tenni, hogy illy állapot
ban vagyok ! Én titkot birok, s ez egy királynak titka. Ha szólok , ha
lál fia vagyok i hallgatni nem tudok. Mit tegyek? Mindenki engem 
keres 1 mindenki hozzám simul, jó beszédes emberhez , ki egy perczig 
sem tudom elhallgatni gondolataimat. Mennyire nyom engem e titok 
terhe ! Egészen reszketek. De bátorság, Mana va! okosság! ülj oda a 
szegletbe, s várd be, mig urad és barátod, a király megjelenik." 

A király helyett egy szolgáló jelenik meg a királynétól, ki szép 
szerével kiveszi a titkot a bramintól, s azonnal felfedezi a királyné
nak férje hütleuségét. Jő a király; ábrándos buskomolysága különös 
ellentétben áll a bramin pajkosságával, ki legjobb mentöszerül 
ajánlja neki, hogy alugyék el, a álmodjék az ö nymphájáról. 

Ez láthatlanul hallgatózik i a meggyőzöd ve a király szerelméröl, 
egy lapot dob neki, mellyre e versek vannak irva: "Hasonló láng, 
ámbár titokban és rejtélyesen éget két szivet. A legfrisebb ihlet, 
melly megbodrozza a felhőket, s fürtjeimmel játszik az égi barlangok
ban, többé nem kedves nekem, nem ad nekem éltet és üdvöt j a legsze
lidebb és illatosabb szellő rám nézve halálfuvallat. Lábaim alatt a. vi
rágok kiszáradnak, a elhalnak, mint szerelemtől emésztett lelkem, min t 
a szerelern tüzétől azétrombolt gyönyörü mennyei alakom." 

A királyné megtalálván a levélkét,féltékenynyé válik i férje bo
csánatot kér, s Manava fölkiált: "Ő haragos, a férj szorult állapotban 
van j ha az asztalhoz hivnának , legjobb mentöszer lenne rájok és 
rám nézve." 

<A harmadik felvonásban Urvasit az égbe s:zólitják egy dramá
nak előadására i azonban szavalás közben kérdeztetvén annak neve 
iránt, a kihez szive hajlik , Purusottama, a természet els8 ügynök é-

30• 



- 468 -

nek neve helyett, Pururavát említi. Ezen szentségtelenités által nagy 
büntetésre teszi érdemessé magát ; mit lndra, jótevője iránti hálából, 
e földön töltendő számüzetésre változtat a szeretett fejedelem oldala 
mellett. E közben a királyné önmegtartóztatást és böjtöt fogad j s 
hogy a féltékenységet ö is felköltse, férjét az erkélyre hiv ja szemlélni, 
midön a hold r o h i n i csillagzatha lép. Mig ö ott várakozik, Urvasi 
és társnője ismét láthatlanokká válnak mellette. Közbejő a királyné, a 
királylyal kiengesztelődik, megígérve neki, hogy kegyes )esz a nym
pha iránt, s megengedi neki öt szeretni j a mint azután távozik, Ur
vasi felfedezi magát, s többé nincs oka buslakodni az egeknek elvesz
tése végett. 

A negyedik felvonás egészen lyrai , bP.töltve zenével és nemzeti 
emlékekkel. Mig a két szerelmea a Mandakini partjain kovályog, egy 
a vizben lubiczkoló nympha vonja magára a fejedelem figyeimét j 
mire a féltékeny nympha fut tőle, s feledi a törvényt, melly tiltja a 
bemenetelt Cartikeja végzetteljes berkébe j s alig hogy oda ért, szől6-
vesszővé változik. Put·ura.va panaszai az eget verdesik, s minden lel
kes teremtményben édes rokc;mszenvet talál az ő buját illetőleg: a 
hattyuban, melly lassan és buskomolyan hasítja a vizet, és hajtja meg 
nyakát j az elefántban , melly egyedül kóborolván, talán társát vesz
tette el j a bolygó felhőben. V égre egy természetfölötti lény jön segé
lyére, az egyesülés rubinját adva neki j Urvasi kedvesének karjai 
közt fölveszi előbbi alakját,s egy felhő mindkettőt tova repiti. "Körü
löttök, mint apró lobogók, lengedeznek a lángoló fények ; sátoruk a 
nedvekkel telt és szikrázó i vezet, mellyel Indra az eget leraj
zolja.." 

Az ötödik felvonásban egy sólyom elragadja a rubint j de azt 
egy nyíl találja, mellyre irva van: ,Aju-é, Urvasi és Pururava fiáé.' 
Ez nem tudván , hogy atya, szerfölött megörül ; de örömét csak
hamar félbeszakit ja Urvasi siránkozása, ki elmondja neki, miként a 
végzet ugy kivánja, hogy a mint fiát meglátta, azonnal fölszálljon az 
égbe. Mig a nő abbeli félelmében, hogy feledtetni fog, elszomorodik; 
férje pedig a Himalaya magányos bérczeiről gondolkozik, hol a ked
ves emlékezetnek élhessen, a dainot, vagy a szépeket elragadó daerno
nokat üldözhesse: leszáll az égből Narada, s bocsanatot hirdet. A ki
rály, boldogsága tetőpontján azon könyörgéssel végzi, hogy a tudo
mány és a sors ne legyenek egymásnak ellenségei, hanem egyetértés
ben mozditsák eléS az emberiség valódi jóllétét. 

Temérdek részleteket lehetne még itten felhozni, mellyek a 
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tartomány vallásával egyeznek , s gyönyörü, kedves költészettel van
nak fölruházva. 

Calida'Ja után hanyatlásnak indultahinduszinmüvészet. Azonban 
Sudraka király meglehetős szindaraboht irt j s ha. Bhavabuti, Calidasa 
után föltünt költő, utána áll is ennek költészet tekintetében, de szen
vedélyességre öt utólérte. Szülctésére bramin, jeles nemzetségből 

származott, kortársai által édesajku (srikanta) czimmcl megtisztelve, 
nem állapodott meg a részletezett természet aprólékos leirásainál, mi
ként kortársai ezt tenni azokták , hanem magaHztos és nagyszerü jele
netek, a villámdörgések, a vihar üvöltésck, elefántok csatáinak és a 
királyok vállalatainak leírásában gyönyörködik. A tőle fenmaradt há
rom dramát, mellyeknek czimei: ,Malati és Mauhava' 1), ,Uttara
Rama-Sharitra' és ,Ma ha-Vira-Sharitra', párbeszédbe öntött epopoeiák
nak lehetne nevezni. 

Wilson, számos dramáknak elemzése és kivonatai mellett, a leg
jobb sanserit dramáknak gyüjteményét adá 2), mellyek fölfogás- és ir
modorra nézve a S a c o n t a l a után állanak ugyan, de azért épen nem 
megvetendök; ha egyéb nem, legalább tetszést nyerhetnek az egészen 
nemzeti, és különböző formák az europaiaktól, mcllyek többé vagy 
kevesebbé mindig görög jelleget viselnek. 

A ,Mritsakati' vagy ,agyagszekér', mcllyet sokkal helyesebben 
lehetne nevezni ,szerelmes udvarhölgy'nek, melly mü hihetőleg a X. 
század elc'Stt készült 1 Sudraka királytól származik. Tárgyát képezi Pa
laka, az udsainok királya, ki a braminok segélyével egy pásztor 
által trónjától megfosztatott. E történetbe szövödik Va.santasena ud
varhölgy szerelme Sharudatta bramin iránt. Jóllehet a hölgy mes
tersége által kínoseket szerzett, a szerelem őt egészen megváltoztatja, 
s megválva régi hajlamaitól, tiszta, nemes keblüvé változik; a király
nak rokona minden hatalma és aranya mellett nem képes őt elcsá
bítani. "Miért tagadod meg (igy srol hozzá a fejedelem egy megbí
zottja) jell~medct, oh Vasantasena? A kéjhölgy lakába szabad beme
nete van az ifjuságnak; ö növény , melly utfélen tenyészik j személye 
áru, szerelmét meglehet vásárolni aranynyal; neki el kell fogadni a 
férfiut, kit kedvel, egyformán azzal, ki talán neki nem tt!tszik. Tudós 
és tudatlan, bramin és paria egy forrásban fürdik; a holló és a páva 

~) Ezt Colebrooke elemezte. 
2) Hat drama. és 23-nak elemzése; azonkivül mutatvány A. hinduk dr&llla.• 

rendszerébőL Langlois, az Indiai irodalmi emlUrek szerzöje, franczia nyelvre fordi· 
tottA. azokat. Lll.sd az irodtJlomra. vonatkozó okmányok közt. 
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ugyanegy fának ágaira száll ; a bramin 1 a sha.tria és a v asia. ugyan· 
egy hajüban eveznek. Hasonlóan a hajóhoz 1 fához 1 forrá.~hoz a kéj
hölgy mindenkivel köztls." A ezerencsétlen érzi a keserü szemrehá
nyás ig:u voltát, de mégis ellentáll; menekülni kiván, de szekerét a 
királynak a g y a g sz ek e r é v e l fölcserél i, s igy az incselkedőnek ha
tal mába jut, ki öt megöléssei fenyegeti. 

"Illy korán meghalni (mondja 'ő)! Segélyért kiáltok. De ah! 
V asantasena hangját messziröl meg hallanák, s ez nem válnék becsüle
temre. Nem ; csupán e szavakat ismétlem : Légy áldott 1 légy áldott, 
oh én Sharudattám !" 

A fe j e d e l em. ,Mindig e nevet fogod ismételni? mondd még 
egyszer' (torkán ragadja). 

V as a n t as e n a (elfojtott hangon): "Légy áldott, oh én Sharu· 
da.ttám!" 

Megfojtja öt; azután saját bünével Sharudattá.t, az erényes és 
szigoru életüifju bramintvádoljo..Törvény elé állittatván, midön kérdez
tetnék , volt-e azorosabb viszonyban a kéjhölgygyel? elpirulva habo
zott; tovább unszoltatva 1 felelé: "Ha ö barátném volt, ne vádoljátok 
azért erkölcseimet, hanem ifjuságomat." 

V éde lm e közben a törvényszéket vihartól korbácsolt tengerhez 
hasonlítja; az ügyvédeket a toluló hullámokhoz; az ügyvivöket a. le
selkedő csusz6-állatokhoz, mellyek titokban csusznak a vizek alatt; 8 

feladókat a kagylókhoz, mellyek alatt mérges fiivek rejlenek j 8 vá
dolót a bagolyhoz 1 mellynek minden figyelme azon van 1 hogyan 
ragadha~sa meg, és téphesse szét a prédát. Mindazáltal vesznie kellett 
volna, ha rá nem következik a lázadás, melly a királyt és üldöző ro
konát leverte j rninlatt Vasantasena, a látszólagos halálból magához 
térvén, kedvesét kimentette. Ennek felesége és fia van ; de ez nem 
akadály Vasantasena előtt 1 scm féltékenységet nem gerjeszt a törvé-o 
nyes nőnél, ki öt, mint ezeretett testvért üdvözli, és öleli. 

És ezen nőnek férje. iránti ezerelme épen nem hült meg; s mi
dön közel halálát meghallá, máglyán ohajtá magát megégettetni, mi
ként a járnbor özvegyek tenni szokták. Sharudatta még idejében térvc 
vissza, igy szól hozzá: "Minö őrilitség ösztönzött téged fölbomlást ke
resni, rnig a tc urad életben volt? Mig az égen fénylik a nap, a vizi 
liliom (lotos) nem vonja össze szerelmcs leveleit." 

"Igazat szólsz (felelé a nő); de csako.kkor, ha a forró csókok biz
tosságot nyujtanak a vizi liliomnak arról, hogy szerelme jelen van." 

Maga Sharudatta épen nem gondolva a hatalma~ cselszöv6 meg-
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bosszulásával, azt mondja: "A megalázott ellenség, ki lábaidhoz bo
rulva kegyelmet esd, ne érezze fegyvered sulyát." 

A ,M u d r a R a cs ak a', vagy a Minister pecséte czimü drama 
történeti és politikai tarta.lmu 1 s a XII. századba. tétetik. Hőse, Shan
dragupta, hihetőleg a göriigök Sandracottus-a, ki miután N an da, Patali
putra királya meggyilkoltatott, a koronát elnyerte. Racsaca, a meg
gyilkoltnak első tanácsosa, a mclecták, vagy barbarok királyának ud
varába menekült, fölingereh·e azt a bitorló ellen ; dc Shanakia bra
min , a Nanda elleni szövetség f(\nöke, a hi.i tanácsost tapasztalt tur
comannak által rószére nyerni törekszik. Ezek hozzá já~ulván, midön 
a bitorló ellen hadat gyiijtenc, n bramin utasitása szerint neki az 
ország állapotját előadják. Shandragu p tá nak g u r u-j a, vagyi!:!, mint mi 
mondanók, lelki igazgatója az emlitett Shanakia; olly egyén, kit a 
braminok gyakran támogatnak, a ki nekik jogot ad rnindenféle kér
déseket tehetni növendékcikhez, s tőlük tiszteletet követelni, habár 
istenek volnának is. Somát, a boldnak istenét, az ö gurnja vetette le 
az égből a tengerbe, mert feleségét elcsábította. 

Midön tehát Shanakia azt tanác<>olja Shandraguplán~k, szinlel
jen haragot iránta, ez ftilkiált : ,,Tisztelt oktatóm és barátom azt 
akarja 1 szinleljek iránta haragot, s az ő tanácf!a nélkül kormányozzam 
magamat. Miképcn tehetnék é11 ollya':lt, ami érzésemmel ellenkezik? 
De ez az ö akarata, s engedelmeskednem kell. A ncver;dék, ha méltó 
akar lenni e névre, mcsterének ohajtá!:laihoz alkalmazkodjék ; ha hi
báz, akaratja ellen történik ; a tnnitó szava visszatériti őt a jó ös
vényre. Eltérőleg azoktól, kik önmaguktól gondolkozninem tudnak, s 
azoktól, kik egyedül saját szeszélyöket követik, a bölcs és erényes 
ember nem veszi észre az alárendeltséget., s nz okos vezetőnek szándé
kát magáévá teszi." 

Megitélhetni innen a braminok hatalmát. Dc visszatérve a bo
nyodalomra, Sho.ndragupta egészen megnd,Ta magát a braminnak, 
kinek a trónt köszönheté, megegyezik abban, hogy haragudjék rá, s 
mindenütt azt beszéli, hogy Racsacát akarja tanácsosul választani. Ez 
által gyanuba jött az idegen királynál; annál inkább, midőn sürgö
nytik jön ek hozzá ugyanazon saját pecsétje alatt, me Ilyről azt hitte, 
hogy a tanácsos által, kire azt bizta volt, már átadatott légyen. Azu
tán más fondorlatok által is körülvétetvén, elismerte Sha.nakia fel
söbb!5égét, s vele együtt a bitorló támasza lett. E részben a politika 
játsza a főszerepet; s a Iegrutabb C'>alárd~ág termél'zetes, mindennapi 
dolognak tartatik. 
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Taylor, bombayi tanár forditása után ismerjük a ,szellemi 
hold fölkelését' (Prabodha Shandrodaja), hasonlót a középkorban di
vatozó metaph ysicai dramákhoz , s annak e r k ö l c s is é gé r e ernlé
hztet j mert e darabban az ész az ö trónjáról okoskodik a tudatlanság 
ellen, s magára vállalja a lélek nevelését, mellyet még gyermeki pó
lyákban az Örökkévaló bizott volt reá. 

Jóllehet e müvek későbbi időszakokba esnek, helyén volt azo
l;at itten eH:ladni, minthogy, ismételve mondjuk, Indiában minden 
megállapodott, vagy legalább olly lassu lépéssei halad előre, hogy a 
legtávolabbi korszakok egymástól nyernek fölvilágositást. 

E dramák a r u p a k a két els ö neméhez tartoznak j a harmadik 
nembeliek bizonyos monologok , midön egy szinész sokféle vele, vagy 
másokkal történt eseményeket ir le: és ábrázol j a negyedik fajhoz tar~ 
toznak a harczi tárgyuak, kizárva a nőket j az ötödikben hlísök, dae
monok, istenek fordulnak elö, s többnyire a különféle megtestesülé
sek eseteivel hibelőd nek, minö a Rama által a tengeren vert hid Lan
ka ország megtámadására 1). Végre következnek amelodramák és sa
tyrák, mellyekben a király, a gazdagok, braminok és a szente~ke
dök vannak guny tárgyául kitéve. 

Egyikében ezen dramáknak ugyanazon nézettel találkozunk, 
melly a gö1·ög és romai szinpadokon, az istenek példájára hivatkozva, 
fölbátoritá a bűnt, vagy legalább nem látott benne szégyent. "A tör
vény (mint a ,Kotuka Sarvaswa'ban olvashatni) mondja: ,Ne légy há
zasságtörő.' - Oktalanság! Mi csak azt tartsuk, a mit a bölcsek és 
maguk az istenek is cselekesznek, nem pedig az általuk semmibe sem 
vett szabályokat. Indra megcsalta Gotama nejét; Shandra elrabolta 
tanitójának jegyesét; J ama Pandunak nejét férje alakjában csábitotta 
el ; s Mahadeva-V rindavana minden pásztorainak nej eit megveszte
gette. Egyedül az Örült pa.nditák, kik nagy bölcseknek tarták ma
gukat, nevezték bünnek micdezen dolgokat. - De talán azt mondja 
valaki : ,Ezt a rish-ek paranc3olják. Ugy tehát valamennyien gaz csa
lók voltak; kárhoztaták az élveket, mellyeket a vénség megtagadott 
tőlök ; s irigységből akarnak másokat is elriasztani ezen gyönyörök
től. - Mind igaz j illy orthodox tant soha sem hallottunk.'' 

Aprólékos szabályok, a hely, idő, állapot, bonyodalom, eljárás 
tekintetében megalapitott határozatok által számos apróbb fajokra 
oszlanak e dramák, mint az u p a r u p ak á k. Pedig mindez még 

l) J. köt. 552. lap.: 
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semmi azon metaphysicai megkülönböztetésekhez képest, mellyek 
azoknak tárgyát teszik. Hasonlóan ahhoz 1 mit értekezésében a Rhe
toricáról Aristoteles mondott a szenvedélyek fölizgatásának módjáról, 
a hindu bölcselők is meghatározták a b a v ak a t és r as ak a t, szellemi 
és testi módosulásokat, hajlamot vagy szükséget j ezeket állandók-, vagy 
ideiglenesek re, fő-, vagy mellékesekre osztották, mellyekkel egy költő 
rajzátkiszinezheti.Ezután következnek a pontosan körülirt és sérthet
len illemszabályok minden egyénre nézve, a nem, kor és állapot legcse
kélyebb körülményei szcrint. Csak annyit ernlitünk, hogy 48, vagyis 
inkább 144 módja van annak, mint lehet valaki hős ; az istenségekre 
nézve pedig millióra is fölmegy a szinezet. A tökéletes nőnek husz 
kellemmel (anankara) kell birnia, mellyek közé a szépségen, ifjusá
gon, gazdagságon, folytonos jó kedélyerr, hüségen kivül, melly tu
lajdonok mindig és minden népeknél élcességét teszik a hölgynek, 
számittatik még: a gyors megilletődés, ingerlékenység, elpirulás, el
halványulás j a készség, hogy szivét kedvesének átengedje, annak 
tulajdonait és vallomásait élczekkel kisérje j az ügyesség, hogy vágyait 
taglejtés, hang által, gyengéd szerelemtől reszkető szemekkel kifejezze, 
magaviseletében, piperéjében s windenben hanyagságot tanusitson. 
Mindez a végczélra (lolitam)vezet, me ll y nem egyéb, mint a léleknek és 
érzék eknek fellengése a mindkettővel közös boldogság márnorába.n. 

Ezekből látható, miként még most is ugyanazon Indiában 
vagyunk, mellyet a világtörténelem első századaiban sajátságos 
ábrándokba, s metaphysicai szőrszálhasogatásokba merülve láttunk. 
Ez oknál fogva egyesül ottan a legféktelenebb szabadság a legnagyobb 
szolgasággal. A rendkivül ábrándos nép má-; népek áltnl elvisrlhetlen 
járomnak veti alá magát j s a nép tanítói ólomterhet raknak a szel
lemre, melly hatalmas szárnyaival legmerészebb reptének indul. 
Ez egyike a temérdek meg nem fejtett ellenmondásoknak egy annyira 
megvénült s mégis gyermek népnél, melly olly mély belátással bir a 
bölcsészetben, s olly finom gyöngédséggel a költészetben, hogy épen 
ebben a legfinomabb s ildomosabb érzelmeket durvákkal és piszko
sokkal vegyiti j a fogalmak óriái'li arányával a részletek tökéletes ki
fejtését egyesiti; mohó élvet talál az őt környező gyönyörök ben, azu
tán pedig azoknak lételét is megtagadja j az eltiport féregnek szenve
dését is szivére veszi, az özvegyeknek pedig máglyát rakat j a kéjel
gést hajhászsza, s az önmegtagadásban és kinos töredelmességben 
kövé válik. Röviden szólva: hiányzik nála az tiszhangzás, melly Gti
rögország erkölcsi 1 értelmi és társadalmi életének örök szépségét ké-
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pezi, s melly a müveknek és gondolkozásnak valódi erőt , nagyságot 
és helyes izlést kölcsönt:lz. 

B ef e j e z és. 

Ekképen tehát ugyanazon állapotban találjuk Indiát, mint két· 
ezer évvel azelőtt hagytuk, eastokhoz lánczolva, ábrándosnak, kö
zönyö:mek , áhitatosnak, gőgös tudatlanságban , vagy tanokkal fog
lalkozva minden előhaladás nélkül. Az értelmi és erkölcsi szüksége· 
ket az által véti kielégithetni, ha mindenkinek részét az igazságból 
kijelöli, a nélkül, hogy azt önmagának fürkészni engedné. S ezért a 
theocratiai rendszernek egyszerűsége Indiában szintugy, mint Egyp
tomban, változhatlan egyformaságot eredményez; a társada1om min
den remény és vágyak nélkül merev állapotban fenálL 

Nyugoton ellenben némell y egyéni szabadságok óriási arányban, 
de egyenlőtlenül és rendetlenül növekednek; s a folytonos harczok 
erőszakos viharjai közt a gyengébb l1ódolni kénytelen. A történeti 
szinhely pitymallatával a nyugoti tartományok mármint monarchiák, 
vagy köztársaságok tünnek föl : amazok a hüség és szerctet, ·emezek 
az észnek alapján. Némell y köztár11aságok azonban, hiven az ős tör
vények- és szokásokhoz, hagyományos korlátokkal zárják el magukat, 
alig különbözve a monarcl1iákt6l, mcllyek mindenek ftHött a béke 
fentartásával önállá.sukat kivánják biztositani; mások, az egyenlőség 
és szabadgág által összetartatva, terjeszkedn i, s alapelveiket mások· 
nak is hirdetni kivánják. 

A monarcbiákban, mellyekct az örökös dynastia iránti szeretet 
kapcsa tart össze, legnagyobb fontossá.gu dolog, hogy a hit az idő 
által megszentelt szokások és régi jogok irányában meg ne rendit
tessék. Némelly monarchiákban a fejedelem akarata alkotmányos for
mák által korlátoltatik, mellyek két egyenjogu fél közti egyezkedés
hez hasonlitanak, s az egyeduralmat észszerü, tudományo~ alapra 
fektetik. 

A társadalmi rendet illetőleg nem vagyunk azon gyermekies 
nézettel, hogy a monarchiát okvetlen szolgasá.gnak, a köztársaságot 
pedig szabadságnak tartanák. Önkény mindig volt, és van szintugy a 
köztársaságokban: mint a monarchiákhan; s c:~ak erővel tartathatik 
fl:ln. A köztársaságokat hóditá3i dicsvágy ösztönzi, mi átalános volt 
a legrégibbeknél; a monarchiá.kban katonai uralom fejlődött ki. 

A korlátlan köztársaság, Roma, elnyomva minden egyebeket, 
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maga is korlátlan monarchiává változott el, melly csak az erőszak
ban találta támaszát, egyedül az erőszak által volt fékezhető , s csak 
az erdszakkal biztosithatá anyngi !ételét. 

Az egész régi társadalomban tulnyomó volt a féltékeny kizáró. 
Iagos fajszellem, melly családján és oltárán kivül minden emberben 
idegent, az idegenben ellenséget (hostis), az cllenségben zsákmányt 
látott. E szellemet a romaiak ama borzasztó kllzmondá~ban fejezték 
ki : "Homo homini ignoto est lupus." 

Néha-néha a bölcsek panaszt emeltek azok ellen, kik saját 
polgártársaikat rabszolgákká tevék j elmondák, hogy az istenek meg
haraguvának Chios lakóira, kik a tengeri rablás által elslik sértették 
meg a hellen népcsalád kölcsönös jogait j a lacedaemonoknak vétkül 
tulajdonittaték, hogy a szintén hellen származásu messeniusokat el
nyomták j de az ellen senki sem szólalt föl , hogy a helotáka.t , egy 
pelasg eredetü népet, barommá aljasitották j még kevésbbé találko
zott, ki az emberiség nevében a bnrbarok mellett fölszólalt volna. 
Solon egy hymnusában kéri a musákat: "lennének szelidek bará.ta.i, s 
kegyetlenek ellenségei iránt, hogy azok lit tiszteljék, ezek pedig ret
tegjék." Theognides (431. v.) illy tanácsot ad: "SzedJ rászép szóval 
az ellenséget j s ha egyszer körmöd közé kaparitottad, büntesd öt min
den kimélet nélkül j" s másutt ugyanezt ismétli (GO.). 795. 829. 
v.). Pomponius jo~tudós azon korban, midőn a közigazság fej!Mése 
fö fokán állott, ,Esz' czimü könyvében ezeket mondja: "A népek, 
mellyekhez scm barátság, sem vendégszeretet, sem szövetség nem 
köt minket, még azért nem ellenségeink j de ha valameily hozzánk 
tartozó dolog hatalmukba kerül , az tulajdonukká válik j szabad embe
rek az ll rabszolgáik lesznek j ugyanez áH kölcsönösen ránk nézve 
is" 1). 

A rabszolgaság tehát a régi társadalomban természetes, igazsá
gos és elkerülhetlen tény vala. Aristoteles azt mondja. : a rabszolgák 
a szabadoknak alávetvék,miként az anyag a léleknek. Ae5chylus sze
rint a rabszolgáknak nincsenek isteneik j a romai jogtudomány alap
elve, miszerint az urnak joga van tetszése .'!lzerint bánni ra.bszolgá.já
val. S ha valaki, látva az embereket malomkerék forgatására alkal
mazva, kiknek szemei, hogy szórakozásra módjok ne legyen , kito
lattak, e durva kegyetlenség ellen följajdult volna, bizonyára azt adják 
vala neki válaszu! : "No's tehát a?.t akarnád, hogy ne őröltessünk ?" 

· 1) Leg. 5, §. 2. De capliDtJ, 
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Ha közbeszólt is néha a törvény, ez nem azért történt,· hogy 
szabadságot biztositsan számukra, hanem hogy megvédje őket, mint 
dolgot, mint tulajdont; vagy hogy az embertelen bánásmód nagyobb 
kegyetlenségre ne ragadja az urakat , s ezen élő-gépek elkopta~ása 
által az államnak érdeke meg ne sértessék. 

A rabszolgaságon alapuló társadalom természeténél fogva kö
nyörületlen volt, minthogy emberek embertársaik ellenében minden 
gonosznak elkövetésére jogositattaknak vélték magukat; s a rabszol
gák keserü helyzete gyahan gerjesztett bennök vad,. vérszomjazó 
érzelmeket, mellyeket csak a halál volt képes kebleikben eloltani, Ez 
az oko., hogy szindarabokban és elbeszélésekben olly gyakran fordul 
elő a rabszolgák keresztre feszítése és kivégeztetése; ezen magán
uton gyakorolt kegyetlenséghez járult még a törvényes büntetések 
kegyetlensége. Ezen emberi gépek fentartása és növelése legfőbb 
czélja volt a. társadalomnak ; ennek elérésére pedig legalkalmasabb 
eszköz a háboru. Ez az oka, hogy az államok a hatalom és dicsöség 
forrásának tekinték mindig a háborut ; l~óditásra kellett törekedni 
minden hősnek ; a kormányzásnak legfőbb tana az idegenek megsemmi
sitésében, vagy leigázásában állott. A hnzaszeretet (e nagyszerü szó, 
mellyel olly gyakran visszaéltek az emberek) a polgárnak és az ál
lamnak erejét törekedett növeini ; azonban a természetnek emez elszi· 
getelt törvénye azt tanítá , hogy a nép nagyságának minden egyéb 
népek boldogsága föláldozandó. Az illy érzelmekben növekedett gyer
mek megvetéasel és gyülölettel viseltetett minden nem hazai iránt; s 
bárminő igaztalanságot az állam jóllétének köpenye alá lebetett ta
karni. A logicai következtetéseknek rendületlen zsarnokságára támasz
kodva Cato, az örökös ,Carthago delenda' eszméjének egyéb indoklá
sára nem szorult; Paulus Aemilius Epirusban hetven városnak rom
jai fölött 150 ezer polgárt adott el árverés utján, ·hogy azoknak árát 
katonái közt föloszSZR·. Horatiusnál Regulus Attilius' hogy a romai 
hazaszeretetet bosszura tüzelje, elbeszéli, miként a legiok által Car
thago környékén elpusztított földek ujra mivelés alá vétettek; a szö· 
vetségesek panaszai kerülvén szőnyegre a senatus előtt, Curio nem 
tagadá azoknak igazságát, de egyszersmind hozzá tevé , hogy itten a 
,köztársaság haszna határoz' l). Marius megjegyzé Mithridatesnek : 
"Vagy légy hatalmasabb a romaiakná.l, vagy nekik mindenben enge
delmeskedjél." Antipater a zsidókhoz intézett minden beszédét e sza-

1) Semper au tem addehat: Vincat utilitas. (lJc. De off. III. 22. 
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vakkal végezte: "A romaiak engedelmességet kivánnak." Fabricius 
Pyrrhus asztalánál az Epicurusféle tanokat hallgatva, kérte az iste
neket, engednék, hogy azok Roma ellenségeinél mindenkor tetszést 
nyerjenek. Tacitus beszéli, miként Germanicus hadjáratában némely· 
lyek a németek közül a fák tetején kerestek menedéket, s a romaiak 
őket csupa mulatságból lenyilazták 1). Sötét éjjel rohanták meg a ro· 
maiak a marsusokat és a germanokat , négy hadtestre osztva föl a vér
szomjas legiokat, hogy annál öldöklöbb legyen a vérontás j ötvenezer 
lépésnyire haladtak tüzzel·vassal pusztitvn, nem kimélve öreget, 
gyermeket és nőt. A romaiak részéről egy csepp vér sem folyt, mivel 
a zsoldosok álomba merült, fegyvertelen, vagy elmaradozó ellenséget 
gyilkoltak 2). Germanicus buzditá katonáit a további öldöklésre, 
hogy foglyokra ne gondoljanak j mert csak az egész nép kiöletésével 
vethetni véget a háborunak a). Maga Tacitus legnagyobb áldás gya
nánt kivánja a birodalomnak, hogy az ellenséges népek köztörökösen 
tartson az egyenetlenkedés '). 

Ah nem! a társadalom nem karolja át az egész embert, a kiben 
valami magasztosabb is lakozik, a mi a polgári törvények hatása alá 
nem esik, s ezektől függetlenül sokkal fenségesebb czélra s magasabb 
rendeltetésre Wrekszik , mint a mi a folyvást támadó és enyésző álla
mok rendeltetése lehetne. A pogányok ezt nem ismerték, s a moral 
alapjául a társas életet és a hazaszeretetet kiáltották ki j de az innen 
folyó erények sajátképen nem egyebek kissé tágasabb önzésnéL 

Ebböl vette eredetét a rabszolgaság, a heloták, a kiirtási szel
lem, a törvényes föláldoztatás, a vallásos prostitutio, a gyermek-ki· 
tevés, a foglyok leöletése, a gladiator-küzdelmek, az irtó háboruk. S 
talán sehol nem jelentkezik ez olly szabályos borzasztósággal, mint a 
romaiaknál, kik istenit ve a köztársasá.got 5), a kérlelhetlen istenség 
oltárán egyéb nemzetek fiiggetlenségét és vérét áldozták föl. A min
den dologban czivakodó patriciusok és plebejusok a hóditás vágyában 
egyet értettek. Eredetileg földmüvelők levén 1 fő gazdagságukat a 
földbirtokban helyezték, a mihez egyeelüt vala kapcsolva a polgári 

1) Tacitus, Ann. II. 16. 
2) U. o. I. 51. 
8) u. o. ll. 21. 

., ') Manea.t, quaeso, duretque gentibW:I, si non amor nost1·i, at certe odium 
sui; quando urgentibus impe•·ii fn.tis, nihil jn.m pra.esta.•·e fortuna. mn.jus 11otest, 
quam hostium discordiam. 

5) Terrn.rwn dea gentiumque Roma. Mart. 
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jogoknak egész teljessége: miért is a plebejusok hábol'U által obaj
tották azt megszerezni, a patriciusok pedig sajátjakat növelni. A szük 
völgyből, hol kezdetben a szomszédokkal küzködött, majd leveretve, 
majd ismét diadalmaskodva, Roma először is egész Olaszországnak 
municipalis kormányait verte le, s azokat, mint valamelly kiterjedt 
municipium részeit magával egyesitette; ezután pedig irtózatos gyor
sasággal terjeszté ki karjait az ismert világra, hogy azt szoros egy
ségbe olvaszsza ; de ez csak az erőszak egysége volt. 

l\lig egyéb népeknél a hadi dicsöség-vágy heves, de c~ak föl
lobbanó erőszakban nyilatkozott, Romában mintegy természetté vált; 
ezen republicanusok bámulandóan fegyelmezett,mintegy állandó hadi 
iskolát képeztek; rendithetlen léleknyugalommal viselték a balsorsot; 
zavartalan, kiszámított lassusággal késziték elő a hóditásokat; azután 
pedig ellenállhatlan bátorsággal rohanta. meg, és zuzta szét a Jegiok 
tömege mindazt, mi utjában állott. 

Egy háboru a másikat vonta maga után. A Sándor biL·odalmából 
alakult különféle államok, hasonlóan az europai államokhoz az utóbbi 
két század alatt, szövetségek és cgyensuly által tartották fön magu
kat; melly ingadozó rendszer H.oma őrködő makacsságának megha
jolt j mclly fiai által isteuitvc, kik érette készek valának az alvilág Íil· 
teneinek áldozni maguka.t, vagy a tátongó mélységbe ugrani, erőha
talom által minden egyéb nemzeteket fölülmult. 

A hatalom szomja s a kincsek utáui ,·ágy hóditásokra ösztönzött. 
Kezdetben ezek átatánosak valának j késöbb a hadvezérek saját ha.~z
nukra akarák fölhasználni azokat, ugymint : Ma.rius, Sylla, Catilina, 
Pompej us, Caesar, Autonius, s mindeuek közt a legszerencsésebb 
Octavianus. 

A polgárháboruk korában csak az lehetett valameily pál"tua.k 
föuöke, ki temérdek idegenek legyilkolásával nagy sereget tudott a 
maga számára biztositani. Caesar, a legnagyobb hős és legjobb férfiu, 
dicsekszik, hogy egy millio kétszáz ezeret ölt meg az ellenség köziil. 
A gyilkosai közt kiütött viszályok még iukább kiterjeszték a romaiak 
uralmát, kik a Capitoliumból épen ugy tekintették a földet, mint va
lamelly aranybányát, rabszolgavásárt; az emberi-nemct pedig, mint a 
me ll y egy kiváltságos népre vagyon fölosztva1 sa többiek mind bar barok, 
kiketsemmi erkölcsi kötelék nem tart ös;;ze. Ezek a zsoldosok fegyverei
nek, vagy a proconsulok kapzsiságának szükségképi áldozatai , kik az 
emberi jogokatsemmibe sem véve, a társadalomjogait tetszésök szerint 
tiporják. Miként Gradivus isten, I\itől eredetöket ve9zik, járnak a 
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népek köz t, szüntelen azt kiabál va nekik : ,J a j a l e v e r c t
teknek!·' 

A romai jellemet kezdet óta törvények és vallásos fogalmak sza· 
bályozták, mellyck a kötelesség és igazság érzetétmélyen a lélekbenyo· 
mák, s megtanitának bizonyos vallásossággal tisztelni nem csak a tör· 
vényt a maga alapjában, hanem még annak külformáját is. 1\fiután 
istenitteték a köztársaság, annak szava szent volt, nem azért, mintha 
igazság rejlett volna benne, hanem mcrt kimondatott j nem az igazság, 
hanem a törvényszerűség határozott. Ugyanez pótolta amazt a népjog
ban j s midön a fecialis az ellenség határán fátyolozott fővel megje
lenvén, oda kiáltotta: "Hallja meg szavamat Jupiter, hallja meg a 
határ , hallja meg az igazság!" ez elegendő volt arra , hogy a háboru 
igazságosnak tartassék. Szintazon módon a gyermckgyilkolást meg
tiltá a törvény i dc a triumvirck , mielőtt a gyermek meggyilkoltatnék, 
rá adatják a férfi-togát. Tiltva volt meggyilkolni a hajadon szüzeket: 
ennélfogva Sejanus leányát, mielőt.t lefejeztetnék , a hóhémak kelle 
megbecsteleníteni 1). Törvény szcrint a rabszolga nem tanuskodhatott 
ura ellen, megvették tehát ujra a rabszolgát; a,Porcia' és ,Sempronia' 
törvény polgárokra nézve a halálbüntetés alkalmazását eltiltá, de köny· 
nyü volt kijátszani a törvény rendeletét azon fictio által: hogy az illy 
bünben részes a b ü n t e t és r a bs z o l g á j á v á nyilváníttatott. 

E vallásos, vagyis iukább babonás tisztelet a Wrvény, eme ,si
ket és kérlelhetlen dolog' iránt 2) sajátszerű jelleme a romaiaknak, 
kik miután mindcn igazságot lábbal tiportak, a legbámulandóbb tör
vénytudományt alkották. Rendkivüli Ugycsséggel birván ar.-a, hogy 
a látszó igaztalanságokat jogszcrii alakba öltöztessék, lényegben min
den gonoszságot megengedtek a zsarnokoknak, csak a neveket és for
mákat tiszteljék. Midön idő multával s a körűlmények változtáva! 
valameily törvény haszonvehetetlenné vált: nem törölték el azt, ha
nem képletcsen tartották fön annak cmlékét törvényszerű formákban 
és értelem nélküli fictiókban. A királyok elhajtattak i dc ök azért az 
áldozatok bemutatására királyt (•·ex sacrificulus) választanak i bizo
nyos házassági szcrtartások a sabinnők elrablásánál alkalmazott er<S
szakra cmlékeztetnek j miután már nem hivták össze a harmincz cu
riát, helyettök a 30 tictor szólittatott föl voksolásra, kik előbb össze· 
gyüjték azokat. A régi intézmények gyilkoló szigora érintetlenül ma
rad, azonban a praetor rendelete által módosittatik. 

1) Dion., XLVII. 
~)Leges, rem surdam, incxnrauilcm esse. Livius, ll. 3. 
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Mig a bölcsészek a törvények isteni eredetén vitatkoztak , s 
azokban nem az emberi ész fejleményét, nem a nép, vagy törvény
hozó akaratát , hanem a mi természetünkkel közlött legfelsőbb ér
telmiséget, az igaznak és igaztalannak örök szabályát, a halandók és 
halhatatlanok királynéját akarák szemlélni 1): addig az állani' maga 
részéről a gyakorlati észhez és a régi véleményekhez tartotta magát; 
a patriciusok megőrizve, vagy visszakövetelve azt, amit kezdet óta 
birtak, a plebejusok pedig azt, a mit nagy fáradsággal szereztek ma
gulmak, nem sokat gondoltak azzal, hogy most már a régi nevek egé
szen uj dolgokat jelentenek. 

Augustusnak minden mestersége abban állott, hogy a lehetsé
gig palástolja a bitorlást. N em volt-e ő most is a hadsereg imperatora, 
mint a szabadság korában? A néptribunatust, a romaiakgyakorlati józan 
eszének s kitünő politikai tapintatának magasztos találmányát, melly 
hazafias ellenkezése által sokkal több jót eszközlött, mint Görögor
szágnak valamennyi finomul összeszött törvényhozásai, vagy az ujabb
kori parlamentek vitatkozásai, nem rontotta le Augustus , sőt inkább 
magára ruházta azt. Nehogy a kiváltságos családok megronthassák 
ezen gyenge és erőtlen gátot, szent jelleggel ruházta föl a nép tri
bunusait; a rajtok történt legcsekélyebb sérelem büntetése halál volt, 
s egy polgár csak azért, mert köztéren a tribnnust nem köszöntötte, 
a tarpej i szikláról vetteték le. A nép legkevésbbé sem engedte volna 
csonkittatni e nagy hatalmat; s a császár azt nem is tevé, hanem sa
ját magában központositá azt 1 kijelentve, hogy ö a népnek gyámja, s 
mint illyen sérthetetlen és mindenható. Eme törvények az istenek 
templomaiba voltak bevésve, s a polgárok a félelmes Jupiterre, ki a 
romai nép fölszabadítását megszentelé, annak örökké leendő megtar
tására esküt mondottak. Augustus tehát és az Ö utódai , mint 
néptrihunok s a népnek képviselői egy v e t oval bármell y tisztviselö
nek határozatát is megakaszthaták, a .népgyüléshez vitt fölebbezést 
magukhoz vonhaták, s a legnagyobb szigorral biintethettek minden 
merényt, melly netalán a köztársasággal ugyanazonositott, sérthetet
len személyök ellen inté:ltetett volna. 

Ekképen szüli a törvényszerü szabadság és szilárditja meg a 
törvényszerü zsarnokságot; a nép által a szent hegyen kinyert jogok 
egy Caligulát és Caracallát tolnak a világra. Tiberius a legjeles b tör
vénytudókkal környezteti magát, smindannyiszor a régi törvények- és 

1
) Cicero, De leg. II. pass im. 
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ősi szokásokra hivatkozik , valahányszor mészárlást követ el a nép és 
a patriciusok közt, kik által és kik ellen ama törvények hozattak. 

A köztársaság Isten j az Isten semmivel sem tartozik az ember
nek, az ember pedig önmagával és másokkal tartozik neki. Az egyén 
tehát áldozza föl magát az istenitett köztársaságnak nem csak akkor, 
midőn a harcznak borzasztó fejleményeiben ezerek és ezerek esnek el 
előttök ismeretlen ügy miatt, hanem még akkor is 1 midön a babona
ság azt rendeli , hogy minden lelkesedés nélkül fosztassék meg életé
től olly ember, ki semmit nem vétett, kiengesztelésére az istenség
nek, mellyben már senki nem hiszen. 

A görögök nevelés , a romaiak államszerkezet által polgárosod
tak. A görög miveltség a szépet a hasznosnak és az igaznak eléje 
tette j a romai miveltség mindenek előtt törvényszerüséget kivánt. A 
görögök csakhamar meghaladták tudományban az ö mcstereiket j a 
romaiak soha nem érték el öket. A görögök igen sok független álla
mokra valának osztva , mindcgyikben élet és tevékenység fejlődött a 
közmiveltséghasznára; Romacsak egy eszményi alakot ismert, a magáét, 
s azt mindenkire egyformán kiterjeszteni akarta. Fegyver által alakul
ván, nagysága is egészen katonai volt. A régiség iránti hagyományos 
tisztelet akadályozó. ama vetélkedést, melly a jövőt tartja szem előtt j 
a gyors gazdagulás hirtelen fölforgatá az erkölcsöket j a hideg, pró
zai, törvényen alapuló vallás csak is az állam érdekét tartotta szem 
előtt. 

A politikai köteléken kivül semmi egyéb nem egyesité a polgá
rokat. A család nern képez szeretetteljes, szent társaságot, hanem po
litikai zsarnokságot j az ellenségeskedés t, mint nyil ván os , köteles dol
got gyakorolják egymás irányában a polgárok j pályája kezdetén min
dcnki öröklött ellenségre talál, vagy ha nem, keres magának. Ha 
valakinek egy másik kinyilatkoztatja, miszerint barátja lenni meg
sziint, hogy ellenében miiködhessék, az ellenpárthoz szegődik j némi
leg becsületbeli dolognak tartatik állhatatosnak lenni a gyülöletben; 
Cicero mentegetÖllzik , hogy a közérdeknél f$va ellenségeivel tart, 
s néhány példávaligyekszik igazolnimagát 1).Nemhogy erénynek tar
tatnék az emberiség, sőt inkább a stoicusok bölcshez méltatlan dologoak 
tartják azt 2); kinek, a szelid Vit·gil szavai szerint, nem szabad sem gyü
löletet táplálni keblében a gazdag, scm könyörületet a szegények iránt 

1) Oratio dc provinciis consularibus. 
Z) 1\lisericordia. est aegritudo animi ... Sapiens nou miseretur ... Non ignoscit. 

NWlquam boni viri miserendurn. Olcero, Tusculan. 4; S~neca, De Clem. ll. 4. 5. 6. 
31 
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Illy állapotban kinek volna bátorsága szót emelni , és személyes 
meggylSzlSdéssel föllépni a hatalom ellenében? Nem volna-e őrültség 
saját meggyőzMése végett a halállal, vagy üldözéssei daczolni? Min
denki csak saját hasznával gondol, a. többi nem aggasztja lSt. Még az 
irók is a szépben csak a hasznost keresve , a zsarnokságnak szövet
ségeseivé és czinkostó.rsaivá válnak. A bölcs a goodviselés helyett 
mindenütt csak kétségbeeséssei találkozva, a legfőbb erényt abban 
fogja találni, hogy bátran nézzen szemközt a halállal, s igy szabadul
jon a szenvedésektlSI, mellyek egyéni nézete szerio t fölüimulják ere
jét j s minél inkább gyarapodik anyagi jóllétben, annál mélyebben 
sülyed az ember. 

Ekképen tehát nem az egyetértés és szeretet, hanem az ellen
kezés utján halad czélja felé a nemzet. A patriciusok és a plebejusok 
nem csak két elkülönzött osztály gyanánt tünnek föl Romában, mi
ként a többi népeknel, hanem mint két politikai párt, mellyek tul
nyomóságra törekednek a forumon és az áJlamban. A plebejusok nem
zedékriSI nemzedékre hagyományozzák a szent kötelcsséget , hogy a. 
polgárjogokat megnyerhessék j a patriciusok és a gazdagabbak min
dent megtagadnak : amazok előhaladást ohajtanak , emezek pedig aka
dályozzák azt az által, hogy a niultba kapaszkodnak, s az erőszak és a 
hóditás uralmát védik. 

A haladás, saját törvénye szerint, núnden gátokat leront, s ma
gával ragadja azokat j mind inkább tágitja a sorompókat, mellyek 
közt a családok, városok vagy nemzetek másoknak kárával szabadal
maikat védik. Az aristocraticai intézmények mind inkább a demoera
tiához hajlanak j a törvény elötti egyenlőség elve mind inkább terjed; 
a romai miveltség görög formákat ölt magára, a nélkül, hogy a nem
zeti alapot elvesztené; Olaszországon kivül egész tartományok Roma. 
alattvalói lesznek, me ll y az uralmat és a jogot minden oldalra terjeszti, 
s annak eltörölhetlen nyomát hagyja maga után j a leigázott nemze
tek külön önzését elnyomván, a magáét diadalra segiti, melly azon· 
ban a nagy kiterjesztis által maga is elgyengül. 

Ekképen tehát (oh bámulandó utai a gondviselésnek!) a fegyver a 
testvéries közeledést könnyiti ; a népek közti harcz egy pillanatra föl 
van függesztve, s Roma nem látva. maga ktirül ellenséget, kardját 
Augustus kezébe leteszi, ki hatalmát a patriciusokra és plebejusokra, 
a gyc'Szökre és legyőzöttekre egyformán kiterjesztvén, megszüntcti az 
ellenségeskedést, s a jogközösséget megadja. 

Az egész ó társadalomban eddigelé nem láttunk egyebet, mint 
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kevesek ktlzösségét 1 s számtalan községeknek esetleges egymáshoz 
közeledését. Egyedül Roma ttlreked.ett egyesiteni 1 olvasztani és szer
vezni. Az egyesítés sikerült neki , de nem az olvasztás; mert ö maga 
sem birt azon vallásos egységgel , melly egyedül képezheti a testvér
kapcsot a népek ktlzt. Az ö egysége tehát erőszakos, anyagi és pilla
natnyi volt; nagyon is kegyetlen guny vala azon béke szó, mellyet 
Augustus hangoztatott az ellentállásra többé nem képes népek fülébe; 
s mig ezek külröl borzasztó ellenhatást készitenek, belülről kevésbbé 
feltűnő, de azért sokkal élénkebb összeütközés támad a vallási dol
gokban. A bölcsészet-, politika- és vallásban nincs egy pont, mellyre 
nézve átaJános egyezés léteznék j a nép nem tudja, mit képes, és mit 
kelljen mivelnie, és szenvednie; a tanult ember ingadoz a kínálkozó 
élvezet kéj ei s a határozatlan kötelcsségnek terhei közt; a nagyobb 
rész csak élvezetre s arra gondol, hogy a terhessé vált életet lerázza. 
magáról. 

Innen azon századnak borzasztó romlottsága , mell yet a forma 
bálványzói arany-korszaknak neveztek el. 

Pedig soha nem mutatkozott ann y i gazdagság és annyi hatalom: 
megszámlálhatlan seregek, lángeszü férfiak, virágzó szépmüvésze
tek és ipar; pompás paloták,az élet kényelmei, széles országutak, ki
terjedt kereskedés , virágzó pénzügyi állapot. 

De elégseges-e az embernek az anyagi miveltség? Valljon 1t 

magasztos társadalmi czélra törekednek-e azok, kik csak arra irá
nyozzák minden ohajtásukat? Nem olly sürgető, vagy talán sürgetöbb 
szükség-c az cm berre nézve az igazság és a jogosság? S ki hozza elő
térbe ezeket? A világ száraz, puszta térségein me ll y földben sarjad
zanak ezek? Miképen fog ezek által ujjászületn i a világ? Erőszak 

által nem, mert Roma maga is csakhamar a közönséges fölbomlás 
árjába fog besodortatni; a ti:irvényszerüség által sem, mert Romának 
törvényszerüsége olly szivóll és erőteljes, hogy mellette egy másik ki 
nem fejlödbetik ; tudomány által sem , rnelly az ő hanyatlásában nem 
csak gyümölcsöt nem terern , hanern m,.ég eddig szerzett kincseit is 
csak nagy bajjal képes megőrizni. E nagyszerü föladatot csak a sze
retet teljesítheti. 

Nyiljanak meg tehát az egek, s harmatozzák be a földet. Egy 
szerény , de az igazság erejében hathatós szózat leplezze föl a világ
nak az elvesztett tanokat j adja tudtára, rniként az igazság sokkal mé
lyebben gyökerezik, mint sem a szerződésekben, vagy emberi törvé
nyekben; hogy az Istennek szelletc, az ember, nem csak a társada-

3 l• 
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lom irányában bir fontossággal, hanem saját méltósággal is bir, melly 
őtet kötelezi , hogy tökéletesitsa önmagát, s öntsön erőt a legfőbb 
törvény által gyámolított lelkiismeretébe. 

A nazarethi ácsnak fla, ki illy módon ujjászüli az emberiséget, 
halálra itéltetik; s a romo.i kormányzó, a régi állambölcseség nyo
mán , jóllehet őt ártatlannak találja, helyes dolognak látja, hogy egy 
ember szenvedje a halált az egész nép javára. 

Ő meghalt; s a hazának bálványozása mellett, minek következ
tében tőle scmrRit megtagadni nem lehetett, föltámad az észnek azon 
kiváltsága, hogy a törvények igazságos volta fölött tartson vizsgála
tot; s a gőgös Capitolium ellenében, hol irva van: "Legfőbb szabály 
a nép java," emelkedik a gyalázattal tetézett kalvária-hegy , melly a 
régi embertelen gondolkozást elnémitván, fenszóval hirdeti : "Ha bár 
a világ romjain, de gylSzzön az igazság." 



FÖLVILÁGOSITÓ JEGYZETEK 

az V. könyvllez. 

(A) 32-dik laphoz. 

A p é n z é s a g a b n a é r t é k e. 

A roma.iak 547-ben vertek el8ször aranypénzt, 20 sestertius t 
számítva egy scrupulusra j s még maig vannak fen illy pénzek XX, 
XXXX, LX. verettel. Minthogy a rornai font 288 scrupulus, azért te
hát, hogy ha a scrupulus sulyát ismerjük, tudva lesz előttünk a font 
is. A szigorubb tapasztalás 6154 szemert mutat föl. (Egy szemer a 
márkában == 0.0531 gramm a meter-féle sulyag szerint. S rniután 
tudjuk azt, hogy a denár a fontnak 1/ 8 , része, tehát a denárnak sulya 
= 73.333 szemer). A denár való pénz volt szintugy a köztársaság, 
mint a császárok korában. A denár helyett a görögök drachmát hasz
náltak. 

A legelső ezüstpénzt Roma 485-ik évében verték. Az egység 
denár (dena aeris) volt, egyenértékü 10 réz as-sal, mellyek mind
egyike körül-belül egy fontot nyomott. Fele volt a quinarius j negycd
része a sestertius =2 1/J font j azonkivül a könnyebb fölváltás végett 
volt még a libella = l as, vagy l rézfont; a sembella (semilibella) = 
'f.J. font j a ternarius = 1

,', font. 
'Az arany és ezüst közti arány Herodot korában ugy állott, ro int 

13 : 1.- Plato a H i p p a r c h u sban kevesebbre teszi= 12 : l. -Kr. 
e. 300. évben Menandcr ugy adja az arányt, mint 10: 1. 

32 
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A denár kezdetben sokkal nehezebb volt; azután az első pun 
háboruban az as 12 unciáról 2-re szállittatott; a denár tehát 1/8 ~ 

fontra. Miért is az arány az ezüst és a vert rézpénz köz t ugy ·állott, 

. 84 x 10 . . 140 l mmt - 6 - vagy1s mmt : . 

536-ban az as egy uncia sulyra szállittatott le , s a denár , a 
nélkül, hogy értékét változtatn á, 16 as-ra emeltetett, a quinarius 8, 
a sestertius 4-re ; és igy az ezüst aránya a rézpénzhez ugy állott, 
mint 112: l. 

Végre a Papirius törvénye 562. körüllenyorota az as-t 1J2 réz
unciára; a denár egyenlő maradott, s 16 as-t ért: miért is az arány 
a rézpénz és ezüst közt ugy állott, mint l : 56. 

Minthogy először, a mint láttuk , az a u r e us a scrupulusra 
vonatkozott, később, nem is tudjuk mikor, ez is a fonthoz viszonyit
tatott, miként a denár. E változás hihetőleg Caesar után állott be ; 
jóllehet a hires Eckhel tagadja, hogy a köztársaság korában arany
pénzt vertek volna, azon oknál fogva, hogy a veret nagyon is szép, s 
hasonlit a siciliai és campaniai pénzek veretéhez. Azonban Roma is 
használhatott a veréshez görög müvészt. 

A 705. év után az aranypénz negyvened része volt a fontnak, 
25 denár értékben. Az arány tehát a két rendbeli ércz közt ugy ál-

l . 80 x 2'1 1 . k" '"l b 1'"1 . t 12 1 ott , mmt 
84 

: , vagyis. uru - e u mm : . 

A császárok alatt a pénzek sulya csökkentetett. A nevezet 
majdnem egyenlő maradt,0,998 és 0,991 közt az aranynál, az ezüstre 
nézve pedig 0,993-tól 0,965-ig. Illy értékben, nem tekintve a vere
tési költségekre, a köztársaságnak ezüst pénze Domitiánig 81.8-71 
századrész értéket képvisel, vagyis határozottan : 

Denár. Sestertius. 536-220-ig. Augustus, Tib.-·Claudius, Nero, G alba-Do-
nútianus alatt 

1 4 0.82 79 78 73 70 
25 100 20.47 19.87 19.48 18.38 17.78 

tOO 400 81.88 79.52 77.93 73.52 70. 77 
t OOO 400 0 818.83 795.19 779.34 735.24 707.73 

!irá t. 

Ezen alapon állitjuk össze a következő aránytáblázatot, melly
hez viszonyithatók az ,előadás' szövegében fölemlitendő összegek. 
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Pénzek. Korszakok. 

Sestertius. Denár. 536-720. l Augustus l Tíbd.I~uCsla.u- Nero IGalba·Domí-
tíau alatt. 

4 l .82 .79 .78 .73 .70 
8 2 1.64 1.59 1.56 1.47 1.41 

12 3 2.46 2.38 2.34 2.20 2.12 
16 4 3.27 3.18 3.12 2.94 2.83 
20 5 4.09 3.97 3.89 3.67 3.55 
24 6 4.91 4.77 4.67 4.41 4.24 
28 7 5.73 5.56 5.45 5.14 4.95 

~ 32 8 6.55 6.36 6.23 5.88 5.66 
"' :: 36 9 7.36 7.15 7.01 6.62 6.36 
§: ~ 40 10 8.19 7.95 7.79 7.3.') 7.08 
~ ~ ~100 25 20.47 19.87 19.48 18.38 17.79 

~ 5400 100 81.88 79.52 77.93 73.52 70.77 
~ 800 200 163.77 159.04 155.87 147.04 141.44 

1,200 300 245.65 238.55 233.80 220.57 212.32 
1,600 400 327.53 318.07 311.73 294.09 283.09 
2,000 500 409.42 397.60 389.67 367.62 355.86 
2,400 600 491.30 477.11 467.60 441.14 434.64 
2,800 700 573.19 556.63 545.54 514 67 495.41 
3,200 800 655.07 636.15 623.47 58819 566.18 
3,600 900 736.95 715.67 701.41 661.71 636.95 
4,000 1,000 818.33 795.19 779.34 735.34 707.?~ 

40,000 10,000 8,183.33 7,951.91 7,793.42 7,352.39 7,077.2~ 
400,000 100,000 81,833.33 79,519.10 77,934.24 73,523.92 70,772.9( 

4,000,000 1,000,000 818,333.33 795,191 779,342.45 735,239.20 707,729.06 
~0,000,000 10,000,000 8,183,333.33 7,951,910 7,793,424.50 7,352,392. 7,077,290.60 

Constantin ideje után a ,solidus' értéke 14.81 lírára tehet<S. A 
többi is arány szerint. 

Antiochus szerzMésében a romaiakkal, melly Polybim~-és Titus 
Liviusnál cHifordul, olvasható, hogy az adó jó mértékü attikai talen
tumokban fizettessék, s egy talentum 80 romai fontot nyomjon. Miu~ 
tán tud juk máshonnan, hogy a talentum 6000 draohmából áll, a drachma 
sulya = 82 1/ 7 szemerrel. Az attikai talentum 6000 lirára számítható. 

Az olly gyakran emlitett arany-font 900 lírára számítható ; 7 5-re 
pedig az ezüst-font. A birodalom hanyatlása korában az arany-font 
1066 lirát ért. (Lásd Paucton, Métrologie, Paris, 1780.) 

A mi a sulyt és mértéket illeti, ugyanazon Paucton szerint némi 
mutatvá.nyt adunk : 

Romai láb 
Lépés (passus). 

V o n a l m é r t é k e k. 

·· Mérföld (milliare) 

T e l e k m é r t é k. 
Hold (jugcrum) 

0.3063393 meter 
1.5316965 " 

1531.6965 

2702.7013 
32* 

D 

" 

" 



Romai uncia 
Font (libra) 

Congius. 
Akó (urna) 
Am ph ora 
Culeus , 

Mérő (modius) 
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Su ly ag. 

Hig mérté k. 

Gabnamérték. 

0.0279379 kilogr. 
0.3352548 " 

3.593 meter. pint 
14.374 
28.748 

574.961 

9.582 

" 
" 
" 

" 
Az aranynak aranya az ezüstht1z. 

Amerika fölfedeztetése megszaki tá az egyensulyt, melly Euro
pában egy darab idő óta az ezüst és arany közt létezett, az által, hogy 
az uj-világ bányái rendkivül jövedelmezök valának. Már 1620-ban 
négyszerte kevesebb becscsel birt e két rendbeli ércz, mint egy szá
zaddal előbb. Ekkor kezdődött az aranynak és ezüstnek kivitele Euro
pából Ásiába az Indiával és Chinával folytatott kereskedés utján, hol 
az arany s még inkább az ezüst ritkább vala, mint Eurapában j s ezóta 
folyvást oda szivárgott ki. 

A két rendbeli ércznek különféle kivitele két tünemény által 
nyilatkozik: 1) az amerikai bányák 45-ször több ezüstöt szaigáitattak 
Eurapának, mint aranyat; mindamellett a. két rendbeli ércznek ará
nya csak olly viszonyban változott, mint 12 : 15; 2) a bányák ter
méke 1630. évig olly magasra szöktette az éleieroszerek árát, melly nem 
nagyon változott mai napig j már pedig azóta Europába. ötszörte több 
arany és ezüst jött, mint Peru meghódítása óta 1630-ig. 

Ennek oka a fényűzés és az ipar emelkedése, minek következ
tében a becses érczek kerestetnek , s azoknak értéke megmarad j to
vábbá, hogy ugyanezen érczek Ásiába vándorolnak. Ez által helyre
áll a sulyegyen azoknak átalános és viszonylagos becse közt a világ
nak két részében j s jóllehet már két század óta tart ez igy, a meny
nyiség, melly a kereskedés utján kimegyen, olly csekély ama tarto
mányok területéhez és népesst-géhez képest, mellyek azokat kapják, 
hogy sokkal nagyobb becscsel birnak Japánban, mint Chinában j itt 
nagyobb becscsel, mint Indiában, még inkább Indiában, mint Europá
ban : mig végre az egyensuly helyreáll. 
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Az ó-korban legalább az első századig a becses érczek ellenkező 
irá.nyb~n jártak, mint jelenleg., Most Amerikából jönnek Europába, s 
innen Asiába mennek : akkor Asiában voltak a legtermékenyebb bá
nyák , onnan j~"ittek Görögország- és Olaszországba, először lassan a 
kereskedés utján 1 késöbb áradatként a hódítások által. 

Herodot korában az arany értéke 13-szor multa felül az ezüstét; 
Plato idejében 12·szer; Sándor halálakor 10-szer; az aetolok és ro
maiak közti egyezkedés korában még 10-szer. Ezen csökkenés arra 
mutat 1 hogy az arany folyton behozatott GörögországbóL Ezüstbá
nyái voltak ugyan, de nem aranybányái, kivéve a thasosi, gyéren jö
vedelmező hányákat, s mig föl nem födöztettelc a Pangeus hegyi bá
nyák macedoi Fülöp alatt. 

Olaszországban nem találni régi arany- és ezüsthányákat, ugy 
annyira, hogy 247 -ig Kr. e. éjszaki Olaszországban csak rézpénz járt; 
s ugy látszik, hogy déli Olaszország gyarmatai Görögországból kap
ták pé n zök anyagát, az ezüstöt. Midőn Romában aranypénz veretett, 
ezen ércz 13 és 14 közti arányban állott az ezüsthöz; Caesar korában 
mint 12; a császárok alatt Domitiánig ll lfz-re szállott le. 

Roma ezüstben követelte az adót; mi által az arany nagyobb 
arányban maradott 1 mint Görögországban. Hadrián császár utódai 
alatt a pénzben zavar támadott. Posthumus uralkodása táján az ezüst 
eltünt, s ismét előtünt Diocletiánnal. A romlott pénz használatával 
roppantul nőtt az aranynak becse, s kivitetett Olaszországból. Miért 
is Constantin alatt az arány 1/a volt j ifjabb Theodosius alatt 422-ben 
1j18 j de már Justinié.n korában ismét 1/15 -el találjuk azt. 

Francziaországban 1/1 0 volt az első uralkodók alatt 1 azután nö
vekedett; 1/ 11 volt Pipin, 1/12 Nagy-Károlyalatt,s igy maradott 1609·ig. 

A gabna ára. 

Görögországban 410. év körül Kr. e. a medimnus (mérő) 12-ed ré
sze egy obulus, vagyis a medimnus 2 drachma értékü volt. Hihetőleg 
bő termés volt, mivel másutt 3 drachmával látjuk számittatui a me
dimnust. A medimnus ugy áll a párisi méröhez 1 mint 7 : 2; az érték 
tehát a jelenlegi értéknek 1/ 3 -át tenné. 

Romában gabnakiosztás történt olcsó áron ; ezen árak ismere
tesek razonban a gabnának a pénzbezi valódi viszonyát nem fejezik 
ki. Ugy látszik, hogy a. modiusnak közép ára 3 sestertius volt. A ga
bona méröje 16 franczia fontot nyomott: ugy állott tehát a franczia 
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mértékhez, mint l : 15 (0,101 hectoliter). A mérö tehát Romában 45 
sestertiusba, vagy 11 1/, denárba, azaz 825 ezüst szemerbe került volna. 
A köztársaság idejében tehát az ezüst és gabna közti viszony ugy 
állott, mint 268 l : l. 

Az Amerika felfedeztetését megelőző három században a gabna 
méröjét közönségesen az ezüst márka 9-ed részével, vagyis 512 finom 
ezüst szemerrel, azaz 6 frankkal fizették. Az Amerikából hozott érczek 
tehát 4-röll-re csökkentették az ezüstöt. 

Ekképen tehát a következő arányjegyzéket készithetjük a gab na 
és a pénz között : 

c: ...; 
.:.; o .go é 
.g-. on ... ., .r c ~ ~:!' :;:~ " ~ .. il~ " ., 
o • ·::g :3g ."o 
~~ E .. ." 

o ~ .... "" r:.= ~ rt 
Agabnaugy ~ ezüsthöz, mint l a 3,146 2,681 4, 320 1,050 

áll az aranyhoz, mint l a 37,752 32,172 51,840 15,800 

A becses é'ezek uánya) 
2 096 jelenleg a gabonával ezüstnél 2 .>55 41H l 
' , ' egys~gnek vétetvén, lesz aranynál 2 389 2 3S9 3 277 
) ' ' az arany az . . . . 

Egységnek vétetvén ~ ezüstnél o 728 o 62.> l o na 
' ' ' 1.520-b., lesz az arány o.z aranynál o 728 o 62..> o 304 

' ) ' 
Azt v élné az ember , miként Olaszország az o legnagyobb hódi

tásainak korában több kincscsel birt volna, mint most Eurapának 
bármelly egyéb tartománya. De csakhamar megszüntek az ujabb 
adók jövedelmei, mialatt az érczek kivitele Arabia, India és Persia 
felé növekedett a fényüzési czikkek bevásárlására.Késöbb a császárok 
a barbaroknak adóztak , s utóbb ismét maguk a barbarok jöttek zsák
mányolni. Ekképen tehát a gabna értéke csökkent. III. Valentinian 
törvénye 446-ban rendeli, hogy az olasz so l d o-nak értéke 40 
modius gabona; mi szerint a vert arany és gabna közti arány ugy 
állana, mint 73.911:1, sa vert arany a rudezüsthöz ugy állván, mint 
18:1; eb?lH következik, hogy az ezüst ugy állott a gabnához 7 mint 
4106:1. Es igy a gabna mértéke (méro) alig ért volna 538 ezüst sze
mert s nem többet 825-nél, ruiként a közönséges évazámitás kez
detén, 
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Lásd •· Letroone, "Considérations générales sur l' evaluation 
des monnaies grecques et romaines, et sur la valeur de l' or et de l'ar
gent avant la découverte de l' Amérique", a franczia academia em
lékirataiban. 

(B) 168-ik laphoz. 

A g a ll o k s z o k ás a i. 

Midön a népfajról szólunk, melly minden egyebeknél inkább 
összevegyülve a régi lakossággal, Olaszország jelenlegi népességét 
képezi, méltó lesz időzni egy kissé annak leírásánál Thierry Amade 
után, "Histoire des Gau)ois dcpuis les temps les plus reculés jusqu'a 
l'entiere soumission de laGaule a la domination romaine." 2-ik kiadás, 
Páris, 1835. 

A gallus termetére nézve erőteljes volt j arczb<Sre fehér, szemei 
kékek , haja szöke vagy gesztenyeszinü, mellyet világos vörösre vagy 
mészvizzel l) igyekezett festeni, vagy pedig faggyu- és hamuból ké
szült csipös kenöcscsel bekenni 2). Hajoka.t nem nyírták, s vagy für
tökben lógott az vállaikra, vagy csomókba volt szedve 3). A köznép 
megnöveszté szakállát j az urak borotválkoztak, de sürü bajuszt vi
seltek 6). 

Valamennyi törzsnek közös öltözete volt a nadrág (braga, brac
ca) $), nagyon bö a belgáknál, jóval szükebb déli Galliában 6) j ujjas 
ing esikos szövetbc51, olly rövid, hogy az oldalak szabadon látszot
tak 7) j és a sagum 8) vagy esikos fölölt& , miként az ing, vagy pedig 
virágok, kereklapok- s mindennemü ábrákkal beszöve, s a gazdagab
baknál arany- és ezüsttel dusan himezve 9), mellyet vállaikra vetettek 

') Tmxvov dnonJ.rípan 11pwvu; Ta; T~nxa; 11vvExih. Dlod. Sle. lib. V. 
p. 305. 

Z) Galliarum hoc in ventum rutilandis oapillis fit ex sebo et cinere. PUn. lib. 
XXVIII. cap. 12.- lllartlal. lib. VIII. ep. 33. - Tbeod. Prlscian, lib. I. cap. 3. 

a) Dlod. Sle. loe. cit. 
') Ű~ J'wyEVEi; Ta; p;v 1l1X(IHO> anoJ.ualPOVIJ~, Ta!> J' V1l1ÍPIX!> avup{va; 

ÉwlltP, WillE Ta llfÓpara a•hwv ltrucaAIÍntEIJ&a~. Idem, loe. cit. 
5) Braca, brocca, bra9a; brykan (cymr.) bra911 (armor). 
•) Ava~IÍ(JW~ X(loiv-.:a~ (ol. (UJ.ya•) 1lf(IHHaplva~;. Strab. lib. IV. p. 196. -

Lazis ~raccis. LucaD., lib. I. 
7) Strabo, id. h. 
') Sagum: 9allicum nomen. Isldor. Ori9in. lib. XIX. cap. 24.- Sae (armor). 
0) Sa9a 11ir9ata. VIrgil. Aeneid. lib. VI. - Auro 11ir9ata t1estis. Sli. ItaL lib. 
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s álluk alatt érczcsattal kapcsoltak össze. A köznép vadállat- vagy bir
kabőrt hordott a helyett , vagy pedig vastag gyapjuszövetet, me ll y 
gall-kimri nyelven l i n n vagy l e n n nevet viselt 1). A gallusok so
kat tartottak arra, hogy jó öltözetben jelenjenek meg, s a va~yono
sahbak, vagy tisztviselők arany nyak lánczot, karpereczeket, gyúrüket 
és öveket szerettek hordani 3). 

A nyil, parittya, hosszu, tompavégü s egy élii kard vasból vagy 
rézből, valának fegyverei.k. De a transalpinosoknak saját találmányu 
fegyverök volt j bizonyos neme a lándzsának , mellynek vasa egy kö
nyöknél hosszabb s két tenyérni széles levén, félhold alakra kanyarult 
befelé, körül-belül miként a mostani alabárdok j e borzasztó fegyver 
szétrongyolta az izmokat, s csapása halálosnak tartaték. 

A tramalpi, valamint a cisalpi és galata harczos jó ideig nem 
használta a védfegyvereket, mint a mellyek a valódi bátorsággal ösz
sze nem férnek j s oktalan becsületérzésnél fogva öltözetét is leveté, s 
anyaszült meztelen harczolt a va..'lba burkolt ellenséggel; azonban e 
népfajnak természeti kérkedéséből származott emez előitélet a máso
dik században majdnem egészen elenyészett. Sokféle viszonyaik a 
massalioták-1 olaszok- és earthagabeliekkel megkedvelteték velök a 
fegyverzetet is, mint ékességet; késllbb annak hasznát is érezték; s 
Románalt és Görögországnak hadi jellege a Loire , Rhodanus és 
Szajna partjain is elfogadtatván, különös öszhangzásba hozatott a 
gallusok régibb hadi öltözetével 8). Az érczsisakra, melly az illető 
harczosnak vagyonállapotához mérve, többé vagy kevésbbé becses 
volt, jávorgim-, bival- vagy gímszarvakat illesztettek; a gazdagabbak
nál bizonyos ékességet, melly dombormüben madár, vagy vadállat 
alakokat ábrázolt, e fölött nagy tolldiszszel, minek következtében 
óriásoknak látszottak ~). Hasonló ábrákat csináltak egyszerün, vagy 
dombormiiben a hosszukás, négys2:ögü, s eleven szinekkel festett pai-

IV. 152. - .I'áyo~ ~a{Moh:o~. Dlod. Sio. lib. V. p. 307. - nJ.~,.-&lotr; noJ.váv,'hu, .. 
lelem ibid. - A romai történetirók áta.lll.ban. 

1) Linnae, saga qua.dra et mollia. IBfdor. Origin, lib. XIX. c. 23. - Plaut. 
ap. eundem - Laena (Varro, li b. IV.). Aa.va (Strab. lib. IV. p. 196). Lein (gael), 
katonai köntös (Armstrong,Dict.); Len (armor) takaró. 

l) T1E(J~ roir; {JqctKlou~ xa~ roir; xá(}notr; 1/JÜ<ct. Strab. lib. IV. p. 197. -Dtod. 
Sic. lib. V. p. 305. -Sli. Ital. lib. IV. loe. cit. - V1rgll . .der~eid. !ib. VI. stb. 

3) Dlod. Sle. lib. v. p. 507. 

') Toir; /lE'II yáq 7T(JOIJXEim~ 11V14ffJV~ x{qarct, Toi0 J' O(JJ'iWJ' lj TET(}rJ7TÓJrol' 

~~>írul' ~xrnv'7Iw,ut"cu 7TfJOWf.~!X'· Dlod. Sic. lib. v. p. 307. 
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zsokra is 1). Az illy á.brázolatok ismertető jelei valának a harczosok
nak, ollynemü jelképek, mellyck által mindenki az ö bátorságát s 
sajátszerü vitézségét akará kitüntetni, vagy az ellenséget megrémi
teni 2). 

lllynemü paizs és sisak, görög és romai módra érczből vert 
pánczél, vagy vaskarikákból készült gallus találmányu ing 3), a jobb 
oldalon vas- vagy pedig rézlánczról, néha pedig arany , ezüst ~), bu
ránytól 5) csillogó akasztékról lefiiggő nagy kard j azonkivül nyak
láncz, hrpereczek, aranygyürük a karon vagy középujjon 6), nadrág, 
négyszögre tarkázott, vagy pompásan himzett felöltöny, végre nagy 
vörös bajusz képezék az arverni, aedui vagy biturigi lovagnak dicső

ségét a második században a mi idöszámitásunk előtt. A fegyverzet 
használata a gazdagok- és a fönökök től átment a köznépre is j azonban 
ugy látszik, á talánossá soha sem vált. 

Merész, heves , lármás s egészen harczias levén e nép, értelmi 
tehetségre ismindennek fölfogására és végbevitelére képesvolt.Csak
hamar utolérte a phoeniciabelieket és a görögöket, az ő mcstereit a 
bányászatban, és saját hasznára müvelte a hányákat, idegen keres
kedöknek adván el a tiszta fémeket a kézmüvek számára. Később a 
saját érczekből készült fegyvereket és ékességeket is utánozta, mely
lyeket igen drágán kellett megvásárolnia js a biturigok és aeduok közt 
arany- és ezüst-gyárak támadtak. 

Valamint a spanyolok az aczélkészitésben, szintugy kitüntették 
magukat a gallusok a rézkoholásban 7).Habár pénzeik a durva veret és 
barbar eszme következtében durva izlésre mutatnak is, azt nem lehet 
tagadni, miként fontos fölfedezések fejleszilették bennök a tehetséget 
a müvészetekben. Az ó-kor sok hasznos találmányt neki!{ tulajdonit: 
a biturigok találták föl az ónozás, az aeduok a furnirozás mesterségét. 

1 ) Ugyanaz., u. o. 
Z) Galli pect.lliore et suum sibi quisque habuerunt i nsig11 e. . . . V eget. li b. II. 

cap. 18. - OveEo~r; nmo~luApbo~> ~~~oreó nw,. Dl od. Sic. loe. cit. - SU. Ital. !ib. 
IV. v. 148-50. 

8) e~íqaKar; lzoVUUI ol pb I}~~"Í(!DV> u).vot~C.Írov,-, Dlod. Sfc. ibid.- Sub
indverunt galli e ferro ... ex annulis ferrearn tunicam. Varro, De lingM latina, !ib. 
IV. col. 20. 

')Ina :ta> rzovo~ p.axqa>, at,}1/~air; ~ xaJ.xai; aUaEIIU.' e~EQt1/p.lva;, naea 
t~ v ~E~ta'v ).ayóva naearnap.lva>. Dlod. Sle. lib. V. p. 307. 

,. 5) PUn. lib. XXXII. c. 2. 
1 ) Galliaein medio digito n.nnulis dicuntur usae. PUn. li b. XXXIII. cap. 1. 
7) Plin. !ib. XXXIV. cap. 8. 
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Amazok a forró ónt olly ügyesen alkalmazták a rézre, hogy az illy 
módon készült edényeket alig lehet megkülönböztetni az ezüst-edé
nyektől 1); alesiabeli kézmüvesek megezüstözték illy módon a. rezet 
zabolák- és lószerszámokra; az igy ezüstözött rézből egész szeker,ek is 
késziiitek 3). 

A szövésben 8) és kelmék festésében ') szintén hiresek valának; 
a földmívelésben keréken járó ekét gondoltak ki ~), ugy szintén szitát 
lószőrből 6) és trágya márgát 7). ALozére hegyen a gabaloknál, aNe
mauso mellett s a Havasokon készült két rendbeli sajt nagy kedves
séget nyert Olaszországban 6), jóllehet az olaszok Gallia sajtját csí
pős és orvosság-izünek találták 9). Készitettek még különféle italokat 
erjedés által, ugymint: árpából a sert (cervisia) 10), buzából és méz-. 
ből 11), méhsert 12), köményvizet 13) stb. A ser habjával savanyitot
ták a kenyeret n), s egyuttal jeles arczbőr szépitőnek tartatott; miért 
is a gallus hölgyek gyakran mosdottak azzal, hogy arczbőrük fris 
szinét megőrizhessék 13). 

A bort idegen kereskedők hozták számukra, s a massaliota gö
rögöktől tanulták annak átalános készitésmódját, ugy szintén a szőlő
mivelést. Galliában sokféle bor termett. Massilia körül sürü, veres, 
nem nagyon izlő 16); jobban szerették az arecomi volskok általBiterra 

1) (Stannwn) album incequitur aereis operibus, Galliarum invento, ita ut 
vix discerni possit ab argento ... gloria Biturigum fuit. PUn. lib. XXXIV. c. 17. 

2) Deinde et argentum coquere simili modo coepere, equorum maxime or-
namentis, jwnentorum jugis in Alesia oppido. Plin. ibid. - llor. lib. lll. cap. 2. 

8 ) Pltn. lib. VIII. ca.p. 48. 
'l Ugyanaz. 
5) Ugyanaz, lib. XVIII. ca.p. 49. 
6) Cribrorum genera Galli e setis equorwn invenere. Pltn. lib. XVIU. c. 11. 
7) Ugyanaz, cap. 6. 7. 8. 
8) Ugyanaz, lib. XI. cap. 49. 

9) Galliarum sa por medioamen ti vim obtinet. Ug·yanaz, u. o. 
10) Cert>isia. Plin. lib. XXII. cap. 15; régi franczia nyelven cert>ois, cwrt> 

(cymr.), cor (corn.). V. ö. Antolog. lib. I. cap. 59. epigr. 3. 
11) Posidon. ap. AtheD. lib. IV. pag. 13. 
12) Diod. Sic. lib. V. p. 304. 
13) Toii~o (ro x.lf.tLJIOV) tk TOJI nÓZOJ! iptMllov,t.Posldon. ap. Atllen. loe. cit. 
n) PUn. lib. XVIII. cap. 7. 
15) Spuma. cutem femina.rum in facie nutrit. PUn. !ib. XXII. cap. 25. 
18) IIaxv• xall1aflxw6t;. !then. lib. I. cap. 12.- Pinguius. PUn. lib. XIV. 

cap. 6. 
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dombjain szürt fehér bort 1). Athenei szokás honosult meg ottan, hogy 
porral hintsék be a szölő tövét, vesszejét és gyümölcsét az érlelés 
siettetésevégett 2); s ha mindamellett éretlen maradt, a savanyusá
gon mézga betintése által segitettek 3). Többnyire füsttel süritették a 
gallusok a bort, mi által az sokszor megromlott ~). Az olasz kereske
dők panaszkodtak ezért, valamint egyéb hamisitások miatt is, hogy 
különféle füvek,fölegaloe bevegyitése által kölcsönöztek szint, s kissé 
keserü izt a bornak &). Némelly vidéken, különösen Durenza völgyé
ben édes , szeszes bort készitettek az által, hogy a szölöfürtnek szá
rá.t kissé megésavaritották, s ott hagyták a tövén mig a dér megcsip
te 6). A régiek az abroncsolt fahordókat, mellyekben a bor szállitta
tott és tartatott 1 a gallusoknak tulajdonitották 7). 

A tágas, kerek hajlékokat karók- és sövényekkel fonták, s belül 
és kivül sárral kitapasztották ; tetőt csináltak rá tölgyfa-deszkából, 
vagy pedig szeeskával gyurt agyagból 8). A falvak nyiltak valának, és 
a falakkal keritett városokat egészen sajátszerü erődrendszerrel vé
védelmezték. A bástyák fölállitásánál mindenek előtt egy sor geren
dát raktak le egész hosszában, két lábnyi távolságra egymástól; ezen 
gerendákat összekötötték,s a közökbe földet hordtak, az első közökbe 
azonban nagy köveket; ezután ismét uj sor gerendát raktak ugyan
azon közökkel, de már ugy, hogy az ujabb gerendák az alanti sornak 
kö- vagy földrétegére jutottak, s igy folytatták a munkát, mig a fal 
elég magasra emelkedett. Ezen változatosan rakott gerendák és kőré
tegek együttvéve szabá.lyszerüséget és változatosságot tüntettek föl, 
s a védelemre nagyon használtak , ruinthogy a kőnek nem ártott a 
t.üz , a gerendáknak pedig nem ártottak a faltörlS kosok 9). A geren .. 

1) Haeterrarum intra Gallias consistit auctoritam PUn. lib. XIV. cap. 6. -
Hiterrae, Heterrae, Haeterrae : Beziers. 

2) Plin. li b. XVII. cap. 9. 
1) Ugyanaz, lib. XIV. cap. 6.- Martial. lib. III. ep. 82; lib. X. ep. 36; lib. 

XIII. ep. 123; lib. XIV. ep. 118. 
') Aloen mercantur, qua saporem, coloremque adulterant. Plin. id. h. 
5) Ugyanaz, cap. 9. 
6) , Vina ligneis vasis condun t, circulisque cingunt.' Ugyanaz, cap. 21. 
7) Dioscor. lib. V. cap. 43. - If<llllir~; oZvo;. Plut. Symp. lib. VIII. quaest. 

9. - Vina picata. Mart! al. lib. XIII. epigr. 107. 
8) Tov0 olxov0 ilx llllvi8wv xa~ '/Éf!IJOV í!zovll~ t.uyálovr;, Bo}.oH8E'i<; OI(O

<pov ;oJ.vv i1t~8áJ.loJru;, Strab. lib. IV. pag. 197. - Scandulis robusteis aut atra
mentiB ..• Vitruv. li b. I. cap. 1. 

9) Hoc cum in speciern varietatemque deforme non est ... tum ad utilitatem 
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dák hossza többnyire negyven láb, vagy belülriSI egymással kapcso· 
latban levén, nem lehetett azokat helyökből kimozdítani. Igy képzel· 
hetjük magunknak az erődöket Galliának miveltebb népes részében. 
Éjszak- és nyugotra., a vadtörzseknél sajátképi városok nem voltak, s 
a lakhelyeket semminem ü erödmü nem védelmezte; azonban 'levá
gott fákkal eltorlaszolt tágas keritések valamelly kis szigeten a mo· 
csárok közi:ltt, vagy erdős helyeken szolgáltak menedék és fellegvár 
gyanánt. A legelső harczi szózatra hitvány viskóiból kirohanva a né· 
pesség, itt zárkozott el minden ingóságaival és nyájaival együtt 1). 

A városi lakáson kivül a gazdag gallusnak még falusi lakása is 
volt az erdők mélyében valameily folyónak partjain 2). A heves nyári 
napokon itten pihenték ki magukat. a harcznak fáradalmaitól, s ma
gukkal vittek egész podgyászt: fegyvert, lovakat, szekereket, szol
gákat 3). A pártoskodások és belháboruk forrongásában, mellyek az 
első és második században a gallus lovagnak életét képezék , az illy 
óvatosság korán sem vala fölösleges. Csendes magányában megro
hanva ellenségei által, gyakran erőddé változtatá nyári lakát a házi
ur, s az erdők és folyók, mellyek őt gyönyörködtetél{, s árnyékkal ki
nál ták, a szükség esetében igen fontos szolgálatokat tevének neki. 

Főleg a harczban s az arra vonatkozó mesterségekben tünt ki a 
gallusnak nagy esze. A háboru volt neki kiváltságos mestersége, ked
vencz gyakorlata és foglalkozása. Szép katonai magatartás 1 hosszan
tartó ügyesség és jó kedv nem csupán becsületbeli dolog volt az egyé
nekre nézve, hanem kötelesség is az állam iránt. Rendes időközök
ben elmentek az ifjak megmérni testök terjedelmét azon övezettel, 
melly minden helység politikai főnökénél található volt; s ki a tör
vényes terjedeimet tulhaladta 1 azonkivül, hogy mint henye és mér
tékletlen életil szidást kapott, tetemesebb birságra is büntetteték '). 

A kültámadásokra valamelly tapasztalt bátorságu és ügyességü 
vezér önkénytes kalandorokat gyüjtött, s minden kitüzött idö nélkül 
velök elindult. De már a nagyobb jelentöségü bel- vagy védö-har
czokban erővel szedték az embereket, s borzasztó büntetések vára-

et defensionem urbium summam habet opportunitatem. Oaes. Bell. gall. lib. VII. 
cap. 23. 

1) Ugyanaz, á.talában. - Strab. lib.IV. p. 181. 
l) Aedificio circumdata silva ... vitandi aestus causa, plerumque silvarum 

RC fiuminum petunt propingvita tes. Oaes. Bell. gctll. !ib. vr. cap. 30. 
1 ) Ugyanaz, u. o. és cap. 31. 
') To v J' lrrr:Ef!~aUoftEJioll t: w JI JIE~iv nl "'~ > srJ 111]!;' tdrf!oJI, ~·i,u~ovrr&a •. Strab. 

lib. IV. pag. 199. 
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koztak az ellenszegülökre, ugymint: orr-, fülcsonkítás, megvakitás, 
valameily tagnak elvesztése 1). Nagy veszély idején a főnök fegyve
res tanácsot hivott össze 2) j a mi fegyveres fölkelést jelentett. A ki 
csak birta, az ifjutól kezdve az öregekig, a kitüzött napon és helyen 
megjelenni tartozott j ottan tanácskoztak az ország állapota fölött, 
választottak fővezért, s tervezték a háboru t. A törvény értelmében, ki 
utolsó jelent meg a gyülekezetre , minden irgalom nélkül agyon kí
noztatott 8). Az összehivásnak ezen formája ritkán vétetett foganat ba, 
s csak is a legnagyobb szükségben; s inkább a democrata városok
ban, mint sem ott, hol az aristocratia volt tulnyomó. Sem betegség, 
sem öregség nem szolgált mentségiil a gallus nemesnek, hogy a hadi 
parancsnokságot elfogadja, vagy kérje j gyakran az ifjak főnökeiül 
aggastyánok választattak meg, kik alig birták már megülni a lovat 0). 

Eme harczos nép mintegy megbecstelenittetni vélte az öregeket az 
által, ha nekik másutt kellene meghalni , mint a harczmezőn. 

Rendes csatában és a sikon a gallus hadsergeknek minden ta
etikája a gyors rohamra és erőszakos összekoczczanásra szoritkozott. 
Erdős, hegyes vidékeken, főleg o. terjedelmes éjszaki erdőségekben, a 
l1arcz inkább vadászathoz hasonlitott j apróbb csapatokban lesből és 
csalárdsággal folytattatott j s emberek fölkutatására használt ebek 
támadták meg, és verték vissza az ellenséget. Ezen ebek, a vadállatok 
űzésére is használtatván, Bclgiumból, vagy Bretagne szigetéről szár
maztak 6). A gallus hadsereg többnyire nagy podgyászt hordott ma
ga után, mi öt a haladásban akadályoztató. 6). Minden harczos a há
tán málha gyanánt szalma- vagy rőzseköteléket vitt, mcllyre a tábo
rozás közben leültek, söt még a csatarendben is, midőu a támadást 
várták 7). 

1 ) Auribus desec~is, aut singulis defossis oculis. Caes. Bell. gall. lib. VII. 
·cap. 4. 

~) ,Armatum concilium indicebatur.' Ugyanaz, lib. V. cap. 66. 
3) ,Q.ui ex iis novissimus venit, in conspectu multitudinis omnibus cruciati

bus afl'ectus necatur.' Ugyann.z. 
') Q.ui quum vix ert uo propteraetatem posset uti, tamen consvetudine gallo· 

rum, neque aetatis excusatione in suscipiemla praefectura usus erat. Birt. Bell. gall. 
lib. VIII. cap. 12. 

5) KlJ.ro~ 6! xao n'QOC: lO~. n'OAt!tOv:; KQWVUn Y.ao rolh:o•:; (Y.Vtl. ~~~ETavvt

Y.Oi:;) xa• roi> lm ~wqlot;. Strab. lib. IV. pag. t 99. Canis belgicus. Sil. Ital. li b. X. 
77. --; Gallicu5. Ovld. Metam. !ib. l. 533. - Jllartial. li b. III. ep. 47. 

' 8) Birt. Bell. gall. lib. VIII. cap. 14. - Caes. Bell. civil. !ib. I. cap. 51. 
') Fasces stramentorum aut virgultorum. , .. nam in acie sedere consuesse. 

Birt. Bell. gall, lib. VIII. cap. 15. 
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A gallusok hasonlóan a többi népekhez egy ideig megölték a 
hadi foglyokat karóba vonás által, fához kötve nyilakkal , vagy mág
lyán égetve meg borzasztó áldozatok alkalmával. De már jóval a má
sodik század előtt megszünt e barbár szokás, s a gallusok had_i fog
lyaira csupán a rabszolgaság várakozott. A szokás levágni a harczté
ren az elhullott ellenség fejét csak későbben ment ki a divatból. Jó 
ideig harczi szabály volt, hogy a győztes ellenség hatalmába ejtse e 
borzasztó diadaljeleket i a gyalogolt lándzsák ra szurták azokat, a lova
gok pedig a lovak szügyeire akaszták, s igy a sereg nagy pompával 
tért vissza honába diadal-kurjongatá.sok és dicsénekek zengedezése 
közt 1). Ekkor mindegyik iparkodott a város kapujára, vagy saját laka 
előtt kifüggeszteni bátorságának bizonyságjeleit i s minthogy ugyan
ezt tevék a vadászaton elejtett vadállatokkal is 2), a gallus helység 
mészárszékhez hasonlitott. Bebalzsamozva és cedrus-olajjal megkenve 
az ellenséges fönökök és hires harczosok fejei , időrend szerint nagy 
szekrényekben helyeztettek el 3) i s ez volt a könyv, mellyböl a gal
lus ifju tanulmányozta az ösök vállalatait, s mindcn nemzedék mul· 
tával uj levelet kellett adni hozzá. Pénzért megfosztani magát a sa
ját maga, vagy ősei által szerzett fötöl a legnagyobb aljasságnak 
tartatott, s a bünös fukarságról, vagy istentelenségről vádoltatott 
volna. Sokan dicsekedtek, hogy a megholtnak fejét sem rokonoknak, 
sem honfiaknak nem adták ki annyi aranyért, a mennyit a fö nyomott 
volna~). Néha a koponya megtisztitva, és dusan megaranyoz va, kehely 
gyanánt szolgált a templomban 5), vagy az asztalt körüljárta, s a ven
dégek ittak belöle a győztes dicsöségére s a hazának diadalaira. Ezen 
baromi kegyetlen szokások egész Galliában uralkodtak , mig nem a 
miveltség haladása lassankint eltörlé azokat ; a második század kez
detén a legvadabb törzseknél találhatók még éjsza.kon és nyugoton, 
hol Posidonius még tap:~.sztalta azokat. "A megbecstelenítés által el· 
torzított, s a levegő és eső által elbarnitott eme fejeknek szemlélete 

1) Strab.lib. IV. p. 197-198.- Diod. Sic. lib. V. pag. 306. 
2) .Jl.anrq lv xvvrríat. na~ xrxuqwpEPa e'lqia. Diod. Sic. loe. cit. 
3) Ta> Jl Twv ivJó;wv xr<pald; xrJf!oÜvH>, ~nrJtíxvuov TO~> ~ivot; ••••. 

Strab. lib. IV. pag. 198. - KrJqr.íuavtt> ... mtpc'Aw; T1ff!OÚtnv lv J.al!vaxt .... Diod. 
Sle. loe. cit. 

') <Paa. Ji Ul'IXiö IXVfWI' xavxJÍaaa&at Jtnrt X(!VfJOJ! IXl'HfJHx&pol'T~>XE<pa~ 

lii• ou x EJi;uvco, ~IX(!~ft(!Ol' u va peraJ.o!pv xlav tmJnxviÍpEl'Oh Diod. Sic. lib. v. 
pag. 307. - Strab. lib. IV. pag. 198. 

5) Calvam auro coelavere,idque sacrum vas iis erat, quo solemnius libarent, 
poculumque idem sacerdoti ac templi antistitibus. Tit. Liv. lib. XXIII. cap. 24. 
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kezdetben fölkavarta gyomromat"j de miként a történeti ró utas őszi n· 
tén megjegyzi, "szemeim lassankint hozzá szoktak" 1). Az első szá
zad közepe előtt egész Galliában nyoma sem maradott e barbari
smusnak. 

A gallusok valami férfiast láttak a szavaknak erős, kotlóforma 
hangoztatásában 2), se részben a. nyelvökben meglevő gyakori torok
hangoknak nagy hasznát vették. Keveset beszéltek, rövid, megszagga
tott kifejezésekkel, mellyek a képletek és megszokott nagyitások foly
tonos használata által homályosokká, sőt az idegenek előtt érthetetle
nekké váltak 3). De midőn vita közben, vagy valami érdek által föllelke
sültek a. hadsereg élén, a. politikai gyülekezetekben: bámulandó bőség
gel és könnyüséggel tudták kifejezni magukat, s a képletes nyelvnek 
használata ezer meg ezer eleven, festői képeket szolgáltatott nekik 
akár saját érdemök emelésére, akár az ellenség elnyomására. A görö
gök tisztább és félénkebb ízlése előtt az illy szónokolás "hiuoa.k, da
gályosna.k és nyomoruságosnak" tetszett j minda.záltal elismerték a 
gallusokban a szónoklás és a szépmüvészetek tehetségét '). A néptö
meg nagy szenvedélylyel viseltetvén a szónoklat iránt, vallásoskegye
lettel hallgatta szónokait, s azután zajos helyeslésbe, vagy ócsárlásba 
tört ki. A seregeknél a ,gais'nek, vagy kardnak paizshoz ütése által ta
nusitották a beleegyezést. Megszakítani a beszédet, s zavarni a közfi
gyelmet, durva és vétkes dolognak tartatott. "A politikai gyülekeze-

• tekben (igy szól egy régi iró) ha valaki zajt okozott, vagy a szónokot 
félbeszaki tá, egy szolga ment kivont kardal eléje, s fenyegetőleg pa
rancsolta neki a hallgatást j két, vagy három ízben ismételte a megin
tést, s ha az alkalmatlankodó még sem szünt meg, öltönyéből egy da
rabot levágott, ugy hogy a maradék haszonvehetetlenné vált" 5). 

A gallusokat közönségesen kárhozatos hajlammal vádolják a ré
szegségre, mellyet az erkölcsök vadsága s a nedves, hideg éghajlat 
szükségei idéztek elő. Az olasz kereskedők , különösen a massalioták, 

l) tl11J!I~ roiiv IlO!IHJúÍVtO; aVT05 tJEiv nol.J.azou, l!tÚ To P,fV 1tQWTOV ft1J~l

~W-8-at, fi.Hrt J~ taiim q>lQHV nQáw, J tri T~ v !lvv1-8-rHxv. Strab. lib. IV. pag. 198. 
2) Et!lt ~eao 1:ai• q>owai0 ~aQv1xot, ~ea• navulw> fQazlq>wvot. Diod. Sic.lib. 

V. 31. p. 307. 
3) Kara ra; Óp,tUa, {JQaxvJ.orot Y.lrb atvtrp,artlCO., xa. TrtnolJ.u a2nnóp,r

vot !lvvr~eJoxt~e<;i.-,noHa J~ llrovu• rv únrQ(JoJ.ai;. Dlod. Sic. lib. IV. pag. 307-8. 
') .AifHAt;rat, ~ea. avaTaH~eo., ,.a. HrQayc:•iJ1Jp,{vot vmXQXOV!It. 'fai, J~ iita-

JIOlat,'•ii~Ei!Ö, ~eao 1tQO!Ö p,Ú.~1Jf1tJI OUlC aq>VE··· Dlod. Sic. !ib. v. 31. ' 
') TEAEVTaiov Jl aq>atQEi -roii !lárov -roaoiiroJI Ő!IOII ÜXQ1J111:0JI notij!IIU TO 

lomol'. Strab.lib. IV. p. 197. 
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táplálták a szenvedélyt, hogy azt hasznukra fordítsák j borral terhelt 
hajók hatottak a tartomány legtávolabbi zugaiba a folyamokon és a 
mellékvizeken fölfelé, azután pedig szárazon két kerekü talyigák
kal 1) j imitt-amott le is rakattak, s a gallusokminden oldalról ~ódul
tak elcserélni e becses italért az érczeket, bőröket, gabonát, nyájakat, 
sőt még a rabszolgákat is. Ezen kereskedés olly nagy hasznot vetett, 
hogy egy fiatal rabszolga gyakran alig került egy korsó borba. "Az 
italra (miként egy történetíró rnondja) pohárnokot tartanak" 2) ; s 
épen nem vala ritkaság részeg és felbőszült gallusokkal találkozni az 
uton 3). Mindazáltal az első század felé ez annyira baromi szenvedély 
csak az alsóbb osztályoknál fordult elő, legalább a délre éR keletre 
lakozó népeknél. A harczosok és a vezérek mértékletlensége miatt 
különféle balsors érte a gallusokat, s gyakran meghiusuJt győzelmeik
nek eredménye j de ez csak az első századokban, utóbb egy illynernil 
eset sem fordul elő j a mi ismét egy másik bizonyitványa e faj erkölcsi 
javulásának azon korban , mellyröl most szólunk. 

Tej, házi és vadállatok busa tevé azon népeknek fő eledelét ~). 

A gallusok lakomájának érdekes leírását hagyta számunkra egy olly 
férfiu, ki gyakran velök étkezett , s ki gyakran érdekessé vált előttök 
tudománya által, vagy kedvessé különféle kalandok elbeszélésével j s 
e férfiu Posidonius. "Egy alacsony asztal körül (igy szól a hires uta
zó) széna-, vagy szalma-nyalábok helyezvék rendbe, mellyek a vendé
geknek ülésre szolgálnak. Az étkek rendesen ·kevés kenyér , s annál 
több főtt, vagy pedig rostélyon és nyársonsült h us; mindezt csínosan 
adják föl cserép-, vagy faedényekben a szegényebbeknél, ezüst, vagy 
rézedények ben a gazdagoknál Midőn már az étel föladatott, mindenki 
az állatnak egy egész darabját kiválasztja magának, két kezébe fogja, 
s rágódik rajta j oroszlánok étkezésének lehetne ezt nevezni 6). Ha a 
kiválasztott darab nagyon kemény, kis késsel hasitják föl, mellynek 

1) .dul .a~ll rwv nlwrwv nora,uwv nJ.olo~-. J,,j J; r~- mJ&úJo, xru(!a,, 
d,uá;aq; xo,ul~ovur; TOJI olvov, avuJ.a,u~ávoua~, nl'~- nJ.~ 8-or; rll'HIHOJ/, Dlod. Sic. 
lib. v. 26. pag. 304. 

3) Lh!Uvlf, ya(! olvov IIE(!á/'tOll aJinla,ufJcívoua~ nai:Ja, ro i; nÓ/'aror; J,ri
xovoJI apttPó,utvo&. Diod. Sle. id. h. 

8) Mtttuu&tvu, ti> linvov ~ /'UVH/JJHr; J,á&w&> rqlnovrah Diod. Sic. lib. 
v. 26. 

~ T(!otptÍ n1t&arf11'ET:d yriJ.ano; xa~ II(!EC:Ív nrtvrotwv fldJ.wra 86 T!IÍJI vZwv, 
11al, y{wv x al, aHarwv. Strab. li b. IV. pag. 184. 

5) Aeovró8wr; ra'i> XE(!II'iv afttporl(!a&> a'i(JOVlE> ~i.a ,ulJ.111 11a~ ano8dllliO'VH!;' 
Posid. a.p. Atbeo. lib. IV. cap. 13. 
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tokja a. kard hüvelyéhez van csatolva. Körben isznak ugyanegy cse
rép- vagy érczedény ből, mellyet a szolgák körülhordoznak; egyszerre 
ugyan keveset, de annál gyakrabban. A gazdagok olasz, vagy galliai 
bort isznak, tisztán vagy vizzel vegyitve; a szegények sert és méh
sert. A tenger partján s a folyamok mentében igen sok, fűzfafonadékon 
sült, sóval, eczettel és köménynyel meghintett halat fogyasztanak el; 
az olaj ritka s nem igen keresik. 

"A nagyobb ünnepélyes lakomáknál az asztal kerek, s a vendé
gek körben leülnek i középeU a. vitézség-, nemesség-, vagyonra nézve 
legtekintélyesebb, ki a társaság föszemélyének tartatik 1). Oldala 
mellett ül a. háziur, utána. a vendégek egyéni- vagy osztályméltóság 
szerint. Igy az urak i mögöttük az előbbivel párhuzamos kör alakul a 
fegyverhordókból ; egy sor tartja a paizsokat, a másik a lándzsákat, s 
öket i~ ugy szolgálják, mint az urakat" 2). 

Az idegen vendégnek is megvolt a maga helye a gallusok lako
máin. Először igen méltányosan bevárták , hogy pihenje ki magát, s 
vegyen az eledelből tetszése szerint, addig semmiféle kérdéssel nem 
háborgatták ; de az ételek lehordatása után kérdezték töle nevét, ha
záját, utazása czélját, háztartását s az általa beutazott különféle tar
tományok szokásait, szóval mindazt, a mi csak fölizgathatta egy tudni 
és ismerni vágyó népnek kíváncsiságát 3). Olly nagy szenvedélylyel 
hallgatták az ujságokat, hogy a távolról jött kereskedöket a vásárban 
körülfogták,és különféle kérdésekkel halmozták el. Néha még az uta
sokat is megállitották és feleletre kényszeritették ~). 

"A bőséges étkezés után (folytatja az emlitett utazó) a gallu
sok fegyverhez nyulnak, s szinlett párviadalt kezdenek. Kezdetben ez 
csak játék j kézzel rohanják meg egymást és védik magukat j de ha 
valamell y ik ütést kap, dühbe jön, s ekkor olly dühvel foly a harcz, 
hogy ha el nem választaúák öket, egyik a csatatéren maradna. Szokás 
volt azelőtt, hogy az asztalra föladott állatnak oldalszeletc a legvité
zcbbnek, vagy annak jutott, ki illyennek tartotta magát j ha valaki ezt 
tőle elvitáEni akarta, halálra ment köztök a párviadal "). Annyira 

l) Jl; a11 xoeuq>aio> XÓf!OU. Posid. ap. eund. 
Z) Ugyanaz, u. o. 
') KaJ.óua~ J~ IC(l~ rou; ;tvou; ln~ Ia; wwxlu;, lill~ p.Ela 1011 íJlÍ:'fi'OV Enl

!!WlWIJ~ rn·i; H<n, xaí Hlll•lll Xf!fla11 txowrv. Diod. Sic. lib. V. p. 306. 
. ') Est autem hoc gallicae consvetudinis, ut et viatorcsetiam Íl1vitos consi

sler~ cogant .•. et mercatores in oppidis vulgus circumsistat. Gaes. Bell. gall. li!J. 
IV. cap. 5. 

5) Posid. Apam. ap. Athea. li b. IV. cap. t 3. 

33 
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vitték a megvetést a halál iránt s a bátorság fitogtatását, hogy bi
zonyos összegért, vagy borért magukat megöletni kötelezték ; a pénzt 
vagy az italt kedveseik közt elosztották, elnyujtóztak a paizson, s 
minden félelem nélkül nyujtották oda nyakukat a kard alá 1). Mások 
ismét nehogy menekülni látszassanak, föltették magukban megma
radni a fejökre omló házban, és sem a tüzvész, sem a tenger árja, 
vagy a folyamok kiöntése elöl nem hátrálni ~). Ezen hiu kérkedések 
általnyerték a gallusok azon mesés hirnevet, mint kegyetlen faj, 
melly harczot folytat a természet ellen, kardot ránt a vizek árja el
len, s lándzsát haj it a viharnak. 

A bányamivelés, s o. törzsek főnökei által gyakorolt bizonyos 
egyedáruságak által némellyek kezében borzasztó tőkék gyültek meg; 
miért is olly rendkivül gazdagnak tartották Galliát a romaiak, midön 
oda vetődtek, s késöbb az ó-világnak Peruja volt. A gallusok gazdag
sága közmondássá is vált 8). Látva a sok ónozott és ezüstözött szer
számot, mellycket e nép használt a háznál, vagy a háboruban, ugy
mint: konyhaszereket, fegyvereket, lószerszámokat, tiszvér-igákat, sőt 
egész szekereket is ~), az első utazók kétségkivül igen vagyonosnak 
képzelték e tartományt, s a jó hiszemmel tett előadásokra némi regé
nyes szint vetett e körülmény. Ehhez járultak még magasztos szaká
sok s a fönökök bökezüsége, kik tele marokkal szórták a család és a 
védenczek vagyonát, hogy a föhatalmat elnyerhessék, vagy a népet 
maguk részére hódithassák. Posidonius bizonyos Luernius vagy Lu
erius, arvernek királyáról beszél 5), ki arany- és ezüstesőt bocsátott a 
néptömegre, valahányszor nyilvánosan megjelent 6); néha ünnepé
lyeket is adott, mellyeknek oktalan költséges voltáról a phrygiai gal-

1) AHo, .5' H {hd c~:~' ).,.,Jc)v,E,; "f!YIÍ(l•ov ~· :tf!V<Ilov, oí Jt oiJiov XEf!"/1-l~lv 
iiQ<&i~Óv nva, xa~ 'THtJf~HHÍp.evot r~ v JótJtP, xa~ roir; avapwíot> 1pti.otr; JtaJw~r,

•JÚ.,fLEVOt, íínno< Exra&ivrFr; F7T~ .:tvee~iv XfÍJital" naeaurar; M nr; ~Ciptt rÓJ/ J.atpov 

unouonu1. Posid. ap. euml. loe. cit. 
2) ev rw; awxf!ov vop.l~ovtJ• ro IJ!w"ynv, uÍ 0• Aelian. lib. XII. cap. 23. -

AriStot. de Morib. lib. Ili. cap. 10. 
3) Plut. és Svet. in Caes. átal. - Cic. Pkilipp. XII. és á.tal. - Strab. lib. lV. 

- Diod. Sic. lib. v.- n nu v u púr; 'TtAOVtJt~hE(!Ot l"aÁIXlwP, •>XV(!ÓTE(!OI TE~ftri.-
1'01', l{),).,ÍVWV aVVET~Íff(!Ot? JOSepb.lib. Il. cap. 28. 

4) Carpentum argenteum. flor. li b. Ill. cap. 2. 
5) .tfovif!vtor;. Posid. ap. Athen. tib. IV. cap. 13. - Aovlf!'o;. Strab. lib. 

IV. pag. 191. 
0) O flotJE<Jwvtor; •.•• IP''ftl~, J'l/1-rt'(wi·oüna aura v ro u r; lixAovr;, 01 ?íf!fLIXH 

trl(!w:fat Jtd rwv mMwv, sw~ a'ltE{f!EtV zqvtJov x al r'íf~)'Uf!OV wir; axo).ov-ltoúllatr; 

rolv u).rwv pvf!la•r;. Athen. lib. V. cap. 13. - Strab. lib. IV. pag. 191. 
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lusoknál szólottunk; tizenkét négyszög stadiumnyi területet bekerit
tetvén, medenczéket ásatott ottan, mellyeket borral, méh:3errel és 
serrel töltetett meg 1). 

Családi életet nem igen találunk a gallusoknál; a nők ama szol
gaság- és semmiségben tartattak, melly igen tökéletlen állapotra szo
kott mutatni. A férjnek élet-halál joga volt felesége és gyermekei irá
nyában 2). Midőn valamelly te!,intélyes egyén hirtelen, vagy rendki
vüli halállal mult ki, elővették feleségét vagy feleségeit (mert a gaz
dagok többet is tartottak),s kínpadra vonták azokat; s ha csak gyanu 
volt is rájok 1 borzasztó kínok közt máglyán vesztek el a szercncsét
lenek.Rendesen a megholtnak rokonai vezérelték c borzasztó eljárást3). 

Mindazáltal az első század közepe táján divatozó szokás arra mutat, 
hogy a nők állapota akkoriban tetemetien javult, miután a vagyonkö
zösség a házastársak közt megengedtetett. A férj annyit szakitott ki a 
magáéból, a mennyit felesége neki jegyajándékba hozott; a két va
gyon értéke megbecsültetvén, annak jövedelme félretétetett, s az 
életben maradt házastá•·snak jutott ~). A fiuk fclserdültökig anyjok 
gyárnsága alatt maradtak ; az atya szégyenlette volna a maga jelenlé
tében nyilvános helyen látni a maga fiát, mig ez a kardforgatás ra s 
a katonai szalgálatra képes nem volt 5). 

Belgiumnak némell y népei között, hol a Rajna babonás tiszte
let tárgya volt, azon sajátságos intézmény létezett, hogy a nők hü
ségéről a folyamnak kellett tanuskodnia. Hogy ha a szülő asszonynak 
férje kétségben volt atyasága miatt, fogván az ujszülött kisdedet, 
táblára tevé, s a folyam habjaira bocsátá. Ha vitte a folyam a deszkát, 

2) rJ•QfÍY/tu ft '"fOtfiV OwJnw<JrtÍ/i,ov CH(l1Íj'WJ!OV1 fV (lj ';f},>j(JOUV i.>fvou,; 'ifO

i.uu}.ot;!ó' nó,wuo; ... Posid. ap. Athen, lib. IV. c. 13. 

Z) Viri in uxores, sicuti in liberos vitae necisque habent potestatem, Oaes. 
Bell, gall. li b. VI. cap. 19. 

3 ) Quum paterfamilias iliustriore loco natus decessit, ej us prapingui com•e
niunt; et de mortc, si res ad suspicionem venit, de u:x:oribus, in servitem modum, 
'luae;tionem ltabent. Oaes. loe. cit. 

4) Viri quautas pecunias ab uxoribus dotis nominc aceeperunt, tantas ex 
suis ,bonis, aestimationc facta, cum dotibus communicn,nt Huj us omnis pecuniae 
conjunctim ratio habetur, fructusljue serv::mtur. Uter eorum vita superari t, ad eum 
pars utrius'lue cum fructibus superiorum temporom perveni t. Caes. Bell. 9alf, !ib. 
VI.!!-· 18. 

6) ,Suos liberos, nisi quum adoleverint, ut munus militiae sustinere possint, 
palarn ad se adire non patiuntut·; filiumque in puerili aetate, in publico, in 
conspectu patris assistere, tUJ·pe ducunt.' Ugyanaz, tL o, 

33* 
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kedvező jelnek tekintetett, a gyanu eloszlott, s a férj egész örömmel 
tért vissza hajlokába; ha pedig a deszka ingadozni kezdett, a gyer
mek törvénytelen szülöttnck tartaték, s az atya elveszni hagyá azon 
lényt, mellynek létele őt megbecstelenítette volna 1). Ezen oktalan és 
embertelen babona lelkesitett egy névtelen görög költöt nagyon szép 
versekre, mellyeknek fölemlítését itt helyén találjuk : 

"A sebes rohamu Rajna a házassági nyoszolya szentsége mel
lett tanuskodik a gallusoknáL .... Az ujdonsziilött alig hogy kibujva 
anyja méhéből, az első sírásra fakad, a férj fölfogja, paizsára teszi, s a 
habok szeszélyének adja át; ő ugyanis nem érzi addig dobogni keblé
ben az atyai szivet, mig a folyam, a házassági kötelék birája és bosz
szulója 2), a végzetszerii itéletet ki nem mondotta. Igy tehát a szülés 
fájdalmait más fájdalmak váltják föl az anyánál: ő ismeri az igazi 
atyát, és mégis retteg; halálos szorongások közt várja, mit fog hatá
rozni a változékony folyam" 11). 

A gallus nők többnyire szökék, szép magas termetüek, s szép
ségre hiresek valának ~); mindamellett a régiek, helyesen-e vagy 
helytelenül, igen rut bünről vádolják a gallusokat, melly a társadalom 
azon állapotában igen gyakran durva erkölcsöket, s a nöl,töl elkülön
zést eredményez .;). 

Két kiváltságos rend uralkodott Galliában a többi népesség fö
lött: a papoknak választott rendje, kik minden osztályok közül kü
lönbség nélkül szemeltettek ki; s a nemesek vagy lovagok örökös 
rendje, melly a régi családokból, a törzsek fejeiből s a háboru vagy 
gazdagság által ujonnan fölemelt n~mesekből állott a). A néptömeg 
falusi és városi népességre oszlott. Az előbbit a nemes családok tör-

1) Julian. epist. XV. ad Maxim. philos. Ugyanaz, Orat. II. in Constant. imper. 
1) Oünw yd!,! yEvhao qJiQH JIOUJI, 1tQ~JI r· watfe~11f1 

}ÚY.f!L,UÚOV AOÚ!'JOLIILV EÁFyY.tyá,unu 1t0frl/l-Oi:o. 

Anthot. lib. I. ca.p. 43. ep. 1. 
3) ll Jlll-d Htl.utfutall Ert' aÁyWLII alyo• E,lOU!la 

lllr,z~!], E~ xa~ nati5o'• aÁ~tfw o'íi5E lOMta, 

ExJizHat, -cr;o,ulou11u, ú p.~!IErrtL aawrov üi5t.>Q. Anthol. u. o. 
~) rv~'ctLY.Ct; i!;covu; EUE<i5Ei; • •• Diod. Sic. li b. v. pa.g. 309.- Ugyanaz, Ji b. 

V. pag. 308. - l(a}.}.t11w.; •.• Atben. !ib. Xllr. ca.p. 8. - Ammian.llar. Jib. XV. 
cap. 12. 

5) Diod. Si~. !ib. V. pag. 309. - Strab. lib. IV. pag. 199. - Atben. !ib. Xlll. 
cap. 8. 

6
) ln omni Gallia, eorum lwminum qui aliquo sunt numero atque honore, 

genera sunt duo ... alterum est Druidum, alterum Er1uitum. Caes. Be U. gall. li b. 
VI. 13-15. et passim. 
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zsei, vagy védenczei képezték l); a védencz urának birtokait mivelte, 
s harczban annak zászlóját követte, melly alatt ő egy kisebbszerü pa· 
triarcbalis önhatalomnak tagja volt j kötelesség volt védeni öt halálig 
s mindenki e1len, elhagyni öt a szükségben borzasztó szégyen és go· 
noszság lett volna 2). A városi népesség, a törzseknek régi 1Jierarchiá
ján kivül állva, nagyobb szabadságot élvezett, s igen alkalmas hely
zetben volt, hogy azt megőrizze és ki terjeszthesse j a nép után kö · 
vetkeztek a rabszolgák, kiknek s~áma, ugy látszik, nem vala nagy. 

A két kiváltságos osztály fölváltva zsarnokilag uralkodott Gal
lián: korlátlan hatalmat gyakorolt azon, s politikai forradalmak által 
tönkre juttatá. Ennélfogva a gallusok története három ki.ilönbözÖ kor
szakot állit előnkbe, ugymint: a papok uralmának korszakát, vagyi:; a 
t h e o c r a t j á t j a törzsfőnök ök uralmát, vagyis k a t o n a i a r i st o
c r a t j á t; végre a választás- s a többség akaratának elv én alapuló 
n é ps z e r ü a lk o tm á n y ok a t. Ezen utóbbi nagyszer ü forradalom 
azon korszakban ment végbe 1 a mellyröl szólunk j s az első század kö
zepén egész Gallia, habár nem is egészen, megszilárdult népszerü al
kotmányok által kormányoztaték. Mielött azonban e korszaknak ese
ményeit körülményesebben elöszámlálnók, lássuk a tartománynak 
előbbi helyzetét, s ismerkedjünk meg annak hitnézeteivel és vallásos 
szertartásaival , mellyek politikai állapotával mindenkor Usszefüggés
ben voltak. 

Ki a gallusok hitnézeteire vonatkozó tényeknek jellegét figye
lemmel vizsgálja, két eszmerendszert, két egészen kiilönbözö jelvény
és babonatestet, szóval két rendbeli vallást fog megkülönböztetni : egy 
egészen érzéki, a természeti tünemények imádásából származó val
lást, melly szintugy a formák, miut szabad fejlődés tekintetében a gö
rög polytheismusra emlékeztet; és egy másik anyagi, metaphysicai 
rejtél)·es, papi pantheismuson alapuló vallá3t, melly csodálatos ösz
hangzásban áll a keleti hitnézetekkeL Ez utóbbi vallás d r u i d i· 
s m u snak neveztetett a druidáktól, kik alapitói és papjai valának ; az 
előbbinek pedig a gall p o l y t h e ism us nevet adhatjuk. 

Habár semmiféle történeti tanuságtétel nem bizonyitaná is a 
gall polytheismusnak a druidismus elötti voltát : elég lenne figyelem
mel kisérni a vallásos nézetek természeti, változhatlan fejlödését min
den népek között. A eimberek régi becses hagyományai leghatározot-

, 1 ) Clientes, clieutela. Ugyanaz, u. o. és átaláLan. 
2) ,Clientibus nefas, etiam in extrema fortuna, deserere patronoe.' Ugyanaz, 

lib. Vll. cap. 40. 
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tabban és kizárólag ezen népfajnak tulajdonitják a druida tanok beho
zatalát Galliába és Nagy-Britanniába, ugy szinténaz uralkodó papság
nak szervczését is. E tanok szerint Hu, Heus, vagy Hesus , mellékné
ven a h a t a lm as, az első betörés vezére, ültetette át csordájával a 
meghódított tartományba a druidák vallási és politikai rendszerét. 
Hesus harczos, pap és törvényhozó levén életéhen, mint átalában a 
theocratiák alapitói, halála után isteníttetett. 

Ha pedig azt kérdené valaki: miképen támadott a druidismus a 
l{imrek közt, s minö forrásból származtak emez élénk hasonlatok az ö 
alaptanaik és a keleti titkos vallások tanai közt, az ö számos szertar
tásai s a Samothraciában, Ásiában és Indiában gyakorolt szertartások 
köz t? a történelem nem tudna mit felelni rá, miután semmi határo
zottat fölrnutatni nem tud, scm idegen irók által gyüjtött okmányo
kat, sem pedig nemzeti hagyományokat. Azonban okszerüen föltehető, 
l10gy a eimberek hosszu tartózkodásuk alatt Ásiában, vagy Ásia és Eu
ropa határain avattatának he azon eszmékbe és intézményekbe, mely
lyek egy néptől clszármazván a másikhoz, a világnak minden keleti 
vallásait bejárták. 

A hóditás által Galliába vitt druidismus a hóditók birtokain 
sokkal erősebb gyökeret vert, mint bárhol is másutt ; s miután hité
rc téritette az egész gall Jakosságat , s hihetőleg a Iigurok egy részét 
is, <t eimberek közt Armoricában és Britanniában maradtak fön a leg
hatalmasabb papi collcgiumok s legtitkosabb rejtélyek. 

A druiclismus uralma. nem sziintctte meg a. kültermészet tiszte
letét, melly előtte Britanniában és Galliában uralkodott. Minden 
tudós és rejtelmcs vallás megtiiri maga mellett a durva fetishismust, 
melly a tömegnek babonás érzetét elfoglalja, és táplálja.; s mellyet ere
deti állapotában fentartani ohajt. Igy maradott az Britannia szigetén. 
Dc már Gallia keleti és déli részeiben, hová a fegyver nem vihette be 
a druidismust, habár ez uralkodó szertartássá vált is, a régi nemzeti 
vallás sokkal fiiggetlenehb állapotban maradott a druidák szolgálata 
mcllett i-;, kik annak papjaivá vetették föl magukat; továbbra is mi
\'eltetett, ha igy szólanom szabad, s a mi veltség és értelmiség hala
dása szerint fokonkint emelkedett a fetishismusról mind inkább tisztuló 
"allási fogalmakra. 

Ekképen tehát a durva anyagnak, természeti tüneményeknek és 
tárgyaknak kUzvetlen imádása, minök: a kövek, fák 1), szelek, különö-

1) MaXim. Tyr. Serm. XXXVIII. A~ gallus vallásban, miként a világnak 
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sen az irtózatos Circium, vagy Ki r k 1), tavak, folyók 2), mennydörgés, 
nap stb., háttérbe szorult a sz e ll cm ek elvont ismerete előtt, m.ely
lyek e tüneményeket szabályozó mindannyi istenségek valának, kik 
emez eszközökbe akaratot öntöttek; innen a T a r a n n isten 3), a dör
gés szelleme; a V o g es isten '), a vogesek isteni eszménye ; a Hava
sok P e n n i n istene ó); az Ardenne erdőség A r d u i n n a istennője 6); 

innen az a r v e r n ek sz e ll em e 7); a B i b r a c t e istennő 8), az 
aeduok fővárosának istenitése; a N e ma u s o isten 9) az arecomikok 
közt; az A v e n t i a istennő 1 0) a helvetáknál, s több egyebele 

Az elvontság nagyobb alkalmazása által isteni alakot uyertek 
még a természetben, lélekben és társadalomban létező föerők. T a
r a n n lett az égnek istene, a világegyetem intézője, a legf()bb biró, 
ki villámát a halandókra szórja. A nap, B e l és B e l e n ll) nevezet 
alatt, jótékony istenség volt, ki a haszno8 növényeknek adott tenyé
szetet, s a gyógyászat ra fölügyel t. H e us vagy H cs us 12), daczára 
druid eredetének, helyet foglalt a gall polytheismusban, mint a har
czoknak és hóditásoknak istene, hihetőleg a drnidák által szuratott. 
oda. Egy dombormüvön látható e pap-törvényhozó, koszomzva galyak
kal , félmeztelen ül, kezében bárddal, baltérdével pedig fár·a támasz
kodva , mellyct fölhasogat, hogy alattvalóinak a falusi foglalkozás 

minden vallásában a fetishismus mindig a uép tudatlau osztályainak vallása ma
radott: miért is csak nagy későn mutatkoztak a fáknak papjai és tanácsosai. 

') Senec. Quaest. nntur. lib. V. c. 17. 
Z) Posid. ap. Strab. lib. IV. pag. 188. -Oros. liu. v. cap. lti.-Gregor. Toron. 

De glo1·. confess. cap. 5. 
2) Ta1·anis. Lucan. l'harsal. !ib. l. 446. - 1'oratm (gael), 1<"·amt (cym. corn. 

és arm.) villám. 
1) Gruter, btsc1·ipt. pag. 94, num. 10. 
5 ) Tit. Llv. lib. XXI. cap. 38. 
6) Ardoinne. lnscript. Gruter, p. 40. num. 9. - Más fóliratokon. Deaua Ar· 

d11innct. D. Martin. Diction. topoar. verb. Arduennrr. 
1) Genio Arve·1·norwn. Retnnes. append. 5. 
~) Deae Bibracti : in duab. inscr. V. ö. Dom. Bouquet, pag. 24. 
0 ) Grut. p. lll. num. 12. Spon. pag. 169. 

10) Deae Aventine et aen. incolOI', Grut. P· 110. num. 2. 
11) Belenus. Auson. carm. ll. De professor. Burdigal. - Tertull. Apolo9. cap. 

XXIV. - Herodianus állitj;l, hogy ezen istent Af]uilejában imádták. BO.tv J,' lW

I.oÜ!It covcov, <d{towí. TE untqcpur;;,, Ano.Uova Üvru Effll.ovu,·. - Tnscripl. cliv. 

Rítt. pag. 257. 
11) llesus. Luc. Phcrr.~. l. 445. - HetHus. Lactant. Divin. inst. lib. l. cap. 21.

Esus. inscr. arae. Paris. - Hu-Cadarn (Hu a hatalmas) a hagyományokban é~ 

'Vale5 tartomány költeményeiben. A1·ch.creolog. of Wales, átaláLan. 
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példáját nyujtsa 1). A kimrek hagyományaiban Heus néha mint rend
kivüli istenség, l c g fő b b l é n y fordul elő 2). Még a kereskedés 
szellemét is imádták a gallok T e u t a t es név alatt a), ki minden mes
terségct föltalált, s az utalmak oltalmazója volt. A kézmüvcknek egy 
átaJános istenségen kivül mindannyi kiilön istenségök volt. V égre a 
szépmiivészctck, az ékesen-szólás és költészet jelvénye is istenitteték, 
fegyveres aggastyán alakjában, miként a görög Hercules, buzogány
nyal és ijjal j kinek foglyai jó kedvvel követték őt, az ő szájából ki
jövő aranylánczczal levén összekötve egyik fülöknél fogva j neve volt 
O gm i us ~). Némi apró kiilönbségek kivételével a g<Jrögöknek és 
rarnaiaknak majdnem egész olympusa szcmlélhető itten. 

Illy nagyszerU hasonlatasságra elbá.multak a romaiak, hogy Gal
liában minden istcncil<ct fűltalálták. "A gallusok (mondja Caesar) 
Mercurt, Apollót, Jupitert, Marst,l\finervát tisztelik j dc Mercur iránt 
mégis kiilönös tisztelettel viseltetnek. Ez istenségekről körül-belül 
ugyanazon véleménynyel vannak, miként a többi népek. Mercurt 
mindennemii mesterségek föltalálójának tekintik, sazt hiszik róla, hogy 
:tz utaknak oltalmazó istene, s nagy hatalommal bir a kereskedés és a 
vagyon fölött j Apollo elhajtja a nyavalyáltat, Minerva az ipar és kéz
müvek elemeit tanitja, Jupiter az égnek ura, Mars pedig a harczo
kat igazgatja." ''). 

1) Hires domboi,nü, me Ily n Notre-Dame templom alatt találtatott Páris
ban 1711. 

Z) Welsh, Archaeolog. ap. Edw. D1tvies p. 110. 
3 ) Teutates. Lucan. Ph ars. id. h. -- Lactant. id. h. - Minuc·. Felix, cap. 30. -

A Teutates név a p hoeniciek s kelet nagy részének Thcut istenérc emlékeztet. A 
ki tudja, hogy a phoenicick örömest t"rjesztették az ö vallá.;Jikat a népek köz t, hol 
megtelepeclte]{ , s hogy ök hozták be illy módon ugyanezen Teutntes istenség tisz
teletét Spanyolországba (lllcrcuriwn- Telltat en. Tit. LIV. li b. XXVI. cap. 44.); ki 
tudja azt is , hogy először is ök jövén kercskedési összel{öttetésbe a még vad gal
lusokkal, kétségkivül tisztelelet akartak önteni beléjök a kereskedelmi viszonyok, 
vagy a kereskedők iránt, behozva olly isten tiszteletét, ki oltalmába vette az u la· 
kat s az ipart: bizonyára azon gondolatra jön, s nem minden ok nélkül, hogy a 
gallus Teutatesnek phoeniciai eredetet tulajdonítson. 

') OyfnO~ d~Oflct~oua, cpo1~ij T~ imzwflic:•· diaita i5t Halv a~ aEÍqrH Áf:rtral 

X!!vaov xa~ ,;uxrqov dqyaatdvat. Lucian. llercul. Gall, 

S) Deum maxime Mercurium colunt. .. }>ost hunc, Apollinem et Martem et 

Jovem et 1\linervam; de his eamdem fcre rJuam relir1uae gentes habent opinionem; 
Apollinem morbos depellere, l'rlinervam operum atque artificiorum initia transdere, 
Jovem imperium coelestium tenere ; Martem bella gerere. Gaes. Bell. gall. lib. VI. 
cap. 17. 
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A hasonlatosság késöbb tökélctes ugyanazonossággá változott, 
midön Gallia Romának uralma alá keriilvc, csak kevés évek alatt is a 
romai eszmék befolyását érezte. Ekkor a gall polytheismus, tisztel v~! és 
becsülve a császárok által, virágzó uralom után az olasz polytheismus
sal olvadott össze; mialatt a druidismus, ennek szolgái, tanai, papjai 
kegyetlenül kiirtattak, s vérpatakokba fojtattak 

A druidák tana volt, hogy az anyag és a szellem örökkévalók; 
hogy a világegyetem, jóllehet alakja folytonosan változik, lényegében 
változhatatlan és romolhatlan; hogy a tüz és a viz eme változásoknak 
mindcnható eszközei, s egymásra következő tulnyomóságuk erejénél 
fogva müködnek a természetnek nagy forradalmai 1); végre hogy az 
emberi lélek, midőn elhagyta a testet, egyéb lényeknek ad életet és 
mozgást 2). A büntetések és jutalmak erkölcsi eszm1;jc nem volt egé
szen idegen az ő lélekvándorlási rendszeröktől ; az átmenetelt az cm
berinél alsóbb rend ü testbe ugy tekin tették, mint k isérlct és biintetés 
állapotát; hittek egy más v i l á g o t is "), ehhez hasonlót , hol örö l{ 
boldogságban élnek az emberek. A lélek a választottaknak eme lak
helyére költözvén, megtartá ottan ugyanazonságát, szenvedélyeit, 
hajlamait; a harczos föltalálta ott lovát, fegyvercit és csatáit; a va
dász ebeivel egyiitt továbbra is üzőbe vette a hivalt és farkast renge
teg erdők közepett; a pap oktatta a hiveket; a védeucz szolgálta urát. 
Nem árnyak valának ezek, hanem emberek, kik hasonló életet éltek 
ott, mint ezen a földön. A viszonyok nem szüntck meg egészben az 
árnyak honának lakói és azok közt, kik itt alant maradtak, sa máglyák
nak fölcsapkodó lángjahirt vihetett nekik erről a világról: miért is 

1) ArpHaQrou; Uyov1H rr4; 1/'vxa> lW~ rov uóu,u~v hHK(!unjaEtv Ji rroH Kai 

ctÜf! uú íJJ~'!!- Strab.lib. IV. p. 197. -lu primis hocvolunt pers\·arlere non inte
rire animas. Oaes. Bell. gall. l ib. l V. cajl. 14.- Aetcrnas esse anim as. Mel. l ib. l[[. 
cap. 2.- Animas esse immortalcs. Ammian. Marc. li b. XV. cap. 9. - Valer. Max. 
lib. II. 

z) Animas ... ab aliis post mortem transire ad alios.Caes. lib. VI. cap. 14.
h'vw ;(Ú Et 1IUQ CXUIOiq 0 Jlu :.frtyÓQOV J.óyoq, /)H Ta; ~IV x a; Tui V aVtfQüÍ ,"((>)V U ifai'IÍ IOV.; 

dvat ut•,~t/Jt~,I"E, xao J< Eluiv Of!tUptl•wv miJ.tv ~tÜvv, El> frEQOV IT!•ipa ni>IJ'VX~<; 
d.a8uo,tdv'iC:· Diod. Sic. !ib. V. 2S. -- Idem senscntnt. ... quod Pythagoras. Val. 
Max. lib. ll. cap. 9. 

3) ••.. Rcgit idem spirítus artus 
Orbe alio : longe (eanitis si eognita) vitae 
l\lors media est. 

Lucan. Pharsal. !ib. I. 
Vitam alteram ad mcmes. Mel. lib. lll. 
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az eltakaritás alkalmával leveleket szokás volt megégetni, mellyek a 
halotthoz valának intézve, vagy más holtaknak szólottak 1). 

Ezen hitné:.r.et az élet gyülöletét növelve a gallusoknál, egyszer
smind azoknak harczi tü:.r.ét is élesztette. Valamint a durvább babonás 
vallások, ugy ez is bámulandó áldozatokra s kegyetlen tettekre ösz
tönözte az embereket. Nem volt ritka dolog, hogy gyermekek, nők, 
védenczek a mágly~ra vetették magukat, ne hogy elváltan legyenek 
atyjok·, férjök-, vagy uraiktól, kiJ<et sirattak. A zsarnokság a ragaszko
dásnak eme kebelrázó jeleire kiterjes:.r.tvén hatalmát, kegyetlen kö
telességgé változtatá azokat. Alig hunyta be szemeit valamelly tekin
télyesebb egyén, családja azonnal leöletett bizonyos számu védencze
ket és rabszolgákat, kiket a megholt leginkább szeretett 2) j s ezek 
megégetve melléje temetteténei, harczi ménjével, fegyvereivel és 
ékességeivel együtt, hogy a megholt illően jelenhessék meg a más vi
lágon 1 s megtarthassa ott helyét 1 mellyet itten élvezett. A gallusok 
hite az illy jövő életben annyira szilárd és buzgó volt, hogy gyakran 
az őket érdeklő Ugyeknek eldöntését arra halasztották j gyakran pénzt 
is kölcsönöztek egymásnak a haláluk után történendő visszallzetésrea). 

A lélekvándorlásból s a jövő életből összeillesztett két rendbeli 
fogalom képezte a druidák bölcsészeti és vallási rendszerének alapját; 
de az ö tudományuk még többre is kiterjedt. Ök azt követelték ma
guknak 1 hogy ismerik a dolgoknak természetét 1 az istenek lényegét 
és hatalmát, szintugy a világra befolyásuk minőségét, a világegyetem 
és a föld nagyságát, a csillagok alakját és forgását, a növények erejét: 
a titko.'> erőket, mellyek a dolgok természetes rendjét megváltoztat
ják, s a jövőt felfedik; szóval: ök metaphysicusok, C!Úllagászok, orvo
sok 1 büvészek és jósok valának ~). 

1) dtO Y.U~ ;wut ru,- fU!/JU 0 tl•lV Htd.wnp<ÓtOIV fVÍuu; ~'ltlliCOÁa<; r~(f~U.fL· 

,rdva; roi; OtXIÍOL; rndw3-t]XÓ!IIV (<~:'fáH~tv d; r~v -;cul!av,r.;; rulv 'lfHÁFUr>JY.O

rwv apayvowo,llivoJv wóra;.Diod. Slc.lib. Y. 28. 
2) Omnia quae vivis coreli fuisse arbitrantur, in ignem inferunt, etiam ani

malia: ac paulo sup ra hane memoriam servi et eli en tes, q uos ab i is dilectos esse 
constabat, una cremabantlil'. Oaes. Bell. gall. !ib. VI. cap. 19. - Cum mortuis cre
mant et defocliunt apta viveutibus olim. lllel. !ib. III. c. 2. 

a) Negotiorum ratio etiam et exactio crediti di!ferebabr ad inferos. Mel. 
tib. Ill. cap. 2. - Val. Max. !ib. II. cap. 9. 

4) lVIulta de sideribus atque cornm motu, ric mundi ac terrarum magnitu
dine, ele ren1m natura, dc deorum immortalium vi ac potestatc disputant. Oaes. 
Bell. gall. !ib. VI. cap. 13. - Mel. !ib. lll. cap. 2. ·- Plio. lib. XVI. cap. 44. 
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Szerencsétlenségérc a történelemnek, semmi sem maradt fön 
mimlezen metaphysikai vitákból, mcllyck olly hathatósan foglalkodta
ták Gallia papjait az ő magányaikban. Azon Ilevés is, a mit csillagá
szati ismereteikről tudunk, gyaníttatja velünk, miszerint legalább a 
gyakorlati részt tekintve, nem minden siker nélkül adták magukat eme 
tudományra; minthogy a bolygók tüneményeinek szemtéletc fontos 
szerepet játszott minden vallásos szertartásaikban s polgári életök 
számos tetteiben. Az évet holdjárásokra osztották; a hónap nem az uj
holdtól, scm annak első föltünésétől, hanem az első negyedtől kezdö
dött, midőn tányérának mintegy fele már megvilágítva volt 1) j ez 
legalább változhatlan tünemény, holott az ujhold rnindig számitástól 
függ, s az első föltünés ideje változások alá esik. 

A leghosszabb évkör, vagyis század ö náluk harmincz évre ter
jedett 2) j mellynek elteltével a polgári év a hold-évvel ismét mege
gyezett, vagyis más szóval a napé j egyenletek és napfordulatok min
den harminczadik polgári évben a hónapnak ugyanazon napjára estel{. 
Ezen visszatérés szükségképen föltételezi ll holdjárásnak közbeszn
rását J1armincz év alatt, vagyis a mi egyre megy, harmincz év alatt 
ll évct 13 holnappal. Ezen közbeszmás által a holdváltozások ugyan
azon évszak ba estek, s a gallus századnak végével csupán csak egy 
nap és ti z óra hiányzott, hogy a polgári év tökéletes öszhangzásba jöjjön 
a nap járásával; melly különbséget könnyü volt kiegyenliteni 3) , s 
mellyet ők kétségkivül el is oszlattak. Ezen eredményekből kitetszik, 
miszerint a druidák folytonosan észleltek, s folyvást tanulmányoztak. 
A holdnak hatodik napja tehát a gallusoknál szent nap volt, mellyel 
kezdették a hónapot, esztendőt és századot, s mellyel szabályozták lL 

vallásnak legmagasztosabb szertartásait. A druidák gyakran félhold
dal kezökben ábrázoltattak, melly a növekedésben levő hold fele-ré
széhez hasonlított~). Ezen a hold járásától vett időszámitás után mon
dották azt a romaiak, hogy a gallusok az időt az éjektől és nem a na
pok tól mérik; melly szokást ök e nép alvilági eredetének tulajdoni
tották , minthogy véleményök szerint e nép Pluto istenségtől szárma
zott 5). 

1) Sexta luna principia annorum mcnsiumque his facit et scculí. Plin. XVl. 
cap. 44. 

1) Seculum post tricesimum annum. Ugyanaz, u. o. 
3 J Fréret, Oeuvres complétes, t. XVIII. p. 226. 12-edrétü kiadás. Páris, ti96. 
a) Autun-i dombormü. - Montfaucon, Antiquieé dér-oilée. 

s) Ob eam cansam (quod a elite patresint prognati) spatia omni~:~ temporis, 
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A druidák gyógyászata majdnem kizárólag a büvészeten alapult, 
jóllehet némclly cgyszcrü gyógyszereket is használtak, ugymint a se
l a g i á t és beléndekct, mellyck nem voltak mindcn természetes saját
ság nélkül. Ezeknek fölkeresése és elkészítése azonban sajátszerli 
szertartások és titokteljes formulák kiséretében történt; a mitől kap
ták azok, legalább nagy részben, gyógyító erejöket. Igy például a 
sa m o l u s-t éhgyomorral és balkézzel kellett kiszakítani a földből, rá 
sem tel<intvc,s illy módon kellcit azt a válukba vetni, honnan a nyájak 
ittak; c növény megőrizte azokat a nyavalyáktóP).A ,selagia,bizonyos 
neme a mohnak, melly a hegyeknek árnyékos helyein és a meredek 
szildáknak repedéseiben terem, s rendkivüli tisztító erővel bir , sokkal 
több óvatossággal gyüjtetctt. l\1osódással, kenyér- és boráldozatokkal 
elkészülve , s fehérbe öltözve, mezitláb ment cl az ember ; alig hogy 
észrevette a növényt, mintegy esetlegesen megJJajlot t, s jobb kezét 
balkarján áttéve tépte azt minden vas használata nélkül, azután pedig 
kendő be takará, melly csak ez egy esetben használtatott 2). Különbö
zött a szertartás a ,verbena'-ra nézve, melly a föfájás ellen igen nagy 
becsben tartatott. De már a druidaféle gyógyászatnak valamennyi sze
rei közül egyet scm lehetett hasonlitani a hires tölgyfa-gyöngyhöz, 
melly maga egyedülminden égyéb szereknek erejét foglalta magában; 
s már maga a neve is hathatós voltát fejezte ki, mivelhogy a druidák 
nyelvén annak neve ,m i n d e n t g y ó g y i t ó't jelentett 3). 

A fagyöngy eleven és fás növény, mclly nem terem a földön, 
hanem a fáknak ágain, hová mintegy befészkeli magát; ottan tenyé
szik minden évszakban,s ott táplálkozik azok nedvével az ágak héjába 
kapaszkodó gyökerei által. Virágai harangalakuak, sárgák , csomóba 
szedvék, télen nyilnak meg, február vagy martius hónapokban, midőn a 
fák még kapaszak; apró, lágy, fehér, tojásdad alaku bogyókat hoznak 
létre, mellyek őszszel megérnek.E gyöngynövény rendcsen alma-, kör
te-, hárs-, sz il-, kőris-, jegenye-, dió-, ritkábban tölgyfán, me Ilynek 
héjába annak gyökszálai csak nagy bajjal hathatnak Q), találtatik. 

non numero dierum, sed noctium llniunt; diesnatales et mensium initia sic obser· 
vant, ut noctem dies subsequatur. Oaes. loe. cit. lib. V l. cap. 18. 

1) Plin. !ib. XXIV. cap. 2.- Ugy vélik, hogy a samolus azon vizi növény, 
mellyet az olaszok samiolo cl' acqlltJ néven ismernek. 

1) Ugyanaz, u. o. 
3) ,Omnia. saJmntem appellantes suo vocalmlo.' Ugyanaz, li b. X V L cap. 44. 
~),Est autcm idrarum aclmoclum inventu.' U. a., u. o.-Decandolle, ki sokat 

füvészkedett l<'mncziaorsz.ágban s a. szomszéd tartományokban, soha sem talált 
tölgyfa-gyöngyöt. A gyöngy (gui) cz.íkknek sz.erzöje, az orvosi tudományok szótá-
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A tölgyfa-gyöngynek becsét azonkivül, hogy ritkán található, 
nevelte még azon tisztelet, mellyben c fa részesült j minthogy a drui
dák tölgyfaerdökben laktak, s csak is ottan áldoztak, hol tölgyfa ta
lálkozott 1) j azt hitték róla, hogy az égből hintette annak magvát 
isteni kéz 2). Ezen szent fának egyesülése egy növénynyel, mellynek 
örökzöldje a világnak örökkévalóságára cmlékeztetett, az ö szemeik
ben olly jelvény volt, melly a gyöngynek természeti tulajdonaihoz 
titkos erőket is kapcsolt. Nagy buzgalommal keresték azt az erdőkben, 
s ha egyszer rátaláltak, nagy pompával mentek oda a papok azt le
szedni. E szertartás télen történt a gyöngy virágzásakor, midön a nö
vény legjobban látható ; s zöldelő hosszu ágai, levelei és virágainak 
sárga fürtjei a meztelen fán az életnek képét mutatják a kopár és 
holt természet közepett a). 

A fagyöngyöt a hold hatodik napján kellett szedni nem is vas
sal, hanem aranysarlóvaL Nagyszámu nép gyülekezett egybe minden 
oldalról az ünnepélyrc, s nagy áldozat- és lakoma-késziiietek tétettek a 
kiváltságos tölgyfa alatt. A kitűzött perczben egy fehérbe ölttizött 
druida ment fol a fára, aranysarlóval kezében, s Icsarabolta a növény· 
nek gyökét, mellyet a többi druidák fehér ,sagum'bau fogtak föl; mert 
nem volt szabad érintenie a földet ~). Ekkor két fehér ökröt áldoztak, 
mellyclmck szarvain még nem volt kqtclék; s könyörögtek az éghez, 
árasztaná üdvös adományát azokra, kikre akarná 5). A napnak hátra
levő részét mulatságokban töltötték 6). 

rában említi, hogy csak egy izben látta. Dultamel azt hiszi , hogy az átal<í.nosabb 
volt (Valmont·Bomare, Dict. kist. nat. t. lll.). 

')Jam per sc ro!Jorum eiigunt lucos, nec ulla s:tcra sine e:t froutle confíciunt 
flin. !ib. XVI. cap. 44. 

Z) ,E coelo missum putant.' Ugyanaz, u. o. 
3) Quale solet sy l vis brumali frigore viscum 

Fronde virere nova, quoJ non sua seminat arbor, 
Et croceo foetu teretes circUJndare ramos. 

Virg. Aeneid. lib. VI. 205. 
4) Sacertlos candida veste cultus, arborem scamlit; falceaurea demetit; can· 

dido itl excipitur sago. Plin. !ib. XVI. cap. 44. 
5) ,Precantes ut suum donum Deus prosperum faciat his, f]ttibus detlcrit.' 

Ugyanaz, u. o. 
6) Atalános szokás volt Francziaország han a középkot· folytán s mai napig 

is némelly helyeken, kétségkivül az ösöknek régi babanájától ered. Uj·év napján 
gyermc)l:·esoportok futkosták be az utczákat, döngetve a b.pukat, s kiáltozva "au 
gu i l' an-né ! vagy au gu i l' an-neu{! Hihetőleg ezen formasággal hinlettetett a 
g:tlllliloknál a gyöngyszed~; a mi valószinüleg uj-év kezdetén történt, ezen véle
mény szerint martilliilló hatodik napján. 
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A tölgyfa-gyöngy, miként már mondottuk, a gallusoknak átalá
nos gyógyszere volt; különösen pedig mindennemü méregnek ellen
szere gyanánt tartatott, s forrázat alakban meggyógyítá a magtalan
ságat 1). l\iindcn arra mutat, hogy a dmidák kereskedést üzte.k ezen 
orvossággal, mellynek árulása kimerithetlen jövedelmi forrása lehe
tett e papi rendnek 2). 

Armorica, ldilönösen Britannia szigetc, nagy hírre vergődött a 
hüvészetbcn; s az utazók által tett csodaszerü előadások azon dolgok
ról, mcllyelmek szinhelyc volt c sziget s egyéb apró szigetei az arrno
ricai tengernek, a dmidáknak még a persa magusokénál is nagyobb 
dicsőséget szereztek 3). A jóslat-mestcrséget nem csekélyebb gonddal 
mivclték e papok, kik ismerni vélték a jövőt részint találgatásból, ré
szint a rejtélyes jegyek után, mcllyeket ők a. madarak repülésében és 
az áldozatok részeiben fölismerni képesek voltak ~). Talismanokat is 
készitettek, meUyeknek ereje volt megóvni az életet minden balesct
től; illyenek voltak a fölfüzött ambm-golyóc<~kák, mellyeket a harczo
sok hátukon viseltek a csatákban a halál eltávolítása végett, s mely
lyek gyakran velök egyiitt vannak az ö sirjaikba temctve 5). Azonban 
mindezcn szent óvszcrek közül egy sem volt hasonlitható a jelvény
szcrü tojáshoz, melly ki g y ó t o j ás név alatt volt ismeretes G). 

Ezen állítólagos tojás, me \ly valóban, ugy látszik, nem volt egyéb, 
mint k ők a g y l ó, a tengeri tüsköncznek megkövülése 7), közép nagy
ságu alma alakjával birt, mcllynck kemény, fehérlő anyaga rostokkal 

1) Foecunditatem eo pob1 dari ... contra venena omnia esse remedio. Plin. 
lib. XVL cap. 44. 

Z) A fagyöngynek titkos erejéLen vcteU hit a küzépkorlmn is fenmamcit a 
uépnél és az orvosokmíl is; csak nem rvgiucn a tölgyfa-gyöngy lepárolt vize nagy 
szerepel j;itszott a gyógyszerb.rakLan. AzonLan a fagyöngy nincs mindcn eriJ 
nélkül. A mult sLázadnémelly hires gyakorló orvosai: Bocrhaa\'e, Van-S1v-ieten és 
Dehacn bizonyitják, miként ők sikerrel használták azt az idegbajokLan; dc mosl 
mítr fölhagytak vele. E növénynek levelei s kescrü enyves bogyóinem csel{ély 
összehuzó erővel Lirnak; egyéLiránt a tölgyfa-gyöngy épennemkülönLözik a töbui 
növényel<en támadó gyiingyüktöl. 

3
) Britannia c;un (magiam) attonite celeLut tanlis cerimoniis, ut eam Per

sis dedisse vicieri possit. Plin. Jiu. XXIX. cap. 1. 
~) Partim augnriis, partim conjectura. Oicero, Dit,in. !iL. I. 
,;) Az :un urát a keresztény papok olly anyagnak jelentik ki, melly a büvé

szetRél használtatott. S. Eiig. De rect. cnthol. fid. - V. ö. a gallus költöket is több 
helyen. 

6
) Angumum appellatur. Plin. Jiu. XXIX. c. l. 

7
) Fréret, Oc1tvres coln]d. t. XVIII. pag. 211. 



s a polypnak tápjaihoz hasonló kinövésekkel volt boritvn. A vallásnak 
is része volt abban , hogy a druidák ezen ásványt választották , s 
annak bizonyos credetet tulajdonitottak; minthogy a tojásnak és kí
gyónak eszméje a keleti mythologiák cosmogoniai tojására, lélekván
dorlásra és örök megujulásra emlékeztetnek: melly e5zméknek jelvé
nye volt a kigyó. Egyébiránt ezen nagybecsü óvszer képezése- és talá
lására vonatkozó oktalan mcséket költöttek, mellyektöl azonban az ó
lwrnak leghiresebb természetbuvára, ugy lát!lzik, nem tagadja meg egé
'lzen a hitelt. "Nyáron (ugy mond) Galliának bizoYJ.yos barlangjaiban 
temérdek számmal gyülnek t:ssze a kígyók; ott összekeverednek, fo
nódnak, s nyálukkal és a testökből kiszivárgó habbal képezik a tojás
nakenemét 1). Midőn már elkészült, fölemelik azt, s nyelveikkel a 
levegőben tartják j ezen perczben kell azt kézre kcriteni, mielőtt érin
tené a földet. Egy e végre fölállitott ember közéjök ront, egy kemlőbe 
a tojást fölfogja, a rá várakozó paripára veti magát, s megeresztett 
kantárral tova száguld; met·t a kigyók üldözik őt, mig valameily fo
lyam nem választja el öket." Hogy ezen tojás a druidák vélemén)'l' 
szerínt jó sikert eredményezzen, a vízbe vettetvén, jóllehet aranyka
rikával körülfogva, nem volt szabad elmerülnie; azonkivül a hold
nak bizonyos napján kellett azt megkaparitaní 2). A midőn már kiál
lotta a próbát, becses anyagba zárták azt, s nyakukba akasztották; 
csodaszerü ereje által annak birtokosa megnyerte pörét, s szabad bc
menethez jutott a királyoknál. A druidák ékességcik közt hordozták 
azt :1) j mindazáltal nem voltak idegenek megválni attól igen nagy ár
ért, s átengedni azt valamcll y gallus urnak, kinek pöre volt, vagy <L 

hatalmasoknál szcrctett volna udvarolni ~). 

A druidák rendjéhez csatoltattak még büvésznűk és jósnők , kik 
azollban a papi rendnek scm kiváltságait, sem magas tekintélyét nem 
avezték; ök csak a papok akat·atának eszközeiül szalgáltak, jóslato
kat mondottak, bizonyos áldozatokat vezéreltek, s némi !'ej télyes szer
tartásokat teljesitettek, mcllyck h ől a férfiak szigorun ki voltak zárva. 
Különcz intézményük majd a szemc'~rem, majd ismét a természet tör
vényének megsértésd parancsolta rájok; a papnö vagy csak azon fér-

1) Ang11es iuunmeri acstate convulnti, sa li vis f';wcinm COl'JDI'l!IIHJUC spnmis 
artifici complexu glomerantnr. Plin. l ib. XXIX. cap. 3. 

ZJ Experimentum ejus esse, si contra a(tnas Jlnitet, vel aura vinclum .... 
certa Inna capiendnm censent .... Plin. loe. cit. 

3) ,Ad victorias litiumct regum aditus mire laudatur.Insigne druidum'.U. a. 
~)Ugyanaz, u. o. 
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finak fedezbette föl a jövőt, ki őtet megbecstelenítette, vagy örök 
szüzességet fogadott, s habár férje volt, örök nőtlenségre vala kár
hoztatva. E nők gyakran jelenvoltak az éjjeli áldozatokon egészen 
meztelenül, testök feketérc festve 1), azétzilált hajjal s kezök b~ n égő 

fáklyával 2). 

A leghiresebbek eme hüvésznők közül puszta szik lá ko n az arrno
ricai szigettengernek viharjai közepeU választák lakásukat. A galliai 
hajós tisztelettel és borzalommal közeledett eme rettegett szigetek
hez; hire járt, hogy az idegeneket, kik ottan partra szállani akartak, 
nem egyszer riasztották vissza orkának , villámok és rémletes látvá
nyok 3). 

A se n a i oracui um mindenek fölött magához vonta a galliai 
hajósokat. Ezen szigeten, melly Armorica legnyugoti bb csucsának 
irányában fekszik, kilencz szüzböl álló collegium létezett, kik a sziget 
nevéről ,sc n a' nevet viseltek ~). Csupán c~ak azon tengerésznek volt 
joga tőliik tanácsot kérni, ki e végből utazott oda. 5). Az volt a hiede
lem e nőkről, hogy ök korlátlan hatalmat gyakorolnak a természet fö
lött, ismerik a jövőt, megorvosolhatják a gyógyithatlan nyavalyákat ; 
földuzzaszthatják, vagy lelohaszthatják a tengert; szavukra a szél neki 
dühödik, vagy lecsillapodik; ök bármilly alakot ölthetnek magukra, s 
bármilly állatnak képébe bujhatnak 6). 

Más szabályok alá vont papnőknek másik collegiurna a Loire 
torkolatánál látható apróbb súgetek egyikén vala fölállitva. Mindezek 
a,nannetek' népéhez tartoztak. Daczára annak,hogy férjeik voltak, egy 
férfi scm mcrt közeledni feléjök, hanem bizonyos meghatározott idő
ben ök keresték fol férjeiket a szárazon. Sötét éjjel hagyván el a szi
gctet az általuk hajtott könnyü sajkákan, az éjet az ő elfogadásukra 

1) Ugyanaz, !ib. XXII. cap. 2. 
1) Jn modum furiarum, crinibus dejectis, fa.ce~ praefereba.nt ...... in furore 

turbatae. TaGit. Anna!. lib. XIV. 
8) Plutarch. De oracul. cess. 

~) Gall i Senas vocant. Me l. !ib. J ll. cap. 5. - A kéziratokban olvastatik 
Galli:-enas, Gam9enas, Bm·i9enas s több romlott változásokkal. - Sena jelenleg 
Sain sziget. 

5) Nonnisi clcditas navigantibus, et in id tantmB, ut sc consulereut, profe
ctis. Mel.lib. IH. cap. 5. 

6) Putant ingeniis singularibns praeditas, maria ac ventos concitarc carmi
nibus, seque in quae velint, animalia verterc, sana re, quae apud ali os insanabilia. 
sunt, scireventura et praedicare. lllel. !ib. III. cap. 5. 
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készitett gunyhókban töltötték j de alig hogy a hajnal hasadni kezdett; 
kibontalcozva férjcik karjaiból, sajkáikhoz futottak, s magányukba is
mét visszaeveztek 1). 

Évenkint egyszer, l ut a régi iróknak l1itelt adhatunk, vérengzíí 
ünnepélyt tartottak eme nők, midőn maglik voltak az áldozók s egyut
tal áldozatok is. Kötelességök volt egy éj től a másikig tartó időközben 
lehordani és ismét fölrakni templomuk tetőjét 2) j melly jelvényszeri.i 
szertartás kétségkivül a druidismusnak alapllÍtnézetérc vonatkozott; 
kitüzött napon, alig hogy fölkelt a nap, repkénynyel és zöld galyak
kal koszoruzva 8) a templomba mentek, hol mindenki iparkodott lehor
dani a régi tetőt, szétszcdni a gerenciákat, a szalmafödelet szétszórni; 
ezután összehordták és clkészitették az uj anyagot; ha közülök va
lamellyik történetesen ezen szcnt anyagok közül valamit a földre ej
tett volna, annak vége volt; a minden oldalról kitörő borzasztó kia
bálás halálitéletvolt rá nézve j társnői mind borzasztó dUlwel rohantak 
rá, verték, szétszaggatták, s izmainak véres rongyait szanaszét szór
ták 4). Ezen undok ezertartásokban vélték a görögö]{ föltalálhatni 
Bacchusnak UC'm kevésbbé mH.lok tiszteletét .'i); valamint a samothra
ciai orgiákhoz egyéb druida-féle orgiákat hasonlitottak , mellyek egy, 
Britanniához közelfekvő szigetcn tarLaiiak 6), mcllyhcz az utazóknem 
mcrtck ugyan közelecini , dc a honnan mcssze a tengerre cihaHatszot
tak a dühös kiabálások s a czimbalmok lármás pcngésc. 

A druidismus, ha. nem hozta is be , dc legalább megszapor i tá 
Galliában az emberi áldozatokat j elve volt, hogy egy embernek éle
tét a másiknak életével leheL megválLani 7), nlintha a papnak könyör
géscitől fiiggött volna megakadályozni a közclgő clköltözést, hogy ha 
a lélekvándorlás szolgáinak egy más, ugyanazon faju teremtményt vet-

l)}~·~~ ~{n~ l•J,HrtV~'j ([t~<1U' tivru, VIÍtfOJ-' fltM(JtÍI'J Ol~ ntij'lJ 'TlE).Uj1 ltXVJ 1"tQOXEt

f1Él'1JV ri;; fx{lol.•i.; ro ü AElY'i~o.; -n:nw/tou. n2xriv lJ( tuún;v nl;'"'" :!'"!IVHt•iv (1\'"
.uvnwv) ruvuixa.; . •.• Strab. l iL. IV. pag. 198. 

Z) L"f.Jo~ ~ ... ~zl'CH, xar, fJ'L~ur011 Űnei~ TO Íl·~10v t'liloauj'tÍ~Eu{.Jar xu~ ac~j·á~:.:

,,,'),", ~áJ.tv authj.UEQOV 1f(!.) iJÚ<I!úJ;, fl<Uiiftj:; (('O(!fÍOV f1Ttq"f(!OÚIJJ1;,Ugyanaz, U. o. 
a) DioDys. Perleget. v. 5li.'i. cs a kü\·. 
4) If; 15' itv ExnÉ•Iot. ni q-oqfÍo•·, i5t~lrrnr~antu nH:n;v t~nri r<•i1• iU!.t.Jl', Strab. 

loe. cit. 
") Hic clwrw; iuge11> 

Fcntinci coetus lm leltri col it orgia Hacchi. 
Fest. AvieD. - DioDys. Perieg. Orbis peripl. v. 565. d se' l· 

0) 'l''tjri~v EZvrtt v~fJOl' Ínr:6 Tfi BQEHtVVtX?i) Mrx[f ~v ő,uoHt Toi:_: El' ~,(t,uor~rÍY.),, 

mr.'< n) v Lf•i!l~T~rxv KtÚ KÓf!r,v Íf~o;rouim•. Strab. IV. pag. 198. 
1) Caes. nd. gn.ll, lib. lY. C:t]'. tG. o 

34 
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nek Qda. Nem csak barbár hosszuvágy, hanem babonás érdek is ve
zette a gallusokat arra, hogy hadi foglyaikat megöljék i ugyanazon 
babonás nézetből vizsgálták a kinok közt meggyilkolt ellenség belré
szeiben saját sorsuknak titkát, vagy a legközelebbi csata kimenetelét 
s hazájok jövőjét A Rajnán tuli eimberek közt bizonyos őszhaj u aggnők 
mezitláb, fejér öltözetben, melly bronzövezettel volt oldalukhoz szo
ritva 1) 1 mindig a hadi csapatok kiséretében valának, s a tábor köze
pén állitották föl boszorkány,:szereiket, ugymint a borzasztó rézüstöt, 
hosszu késeket és egy zsámolyt. Miután eme borzasztó papnők a fog
lyok közül az áldozatot kiválasztották, azt megkötözve az üst fölé 
akasztották i egyikök a zsámolyra fölhágván, megmetszette torkát,s föl
fogta vérét; ezen jelekből jövendöltek ők ; azután pedig a még pá
rolgó izmokat és beleket maguk közt fölosztották 2). 

Galliában ezen barbár babonát férfiak igazgatták j az áldozatot 
gyomra fölött snjtották, s a fekvés után, mellybe jutott, tagjainak rán
gatózásaiból, vérének bősége- és szinéből vizsgálták a jeleket 3); néha 
karókba is huzták az áldozatot a templomok beljében, vagy pedig 
agyon nyilazták ~). 

A legszokottabb és legünnepélyesebb szertartás az emberi áldo
zatoknál legkegyetlenebb is volt. Fűzfaágakból és szénával óriási em
beralakot készitettek, mellyet élő emberekkel raktak meg i s ez ala
kot máglyára téve, egy pap égő fáklyát vetett abba j az óriási alak 
csakhamar elhamvadt a füst és a lángok közepett 5). A druidák dalai, a 
bardok zenéje, a néptömeg kiabálásai elnyomták az áldozatok sikoltá
sait; a hiszékeny gallus azon véleményben volt, hogy megmentette 
családja életét 1 vagy hosszabbra nyujtotta a magáét, megmentette 
a haza dicsőségét 1 s kedves tömjénillatot küldött az égnek. Egyébi
ránt a gall polytheismus sem vala kevésbbé kegyetlen a druidismus-

1
) llo!.Úr(!•:tE;, hvxdp,ovr;, ~WIJP,ct xaJ.xoüv MxoviJa~ rvttvorró Jr;. Strab. 

lib. VII. 
z) Strab. u. o. 
3) .Avlt(!W1f011 XCtrctlf1ftÍIIUIIH; rÚ,"HOVII' ftCti(UÍ(N xara roll tJm'q ro iJ<a

f{!Jt'ij'fLtt rónov• xu~ nEaóvro; roU rr)~'l'Ylvro;, be T~~ nrWcJEw; xa~ roU utrttQay,uoü 

rr.iv .ufi.WI', Ert J.' r~; a'í,uruo; QÚIIfW;, ro p,OJ.ov VOOÜIIc. Dlod.Sic.lib. v. P· 308. 
~) Strab. lib. IV. pag. 198. 
5

) lmmani magnitudine simubera habent, quorum contcxb viminibus mem
bra vivis hominibus complcnt, quibus succensis, circumven ti ílamma exanimantur 
homines. Caes. Bell. gal. lib. VI. cap. 16. -- Karalfxwálfavur; xó).olfl!ov ,róqrov 
xu' !,;IÍAov lp,{JaJ.ovrE; Elo rorlcov. Strab.lib. IV. }Jag. 198, 
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nál; Tarann és Ten ta tes oltárain csak ugy folyt az embervér, mint a 
Hcsusnak szentelt tölgy alatt, vagy Armoricának orgiái közt 1). 

Forditsuk el szemeinket e borza!maktól, mellyek szerencsére , s 
ezt örömmel mondbatj uk , csak emlékezetben maradtak fön a kor
han, mellyről szólunk. Ez időtájban, ba készült is még füzfa-óriás, ha 
m.~g hallatszottak is emberi sikoltások a lángok közü l, ez a gonoszte
vők hangja volt , kiket az igazság halálra itélt; minthogy a druidák 
törvénye égi forrásból vevén eredetét, a büntetést a vallás nevében 
mérték ki a papok. Ekképen a gyilkosok, utonállók, rablók bünhöd
tek a máglyán 2). Igaz ugyan, a mit egy történetíró mond, hogy bü
nösök hiányában néha ártatlanok is égettetének 3) ; azonban soha 
scm hiányoztak az önkénytes áldozatok c népnél, melly olly keveset 
gondolt életével; azon rajongók, kik önkényt választák a halált, 
hogy a lelkek bonába kisérjék atyjokat 1 barátjokat 1 pártfogójakat, a 
nagyobb szenvedés előtt épen nem hátráltak, midőn azok életének 
megmentéséről volt szó. A druidák vették őrizet alá azokat, kik a köz
és magán-áldozatoltra fentartva valának ; néha öt évig is börtönben 
tarták őket, hogy annál nagyobb előnynyel rendelkezhessenek velök; 
midőn a szelidült erkölcsök következtében ritkábbak lettek az em
beri áldozatok, a vagyonosabb betegekkel igen drágán fizetteték meg 
az illy áldozatok kiváltságát. A néptömeg, melly arra nem tarthatott 
számot, fogadalmi ajándokokat adott; s a templomokban és szent la
gunák ban tömérdek mennyiségben halmoztattak föl az arany és 
ezüst rudak, pénzek 1 becses edények, s az ellenségtől elszedett zsák
mány. Mindezen holmi biztos helyen volt itt, jóllehet ama lagunák 
és templomok nagy részben nyitva és őrizet nélkül valának; minthogy 
az istenek tulajdonára szentségtörő kezeket kinyujtani senki sem bá
torkodott volna ~). 

S most már ideje 1 hogy előadjuk a druida papság alkotmányát, 
kiváltságainak terjedelmét; mindenek előtt tudni kell, hogy három 

1 ) Lucan. Phars. lil.>. I. v. 444 et seq.; lib. UI. v. 400 et seq. - Lactant. 
Divin. instit. lib. I. cap. 21. - Minnc. Felix, cap. 30. 

1) Supplicia eorum, <tui in furto aut latrocinio, aut al iq wt noxa sunt com
prehensi, gratiora diis immortalibus esse arbitrantur. Caes. id. h. 

a) ,Sed quum ejus generis copia deficit, etiam ad innocentium supplicia de· 
scendunt.' Ugyanaz, u. o. 

4 ) ,Neque saepe accidit ut, neglecta quispiarn religione, aut capta apud se 
occultare, aut posita tollere auderet.' Ugyanaz, cap. 17. Diod. Sic. lib. V. pag. 
305. - Strab. lib. IV. p. 188. 
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h.ierarchiai foka volt aunak : a sajátképen nevezcit d r u i d á k , az 
o v a t n s o k vagy v á t-o k 1), és a b a r d o k 2). 

A druidák, vagy a t ö l g y fa cm b c r c i 3) nevöket a magá
nyos életmódtól vették, mellyct az istentiszteletre szánt erdőkben 
töltöttek, s melly erdők kiilönöscn tölgyesek valának ~). Ezek képez
ték a rend felsőbb és tanult osztályát, minthogy kizárólag nekik volt 
fentartva a fensőbb vallási és polgári tudományok, ugymint theologia, 
erkölcstan és törvényhozás tanulmányozása 3). A köznevelés az ő kö
telmeiknek nem 1\evésbbé fontos részét képezte. A teljcsen szóbeli ok
tatás versekbe vala foglalva, hogy annál jobban megtarthassák azo· 
kat emlékezctökbcn. Semmit fölnem írtak; vagy legalább, midőn ke
reskedelmi viszonyaiknál fogva Massiliával a görög betük használata 
átaJánossá vált Galliában li), a világiaknak nem engedték meg följe
gyezni azt, a mit ök tanitottalL 

Az istentisztelet kiil anyagi része s az áldozatok tartása az ova· 
tusokra bizatott. Ezen minőségben tanulmányozták ök kiilönöscn a 
vallásra alkalmazott természeti tudományokat: a csillagászatot, a jö
vendölést madarak és állatok belei után, a gyógyászatot, szóval min
dent, mit a görögök p hys i o l o g i a név alá foglaltak 7). A társada
lom keblében éltek, mcllynck mozgalmait nagy részben ök igazgat
tálc A városok közcpett, a főnökök mlvarálmn , n. hadsereg kisércté-

') Ouaul~. Strab. u. o. p. 197.- Eut.agcs, vagy inkább Eubatcs. - Amm. 
Marc. liu. XV. cap. 00.- A gallus hagyományokban, Ovydd, Arcl~aeolog. of Wal. 
átalában. \V. OWen. Prrtef. of Llynenrs Hen. pag. 21 ct scr[U· 

2) Banli, Ila(!ilot, Bnrd (gacl.), Brtrdd (cymr.) Bars (armor.) Brmlus, gallice 
cantor appcllatur. Fest. CJ>if. col. 258. 

8) Druides, AQuiiJ.,,, Drysidae, Dcrwydd, Dcrwyddon, in lingva eim rica. 
Derw (cymr.), Der·u (annor.), Dair· (gad); tölgyfa. Dioclorus SicuJus a Druidcs szót 
igy fordítja görögre: ~·"f!oviJa., ami tölgyf<\k emucreitjelcnti. 

') Clam in abtlitis saltibus. Mel. li b. III. c. 2. 
-') <I•.J.óaolftn• xa~ fHoJ.oyo•. Diod. Sic. liu. V. pag. 308.- AQvíila• wo r1iv 

'1 Ih x •Í p lf'd.oaoC(JÍav a<JXOUIH. Strab. !ib. IV. pag. 197.- Druidac, ingeniis celsiores, 
•1uaestionibus occultarum rerum aliarumrptc crccti sunt. Amm. Marcell. !ib. XV. 
cap. 9. 

6 ) Ncr1uc fas esse cx.istimant ca Jittcds mandare, <lu um in relirt u is ferc relws, 
publicis privatis•1uc ratíonibus graccislittcrís utantm·. llaes. Bell. gall. !ib. VI. 
cap. H. 

7
) Ovrruc~ Í>~,>o"o'no x•Ú cpu•nó!.oynr .• Strab. liu. IV.pag. 19/. - Oúw. J> 

J•rÍ T~ t; OtOVO<Jl<OnÍw; Xrto Ju;( TJi>;T(Ijp ÍfQfÍ~IJI tfuaía; ra flO.J.ovw ·.T(!oJ.iyou<H,0iOd. 
Sic. loe. cit. Euba.lcs vero scruta.ntes seríem, ct sublimia. naturac pauJere cona· 
ua.ntur. Amm. Marcell. lib. XV. c. 9. - Pltysiologia.m Gracci appellant. llicer. de 
Divinal !ib. J. pag '2;0, 



521 

ben , az életnek minden körülményében azon hatalmas testület aka
ratát tolták föl, mellynek ök tolmácsai valának; semmiféle magán, 
vagy nyilvános szer-tartáo;, semmiféle polgári, vagy vallási tény nem 
történt meg az ő közbenjárásuk nélkiil. 

A papságnak harmadiK. és utolsó remljc magában foglalta a bar
dokat, Galliának papi és világi költőit 1). Valamint az ovatusok, ugy 
ők is világi életet éltel;:; az ő fölaJatuk volt tanitani és tetszeni; a 
népgyi.i.lésekheu ük moudoiták cl a nemzeti hagyományokat, a főnök 
tűzhelyénél a családi dolgokat; bámulták a harczosokat a csatatéren, 
tlicsöitették azokat a jó siker után, s mindenki irán y ában olly sza
badsággal oszták a dicséretet, vagy megrovást, melly egyedül csak a 
sérthetlen jellegnek tulajdona 2). ~zavuknak nagy tekintélye volt, s 
verseik hatása a szivekt·e minJenható. Gyakran megtörtént, hogy 
Gallia belharczaiban közheujárásuk által lefegyverezték a felbőszült 
harczosokat, s a vérontást megakadályozták 3); egy régi iró mondja, 
miszerint lantjoknak édes zengzetérc a leghevesebb szenvedélyek, 
miként a vadállatok mcgbiivölvc lecsillapultak ~). Az éneket r o t t a 
nevü eszk~zzel kisérték, mellynck a hellenek lantjával nagy hason
latossága volt .'J). 

A druidák rendje választás alá esett; dc mivcl kezökben volt a 
nevelés, nagyon könnyen szerczhettck maguknak párthíveket; mi által 
megválaszthatták azt, a kit akartak. A novitiatus, szigoru kisérle
teknek alávetve, s az erdők mélyében, vagy a hegyek üregeiben ma· 
gányban töltve, néha lmsz évig is tartott; mert cmlékezetből kellett 
ez idő alatt megtanulniok azon nagyterjcJelmü költői encyclopaediát, 
mclly a papságnak tudományát foglalta magában 6). A hierarchíámt.k 

1) llÚQÓOt- u,tli'IÍWt 1Wt1Jil<;, Strab. lib. IV. pag·. 197. Diod. Sle. !ib. v. pag. 
308. - Posidon. apud Athen. lib. IV. cap. 13.- Lucan. Phars. lib. L v. 449. 

z) Fortia virorum illuatrium facta ... cantilant. Amm. Marcell. lib. XV. c. 
n. - Oűc; ,ui v IJ/LVOVIJtV oüc; J~ ~AUIJ!p!j!J-OVIJt, Diod. Sic. !ib. v. ]'ag. 308. 

Vos <[uOrtue r1ui fortes animas helloque peremptas 
Laudibus in longmn, vates, dimittitis acvum, 
Plurima securi, fullistis c;Ll'lnina, bardi. Lucan. !ib. I. 447. 

3
) Dlod. Sic. u. o. - Strabo lib. IV. pag. 197. 

') Jla;rEf! H Vu {f•J~iu xunnrj.!Javuc;. Dlod. Sic. u. u. 
5) 01./yuv" rui-c; l.v'.!'"• r'ittow. Dlod. Sic. loe. cit - Chrotta britanna canat. 

Fortunat. l. VII. carm. 8. - Crait (gael.), Crwdrl (cymr.) Rottanéven neveztetett 
a középkorban bizonyos neme a gordonk<inak, mellyet az udvaronczek használtak. 

• 6) l\Iagnum ubi numcrum versuum edisecre dicuntur; itaque annos nonnull i 
Yicenos in ilisciplina pcrmanent. Oaes. Bell. 9nll. li b. VI. cap. 111. - Tn specu aut in 
abditis saltibus. Mel. lib. Ill. cap. ~. 
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két alsóbb osztálya közül mindegyik az ö kötelmeire vonatkozó részt 
tanulta j de már a druida mindent tudott. A rö druida, vagyis főpap, 

élte fogytáig a Jegfőbb hatalommal fölruházva, az intézményeknek 
sértetlen fentartására ügyelt ; halála után az, ki a többieket megha
ladta méltóságban, követé l:ít j ha többen voltak a követelők, kik~ek 
e méltóságra egyforma joguk lehetett, a rend közgyülésben szótöbb
séggel határozott. Vannak rá példák, hogy ezen választások erőszak
kal végzödtek; a jelölt vetélytársak kitüzték a polgárháboru zászló
ját, s a fegyver határozott 1). Az év bizonyos részében törvényszékre 
gyültek össze a druidák. Ell:íttöl( jelentek meg a pörlekedök; ök itél
ték meg a bünösöket, a gyilkosokat, tolvajokat, az örökségekre és az 
ingatlanokra vonatkozó vitákat, szóval minden köz- és magánérdek ü 
ügyek a druidák itélete alá bocsáttatának. Ők szabták meg a bünte
téseket, határozták meg a kárpótlást, osztottak jutalmakat 2). A Jeg
ünnepélyesebb gyülekezet tartatott évenkint egyszer a carnutok tar
tományában, megszentelt helyen, melly Gallia középpontj ának tarta
tott; a legtávolabbi vidékek lakói rohanva tódultak oda 3). 

Mármost könnyü elképzelni, milly zsarnokságot gyakorolhat
tak, s valóban gyakoroltak is egy babonás népre azon east-cmbe
rek , kiknél volt letéve minden tudomány ; kik minden isteni s emberi 
törvényt alkottak és értelmeztek, jutalmaztak, itéltek, biintettek; 
kik közül némellyek a polgárok kö:;ré vegyülve, ezeknek minden tettét 
kémlelték, és arra fölvigyáztak, mások pedig a néptömeg tekintete 
elől elvonva magukat, sötét magányukból itéleteket bocsátottak szét 
mimlen fölebbezhetés nélkül. Jaj volt annak, ki a borr.asztó itéleteket 
nem tisztelte : citiitatott minden szent dologtól, mint szentségtört'í 
és becstelen a köz!( ár hozatnak átadatott, rokonaitól elhagyatott j 
jelenléte ragályosnak tartaték j meglehetett öt fosztani, verni, gyil
kolni büntelen; sem könyörületre, sem igazságra többé nem talált ~ ). 

1) Hoc mortuo, si quis e reliquis excellit dignitate, succedit; at si sunt pin
res pares, sulfragio Druidum deligitur, nonnunquam etiam de principatu annis 
contendunt. Gaes. Bell. gall. n. o. cap. 13. 

2) Si quod est admissum facinus, si eaedes facta, si de heredi ta te, si de ll
nibus controvcrsia est, iidem deceruunt, proemia poenasque constituunt. Gaes. !ib. 
VI. ca_r. 13. - Strabo, !ib. IV. pag. 197. 

8) Certo anni tempore in :finibus Camutum , quae regio totius Galliae me-
dia. habetur, consíelunt in loco consecrato: hic omnes undique, qui controversia.s 
habent, couveniunt. Gaes. Bell. gall. I. VI. cap. 23. 

a) Quibus ita est interdictum, ii numero írnpiorum sceleratorum habentur; 
iis omnes decedunt, aditum eorum sermonemque defugiunt, ne quid ex contagione 
incommod.i accipiant. Caes. Bell. gall. lib. VI. cap. 13. 
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Sem polgári állás, sem érdem nem biztositá lít a kiközösitéstöl. S mig 
ezen fegyver mindenható volt a druidák kezében , uralkodásuknak 
nem volt határa j s az idegen irók elmondhaták, miszerint "Gallia 
~irályai, az ő aranyos knrszékeikbcn, minden pompa közepett is nem 
egyebck,mint a papoknak szolgái." 

De azért nem voltak mindig azok alávetve j ugyanis a törzsek
nek főcsaládjai, fölkelvén ellenöl{, részben azoknak igáját lerázták, 
s független katonai aristocratiát alapitottak Gallia ekkor hasonló lát
ványt nyujtott, mint az ujabbkori Europa a feudalismus korában, vagy
is inkább mint Iriand és Scotia a c l a n főnök ök autocratiája alatt j az 
erőszak és a fejetlenség határtalan, de csak ideiglenes uralomra ka
pott a második század közepétől kezdve a harmadik század közepéig. 
Eldwr a végtelenig tartó belharczok által szétszaggatva, kiilháborut 
nem viselhettek j minden kis főnök korlátlan ur volt az ö tartományá
ban, s csak a nagyobb szám erejének engedett; ekkor hódi tó és pusz
tító szövetségbe egyesültek j rövid évek alatt a fegyver monarchiá
kat alapitott, de még rövidebb idő alatt a fegyver ismét szétbontá 
azokat. Ekképen tehát az arverni királyok rövid idő alatt egész déli 
Gallia uraivá váltak a Közép-tengertől azOceanig 1); ekképen a bel
lovacumi és atrebati királyok fölváltva pusztíták Belgiumot j Divitia
cus a suessonok királya nem csak Belgiumot igázta le 1 hanem Britan
niát is megnyitotta a belgR.k betöréseinek 1 s annak egész keleti part
ját meghóditatta 2). 

Mindazáltal a papok nem veszték el minden hatalmukat e forrada
lom által; megtartva egész befolyásukat, mint vallási és tudós osztály, 
megtartva még a polgári kiváltságok egy részét , még igen jelenté
ken.}' osztályt képeztek: ki voltak véve az adók és a hadi szolgálat 
alól, vezérelték a nevelést, s szintugy a polgári, mint büntető törvé
nyeket alkalmazták. Azonban a hajótörésből megmentett eme szaba
dalrnak majdnem kizárólag a rend flíosztályá.nak kiváltságai maradtak, 
azon szemlélödö druidák osztályának, kik elkülönözve a társadalomtól 
magányban éltek; az ovatusok és bardok más két osztályát érte a 
nagyszerü csapás, s azonnal rnély elaljasodásnak jeleit mutaták. Az 
ovatusok egyszerü jósokká váltak a hadsereg rncllett, s ha szabad e 
kifejezést használnom, a törzsfönökök és a királyok alamizsnásai let
tek. Ennél még nagyobb változáson ment át a bardok tiszte, kik 

1) Strabo, lib. IV. pag. 196. 
2) ()aesar, Bell. gall. lib. 11. 
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hitelök csökkentével minden személyes méltóságukat elveszték. Nem 
voltak ők többé azon költők, kik az istenségtől ihletve, énekökkel 
megszünteték a fegyverzörgést, s a dicséretek és megrovások igazsá
gos osztói voltak.Atlolgok 1~ állapotában a bardok a nagyoknak udva
ronczai, tán y é r n y a l ó k 1

) levének, miként az idegenek öket ne
vezték, s kötelcsségbül magn~ztalták u.-ailwt, c'~s zsoldért gnnyolták~ s 
rágalmazták azoknak ellenségeit. 

A következő vonáshól könnyii. megismemi: rövid idő alatt meny
nyire elváltoztatá az ő szolgai állapotuk a tudománynak ama nemes 
szolgáit. Az arvcrnck egyik ldt·álya, a hires Luern, kinek bökezüségé
röl és költséges lakomáiról füncbb szólottunl>, nagy8zámu díjazott bar
dokat tartott utivarában j egy fényes ünnepély alkalmával egyik kö
zülök ltésön érlwzett az ebédhez, midőn már fölszedték az asztalt, s 
Luern, kocsijába u~pcit. Hogy a undasztás fájdalmát magába fojtsa a 
költő, kezéhe vette r o i t á ját, s buskomol y hangon hirdette urának 
nagylclküségét s fényes lakomái t, azután a szegény bardnak szeren
csétlen sorsát panaszolta, ki olly későn érkezett 2), s dalolva futott a 
királyi kocsi után. V ct·sci megtetszettek az uralkodónak, ki vigaszta
lásul aranynyal telt erszényt vetett neki. A hanilehajolván, fölveszi 
azt; s ujra énekéhez fogván, örvendező hangon fejezi l>i megelégedé
sét: "Oh ltirály! (kiált föl a kölW hálája ittasságában) az arany sar
jadzik szekercd kerekei alatt, s a tc lábaid alaita boldogság forrását 
nyitod meg a halandóknak" 3). 

Daczára a sajátképi druidák számára fenmaradt kiváltságoknak, 
a két alsóbb osztálynak claljasodása fölbontva a társulat testét, a 
theocratia föléledésének mindcn reményét elvevé, ~ nyomról nyomra, 
a mint a dolgok uj rende mcgszilárdult, haladott a mivcltség, s más 
tartományokból érkezett világosság eloszlátá a tudatlanság lwmályát, 
roellyben a papság tartotta Galliát; némi kiváltságok elvétettek tőlök, 
s a politikai hatalommindinkább megszoritotta azoknak polgári felsőbb
ségét. Ezen küzdclcm és hanyatlás által a druidá.k tudománya és ta
nulmányai is szcnvcdtek j a szcnt hivatásra szánt ifjaknak lassankint 
Britanniába kellett vonulniok, ha szilárdabb oktatásra szert tenni, s a 

l) O(;, HUAOU<It nU(lU<IllOV; •••• ta llXOÚ<IfH<W I<UCWV EI<IrV O~ xa).oÚpfl'IH 

1M(lJor. fosid. ap. Athon. !ib. VI. cap. 13. 
2) Eavcov J' úno:Jq•ívrrv ő n úaclfl'l''r. Posid. ap. Athen.lil.J. IV. cap. 13. 
3) AvrJ.ópU'OV J'~xrivov náJ.tv upvciv u,ovru, UtO xa~ lit txv'l t1iq piq~ ~,,.· 

í;; «(lftll11(AI~Ca, Y.f!U<IOV >W~ rutqywiu.; uv:J(!C:Jlfoto q>Í~ff. l'osid. ap. Athon.li!J. lY. 
eap. 13. 
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Jruidák alkotmányát és hatalmát megi~merni akarták, mellynek Gal~ 
lia most már csak árnyékát és cmlékét mutatta 1). 

Az aristocrata forradalom haszn4ra vált Galliának az által, hogy 
sokkal üdvösebb forradalomnak fejleszté csiráját. A városok növeked
tével és szaporodtával külön nép támadott, mclly a függetlenséget 
nem csak ismerte , dc akarta is j s az aristocrata főnökök egyenetlen
ségei állal gyámolíttatva, lassankint aztmeg is szcrcztc magának. A vá
rosokban uj elem ,;s uj kormányforma támadott; a nép által történt a 
választás, nem pedig örökös jognál fogva j a korilitlan királyok és 
főnökük elllajtattak , s a hatalom szabadon választott tisztviselökre 
bizatott. Azonban az örökös aristocratia nem hagyá kifosztatni magát 
ellentállás nélkül : a falusi néptől gyámolíttatva, hosszantartó háboru t 
viselt a városokkal változó szerencsévcl, először kiváltságainak vé
delme, utóbb pedig azoknak visszaszerzése végett. E kiizdelcmnek a 
városok a lelkesedésöknek megfelelő kitartással állottak ellent. 

A városok diadalát kétségkivül nagyon előmozuitá a kezdetben 
általuk választott alkotmány. Részint a régi társadalmi állapot szoká
sainál, részint annál fogva , hogy a jól fegyelmezett ellenségnek ha· 
sonlag fegyelmezett erőt állithassanak ellenébe; a városi lakosság 
szintén törzsekre oszlott, s képzelt védenc~- osztályokat képezett sza
badon választott pártfogók alatt. A gyengék, szegények, kézmüve· 
sek egész éltökre örömest és önkényt csatlakoztak a. hatalmas embe
rekhez ugyanazon föltételek alatt, mint a falusi védenczek szükség
képen kapcsolva valának a kerület örökös főnökéhez 2). Lényegre 
nézve azonban a védenczség c két neme nagyon is különbözött egy
mástól. A városi védencz-állapot személyes dolog levén, sem a csalá
dot nem kötelezte, sem a védnök fiának jogot nem kölcsönzött, scm 
a védencz gyermekeirc kötelességet nem rótt ; a védnök halála után a 
védenczek szabadok lettek , vagy tetszésök szerint másnak védnök
sége alá adták magukat. Valamint tehát a védenczek nagy száma, 
igen nagy érdemre mutatván, utat nyitott a vá1·osnak legfőbb hivata
laira 3): a védnökök érdeke hozta magával, hogy jól bánjanak véden· 

1) Et nunc qui uiligcntius eam rem (tlisciplinam) cognoscere volunt, ple· 
rumr1ue illo (in Britanniam) discemli causa profieiscuntur. Gaes. Bell. gall. !ib. 

VI. cap. Ul. 
1) In h oe eadem omnia sunt jura, rruae dominis in scrvos. Gaes. loe. cit. -

.\mbacti, clientesrptc. U. a., cap. 15. 
3 ) Plurimos circum sc ambactoR, clieutcsque habl:nt; hane uuam gratialll 

pof,!ntiamque noverunt. Caes, !iL. VI. cap. 15. - Factiouum principcs sunt, qui 
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ezeikkel, s akár egyesek, akár a kormány faggatásai ellenében véd
jék azokat. Ha a védnök az övéit elnyomatni, vagy faggatni engedte 
volr..a, elveszté minden befolyását az államban, s tekintélye azonnal 
elenyészett 1). Ezen intézmény, melly olly nagy hasznot hozott a 
harczban, mert egyesitette az erőltet, a győzelem után bajt is oko
zott. Igen gyakran, miként azt mindenki elöreláthatja, s a történet 
ezután igazolni fogja, a szabadságépen az általlőn veszélyeztetve, a mi
nek az Ö fentartására kellett volna szolgálni. A papság sem közönyös, 
sem tétlen nem maradt ezen forradalomban, melly régi tekintélyének 
egy részét visszaadhatá, vagy legalább ellenségein bosszut állhatott. Ö 
megelégedettnek mondhatá magát, hogy olly sikeresen támogatá sok 
városban a nép ügyét; minthogy némell y alkotmányok a papokat is 
fölvették a hatalom l{örébe kisebb, vagy nagyobb kiváltságokkal. 

A népforradalomból kiemelkedett alkotmányok nem birtak minJ 
ugyanazon jelleggel; a végtelenig különbözvén a különféle városok
ban a helybeli külön körülmények szerint, csak is kezdetben valának 
hasonlók , valamcnn y i, kivétel nélkül a szabad· választás jogán ala
pul ván. Daczára azonban a formakülönbségnek, mindannyit három 
föosztályba sorozhatjuk : 

l. A fő r e n d i ~) és papi vegyes kormány , t a n ács o t képez
vc, mcll y b i r ó t vagy v e r g o b r e t e t a) rendelt, élethaláljoggal 
minden polgár fölött ~). Ezen borzasztó dictatura ellensulyozására, 
a vergobret tiszte csak egy évig tartott á); a város határain kivül nem 
mehetett; családjában egy más élő vergobret nem lehetett j semmi
féle rokona nem ülhetett a tanácsban, mig ö a hivatalt viselte 6) j 

végre a fontosabb körülményekben a nép nevezett ki hadi főnököt, az 
övénél nem kisebb hatalommal. Ebből állott az acduok alkotmánya 7). 

Il. Az e lök e lök kormánya, kik főtanácsot képeztek, vagy 

summam auctoritatem eorum judicic habere existimantur, quorum acl arbitrium, 
judíciumque summa omnium rerum, consiliornmque redea.t. U. o. cap. 2. 

1) Ugyanaz, u. o. 
J J Principes, potentiores, no !Ji! es, optimates, equites. 
9

) Ver-go-breith (ga.cl) ,törvényszolgáltató.' V ergooretum appella.nt. Caes. 
Bell. gall. lib. l. cap. 16. 

~l Vitae necisque in suos habet potestatem. Caes. loe. cit. 
5) Creatur a.nnuus. Ugyanaz, u. o. 
8

) Excedere ex fini!Jus non liceret ... duo ex una familia., vivo utroque, non 
solum magistratus ereari (leges) veta.rent, sed etiam in senatu esse prohiberent. 
Caes. u. o. lib. VII. c. 33. 

7) Caes. u. o. átalában. 
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polgári és katonai főnököket választottak, bizonyos időre, vagy élet
hossziglan 1). 

III. Tiszta n é p ko r mán y, hol az egyesült nép nevezett t a
n ács o t, vagy t is z t vis e l ők e t és ki r á l y t, s hol, miként egyike 
ezen l{is népszerü királyoknak mondotta, a néptömeg annyi hatalmat 
tartott fön m1Lgának a főnök, mint a. mennyivel ez bir a néptömeg 
irányában 2). 

Nem lehet pontosan meghatározni az időkort, mikor ment lé
gyen végbe Galliának minden városában c nagyszerü változás j azt 
azonban tudjuk, miként a mozgalom a keleti és déli népektől indult 
ki , s hogy már az első század közepén bejárta egész Galliát, jóllehet 
nem mindeniitt egyforma sikerrel. Egyedül csak az arvernek nemze
téről tudunk emliteni két határozott időszakot. 2 21-ik évben a mi idő
számításunk előtt egy királyi eredetü király által kormányoztaték j a 
60-ik év táján az arverni nép és tisztviselök máglyára ítéltek egy 
lovagot, ki megtámadta a küzszabadságot, s a királyoknak számiizött 
és utált kormányát akarta ismét lábra állitani. 

Az egyesülés szelleme volt Gallia egész politikai rendszerének 
alapja. Valamint az egyes védenczek összegyültek egy védnök alatt, 
szintugy némelly apróbb államok egy hatalmasabb államnak pártfo
gása alá helyezvén magukat, annak védenczei vé váltak ; az egyenlően 
hatalmas államok pedig szövetséget kötöttek egymás közt. Szövetségi 
törvényeik változho.tlanok s átaJánosan clismerve valának; ezen tör· 
vények által szabályoztattak meg a kölcsönös szalgálatok, s határoz
tattak meg a jogok és kötelességek. 

Ha valameily nép fegyverrel hódíttatott meg, alattvaló lett 
belöle, s mint illyen a hódító nép határai közé foglaltatott j adót fize
tett neki, törvényt fogadott el tőle, s hüségének bebizonyítására örö
kös tuszakat adott. 

Az alattvalónak állapotánál jobb sorsa volt a védcncznck. A vé
dencz nép elismerte ugyanannak kormányát, a mclly népet pártfo
gójának választott; egyedül annak engedelmével használta a fegy
vert j annak barátjai, vagy cllenségei az övéi is voltale Viszont ő 
teljes oltalmat követelt külre, és a beligazgatásban számos engedmé
nyeket. A védenczség kötelékei nem voltak föloldhatlanok, sa védencz 
államok helyes okoknál fogva elszakadhattak a nagyon gyenge, vagy 

Í) Ugyanaz, u. o. 
2 ) Sua esse ejusmodi imperia, ut non minus haberet juris in se multitudo, 

quam ipse in multitudinem. Caes. u. o. lib. V. cap. 27. 
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nagyon is zsarnok pártfogótól ; s midön ezen elszakadások rucgszapo
rodtak, Galliának politikai egyensulya is fölforgatta ték. 

Két egyformán hatalmas s a szövctségi hierarchia egyenlő fo
kán álló nép néha közös érdc:-kcl, törvényekkel és kormánynyal birt; 
a szcrtartásos kifejezés sze r int t es t v é r ck k é váltak 1 ); a mi a leg
bensőbb s legszentebb szövetségre mutatott. Csupán csak a legfonto
sabb okok igazolhaták a szakadást az illy államok közt j de bár meny· 
nyire ellenkeztek is a vélemények, a polgárháboruk szenvcdélyei 
közt soha nem feledkeztek meg arról, hogy szent kötelékekkel va
lának egymáshoz csatolva, s a testvér nevezetet kicserélték egymás
sal 2). 

Az apróbb szövetségck tübbnyirc cgyszcrii véd-és daczszövctsé
get kötöttek egymással. 

Bizonyos időközökben mindcn szövetség városai képviselöket 
küldöttek egy külön gyülekezetre, melly a szövetség érdekeivel fog
lalkozott. Egész Galliának közgyülése csak némelly körülményekben 
tartaték, s minden városnak, kivétel nélkül, cl kelle küldeni képvise
lőit. Az illy gyülekezetben megjelent minden tag esküvel kötelezte 
magát a legmélyebb titoktartásra az előfordult tárgyak fölött j s jaj 
volt a fecscgőnck, vagy az árulónak. 

Némclly városokban a tisztviselök szigoru rendszabályok által 
nyomták cl a hamis, vagy oktalanul költött hireket, mellyek a népW
meget fölizgathatták volna. Mindcn utas, vagy idegen, ki máshonnau 
fontos hireket hozott a városba, köteles volt azokat mindenek előtt a 
tisztvisclőknwk följelenteni j s ha ezek a titoktartást szükségcsnek ta
lálták, kemény büntetések alatt azt rájok parancsolták 3). 

Az annyi érdek és szcnvedélyek által zaklatotttársadalom keblé
ben, hol a legkisebb esemény is n(,}m nagy fontasságra vergődött, a 
közlckcdésnck szintolly eszélyes, mint gyors módja találtatott föl. A 
szántóföldeken dolgozó falusi lakosok egymásnak átkiáltozták a hire
ket, s igy szállott az faluról falura,, városról városra a hangnak gyor
saságával ~). A mi a carnutok földén Genabban napkeltével történt a 

1) ,Fratrcs consangvinl!i.' Ugyauaz, u. o. lib. 11. 
2) (laes. Bell. gall. 1ítalában. 
3) Ugyanaz, u. u. 

~) ,l:bi major a!<fUc illustrior inciJit res, elamarc per agrus rcgioncs<1ue si
guilicant, hunc ;dii deinccps cxcipiunt, ct proximi tt·adunt.' U. a. li b. VII. cap. 5. 
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legrövidebb napon, miclőtt az éjjeli első vigilia letelt volna, már az 
:wvernek határain, 160 mérföldnyi távolságban tudva lehetett 1). 

(C) I 97 -Jik laphoz. 

P om p ej us j e ll cm z és c. 

Nem ismerek prózaibb jellemct Pompejusénál. Először is 
atyja, Strabo vezérlete alatt harczolt, s szép tehetségei által bókokat 
aratott. Sy liának némi szolgálatokat tett, clszélcsztvén, a sajátjából 
fizetett csapatokkal, Cinna és Carbo seregeinek maraJványait, kik 
már gyakran vereséget szenvedtek, s kiket Sylla érkcztének puszta 
hire is megszalasztott volna j s kárpótlásul Syllától bókokat nyert, ki 
is az ifjunak eléje sietvén, őt im p e r a to r névvel üdvözlé. Sylla azon
ban már az első találkozásnál kiismervén emberét, annál inkább hi
zelgett neki, mivel belátta, hogy tőle nincsen mit tartania. Pompe
just mérték fölött emelte mindazon tekintélyes romaiak, vagy olaszok 
ügye, Jdk Sylla táborába gyUlekeztek mindcn oldalról , midőn még 
Marius párthivci léteztek. Mig ezek Marius legyőzöjének csupán csak 
személyöket és engedelmességöket ajánlották föl: Pompcjus tulságos 
alávetéssei jól rendezett harczos férfinknak kis testiiletét mutatta be, 
kiket Sylla nem győzött eléggé csudálni. Pompejosnak egész katonai 
története c szavakba szoritható : tulságos dicsérctek könnyü vállala
tokért. Poropejus maga magát azon tulságos dicsét·ctck után itélte 
meg, mcllyek rá pazaroltattak j s számos körülményekben a habozás 
bizonyos nemével cselekedett, a mit nagyon is könnyii győzelmeinek 
öntudata támasztott benne. Poropejus külsőleg sokat mutató férfiu 
volt; tcrmctére szép, magaviseletében higgadt és komoly, bizonyos 
fensőbbséggel fölruházva: minck következtében igen alkalmas volt 
arra, hogy szerepe lj cn a pompák alkalmával, ugy annyira, hogy hi
zelgő i igen nagy hasonlatosságot találtak köztc és Sándor között, s ő 
öt·ömcst türtc , hogy ha ezen névvel mcgtisztclteték. Ó azon nagyra
vágyók sorába tartozott, kik csak a nagyság- és pompáért tudtak he
vüln i. Midön hivatalt nem viselt, a helyett, hogy igyekezett volna 
szi.ikségcssé tenni magát: észtehetségei és ismeretei által, eljárni a 
fontmra, vádolni és védelmezni, miként azt korának mindcn nevczc-

1) ,Quae Genabi orien te sole gesta essen t, ante primam confectam vigiliam, 
in tinibus Arvcrnorum awlita. sunt ; rpwd spatimn est millimn eireiter CLX.' U. o. 
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tesebb férfia tevé , kerülte a törvényszékeket és gyülekezeteket, 
nem akarván alávetni eszméit, sem kitenni személyéta nyilvánosság
nak; szerette elkülönözni magát bizonyos fenséges magányban, mint a 
köztársaságnak védistene, kit minden nagyobb veszély alkalmával 
főnöknek szokás tenni; a hódolatokat, mint neki köteles adót fogadta; 
politika barátjait nem is mint magasztos helyzetének ápolóit tekin
tette, kik azon mértékben bizelegtek neki, a mint valamit várhattak 
tőle, hanem mint védenczeket, kik barátsága fejében szerették őt, s 
dicsöségének árnyékában vonták meg magukat. Midön a rarnaiakat 
jelenlétével megtisztelte, a mit ritkán tett, nehogy pazarul bánjék 
maga magával, nagyszerű látvány volt a népre nézve a kisérőknek 
hosszu sorozata, kik lecticáját környezék ; fütyültek, és tapsoltak neki: 
kifütyölték ezen embernek királyi pompáját, kiben nem volt elegendő 
erő királylyá fölvetni magá(; tapsoltak a megvetésnek, mellyet a se
natus és a nemesség a nagyságnak eme fitogtatására magában érzett. 

A diadalmenet napja Pompejusnak dicsősége volt. Mithridates fö
lött nyert könnyü győzelmei s azon futkosás után keleten, minek kö
vetkeztében Lucullus azon szavakra fakadt, miszerint Poropejus erőt
len szivü madár, ki egy más által földre sujtott tetemeket fölfalja, s a 
mások által kezdett harczoknak maradványait szétszórja, ki~t napig 
huzta ki l'ompejus diadalmenetét; s még eddig a diadaltülő soha nem 
mutatta föl olly hosszu sorozatát a föliratoknak, mellyek a meghódí
tott tartomán y ok neveivel ékeskedtek. E föliratoknak szaporitása vé
gett olly tartományokba hatolt Poropejus, hol a nép már meg vala 
hóditva, vagy nem volt elegendő ereje az ellentállásra. Némell y ke
riiletek nevei Ásiában, mellycket Poropejus tartományokká alakitott 
át, s némell y törzsek nevei, me Ilyekből mindannyi népeket csinált, 
fordultak elő a hódítások jegyzékén. Még ott is, hol ellenállás hiá
nyában lelkiismeret szerint foglyokat nem szedhetett, összegyüjté az 
érdekes tárgyakat, hadi öltönyöket, butorokat, s békés szellemü ben
szülőttek által helyettesitteté a foglyoknak személyét. Láthatók vol
tak az ő diadaimenetén kristály- edénydarabok' aranylemezek' egy 
aranyhegy dámvadak- és oroszlánokkal, s az ő saját szobra kirakva 
gyöngyökkel. 

Megelőzve képek, rajzok s arczképe, követve a fogoly fejedel
mek s az általa részint valóban , részint csempészve meghóditott tar· 
tományok által, diadalától egészen ittas lett; nem azon tiszteletnél 
fogva, mellyet a közönség mutatott irányában, hanem azon kielégitő 
érzet következtében, hogy a diadalkocsiról nézheti a rémi tő néptöm e-
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get, melly annál inkább tapsolt neki, mennél kevesebbet félt tőle. Nem 
is a romaiaknak szánta ü ezen látványt, hanem maga magának; dia
dalt ünnepelt szintén, miként Nero bohóczkodott, saját kedvtöltésére ; 
nem kivánt többet azon napon, midön minden lehetett ; s miután a 
hiuságnak a magáét megadta 1 nem maradt semmije , mit a jövőnek 
adjon. Saját diadalmenetének szertartásait ö maga rendezte 1 s tacti
kája a diadalmeneti ünnepek tekintetében nagyon hasonlitott a csa
tákban követett tactikájához 1 csak hogy ügyesebb volt az ünnepély, 
mint sem a harcz elrendezésében. 

Leszállva a diadalkocsi ról, ujra föltámadt benne a nagyravágyás; 
az uralomra vágyott 1 de nem merte azt megragadni; nem akarta be
helyezni magát a hatalomba, de másokat sem türbetett azon a pol
czon; azt ohajtá, miként egy napon zenészek és a papi collegium 
kiséretében ünnepélyesen adják tudtára, hogy Roma 1 megittasodva 
dicsöségétól, önkényt karjaiba veti magát. Ezen ál nagy férfiu nem 
akarta belátni, hogy a nemzetek csak annak adják meg magukat, ki 
öket megtudja hódítani j hogy nem találkozik olly elaljasodott nép, 
melly, mint valami kéjhölgy kínálja magát j s hogy midőn valameily 
köztársaság annyira elfajult 1 miként csak zsarnokság tarthatja fen 
henne az életet, szükség,miszerint azon ember, ki a főhatalomra törek
szik, legalább egy csapással azt elfoglalni látszassék, s kimélje meg a 
köztársaságot a szégyentől 1 hogy önkényt meghajolt neld, Pompej us 
csak a rendkivilli tiszteletadásban szemlélte a hatalmat 1 jóllehet olly 
országban élt, hol az egyszerü tribun néha a nemzetnek vezetője 
volt; azonban szüksége volt arra 1 hogy többnek látszassék, mint a mi 
ő valóban ; s nem volt annyira veszélyes a szabadságra nézve, midőn 
a méltóság tetőpontjára állittatott, mint ha a magány életbe tért volna 
vissza, minthogy akkor ugyanazon eszközökkel hajhászta a tisztelte
tést, mellyekkel a hatalmat szokás hajhászni; de a melly eszközök 
mindig veszélyesek a szabadságra nézve. Mint dictator kevesebb fé
lelmet gerjesztett, mint ha egyszerü polgár lett volna; mert fölru
házva a dictatorsággal, sokkal mérsékeltebb volt, mint bármell y egyéb 
állásban, s attól megfosztva zavarokba bonyolította az államot, mintha 
valamclly nagyobb dologra törekedett volna. 

Ebből állott az ő belpolitikája: mindent akarni és semmit nem 
merni j a mi még nem teszi azt, mintha Poropejus soha nem követett 
volna d erőszakot, sőt kevés ember követett el többet s ügyetlenebb ül. 
Megtörtént vele, hogy egy választásból vérfoltos togával me nt haza, s 
neje idétlent szült a vér láttára, mellyet tőle eredettnek vélt. Az ő 



- .'í32 

LetteiL nem annyim erő;;zaknak, mint inkább nyilvános visszatorlás
nak lehetne nevezni ; s az (í viseletc scm zsarnokra, scm polgárra nem 
mutatott. Orgyilkolásokat követett cl, vagy engedett elkövettctni, 
hogy a második polczot foglalja cl; s midőn vérontás nélkül az el
sőre emelkedhetett volna , nem volt ahhoz benne elegendő bátorság. 

Pompej us az ö szolgálatában, sőt zsoldjában is emissariusokat 
tartott, kik őt mérték fölött magasztalták ; s midön magányában tar
tózkodott, kettős Jmzgalommal miiködtck mellette, mintha ö távollé
tében is jelen lenni lát:szatnék. Bizonyos neme volt ez a kikürtölésnek, 
mellycl Pompejus az ö lcczkéjét dictálta, s melly nem engedé, 'hogy 
csak egy perezre is elfeledtessék. Ezen cmissariusokon kiviil számos 
barátjai voltak még l'ompejnsnak, kiknek föladata volt méltóságokat 
hajhászni számára, s rendkiviili killdctésckct eszközölni nel{ i, mellye
ket azonban maga részéről mindig visszautasított, valal1ányszor a terv 
nem sikerült. Minden fontosabb eseményre, ha tudnillik háboru tört 
);j a hirodalom beljében, vagy annak határain, ha a rend megzavarta
tott Romában, a fizetett magasztalák s tulbuzgó védenczek eme raja 
l'ompejust mutatá be a népnek és a tanácsnak, mint azon egyetlen 
embert, ki elhárítani képes a bajt, vagy a köztársaság javára for
dithatja a dolgokat. Pompcjus, ],j elzárkózva kertjeiben minden mii
ködésről értesült, sannak szálait igazgatta, ha látta, hogy n.z ajánlat 
kedves a nép elöLt, kilépett n.z ö szcntélyébm, s jelenlétével támogatta 
az ügyet, mclly már közmegegyezést látszott kiviv ni; dc ha észrc
vette, hogy a nép ellenkezést tanusit, cmissariusainak egy része ál
tal, kiknek különös föladatuk volt meghazudtolni a többieket, azon 
hírt tcrjeszteté, miként soha scm jutott eszébe olly nagy fokra esi
gázni követeléseit. Tízszer jutott ö illy helyzetbe a jobb fajta embe
reknek nagy botrányára, kik utálták azon embert, kinek elegendő 

hatalma volt fenyegetni a szabadságot, dc nem volt elég bátorsága 
megsemmisíteni azt. 

Mig ö Asiában táborozott, barátja, egy tribun azon indítványt 
tevé, miszcrint Poropejus hivassék vissza seregével együtt visszaálli
tására az alkotmánynal:, mclly Catilina hUntársainak törvénytelen 
meggyilkolása által sértetett meg. Ezen egy ízben bizonyos félelmet 
terjesztett maga körül. Dicsőséget aratott a tengeri rablók elleni 
harczban, hejárta .t\.siá.t hóditva, a városokat föladásra kényszeri
tette, sa végsö ellentállást is elnyomta.Mithridates,a köztársaságnak 
egyetlen tekintélyesebb ellensége, első iz ben Pompejus által megve
retve, halsorsát tn! nem élte. Azonkiviil mPg l1atalmas seregnek élén 
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állott, mellyet {) Ásiának zsákmányaival gazdagított. Az ö állását te
hát Sylláéval hasonlitották egybe, és sokan attóltartottak, hogy majd 
kedve jön teljesedésbe venni a hasonlatot, mellyet a sorsnak közte 
és ama nagy férfiu közt fölállitani tetszett. Látva, hogy hatalma azé
hoz hasonló, szintolly vállalkozó szellemet gyanítottak benne. Meg
volt ugyan mindkét részr51 a hadsereg és gy5zelem , de nem volt 
ugyanazon tehetség. Mig Roma Pompejostól rettegett, és mig az ll 
cmissariusai az {) személyes elleneiket fenyegették, s azon bátorságra 
támaszkodtak, mellyel nem birtak: a tribun, ki maga részére a dicta
torságot kérte , s ki Ásiában őt fölkereste , nem kímélte a figyelmez
tetést és a tanácsokat, hogy őt Sylla- és legióinak követésére buzditsa 
föl. Poropejus sem igenne!, sem tagadólag nem felelt i mindazáltal se
rege élén Olaszországnak tartott, két dolgot remélve: vagy azt, hogy 
futárok által küldi meg neki Roma a rendeletet, melly öt dictatorrá 
nevezze i vagy pedig, ha szerencséje a rarnaiakba félelmet öntött, en
nek az leszen vége, hogy ö nem fog többé Romától félni. Nagyon ha
sonlitott ö azon nyegle emberhez , ki nem tartja ugyan magát ihle
tettnek, azonban látva azt, hogy a néptömeg öt ollyannak tartja, 
végre maga is elhiszi, hogy valóban felsöbb ihletséggel bir. Brundu
siumba érkezve, elbocsátá seregét, s diadalmenetének napjára Ro
mába rendelte azt. Mint cgyszerü proconsui a városhoz közeledvén, s 
büszkének érezve magát , hogy a köztársaságnak szabadságát, miután 
előbb azt megreszketteté , biztosithatá , annál nagyobb lelkesedéssel 
fogadtaték ottan, minélnagyobb volt az öröm , hogy most már csak 
tömjénezni kell annak, kiről azt hitték, hogy rettegni kell tölc, s ün
nepelni a. bálványt, a helyett, hogy hizelegnének a zsa.rnoknak. Pom
pejus hiusága a maga elemében volt, minthogy a megérkezés Sylla 
módjára zavarba hozta volna öt, s nem is tudott volna mit tenni a 
bitoriott dictatorsággal; ellenben a szerény és törvényes visszatérés 
nem csak érintetlenül hagyá az ö méltóságát , hanem még azon ér
demmel is tetézte öt , hogy a törvényeket tiszteletben tartja, holott 
azokat meg is szeghette volna. 

Nagyobb kárt nem okozott senki a köztársaságnak , mint épen 
Pompej us; mert a köztársaságoknak nincsenek gonoszabb ellenségeik, 
mint azok, kik nem elégedve meg az alkotmány-adta hatalommal, nem 
merik magukat az alkotmány fölé emelni, s nem akarnak a törvény 
melle~t maradni, sem attól eltérni, nem akarnak engedelmeskedni, sem 
pedig bitorolni. Sylla után nem lehetett már hősöket találni ; mert 

3fJ 
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minden jelesebb egyén elhalt a polgá.rháboruk és kiilharczok alatt. 
A nagy férfiaknak eme hiánya szerencséje volt Pompejusnak. Dicsö
séggel hamarább birt mint tehetséggel , befolyással hamarább mint 
érdemmel ; a minek mindig be kellett állani a nagy kimerültség után, 
minöben akkor Roma sinlödött. Eme kora és könnyü dicsöség te~hessé 
tette öt a köztársaságra nézve, mellynek az ő tehetségét meghaladó 
rendszeres és törvényszerű méltóságai mindig az ő dicsősége alattiak
nak látszottak. Pompejus nagyravágyása nem az ő tehetségéhez volt 
mérve, mint inkább az ő hirnevéhez; s ugy tetszett, mintha mindig 
nem azt kérné, a mit megérdemlett, hanem azt, a mi öt illeti. Fon
dorkodásaival nagy bajt okozott az államnak; s minthogy annak 
urává magát fölvetni nem akarta, s azt sem türte meg, hogy 
valameily polgár fölötte álljon, megtörtént egy izben, hogy a köztár
saság tisztviselök és kormány nélkül maradott. E közben a tribunok, 
Pompejus párthivei népmozgalmat idéztek elő, vagy baljóslatot ter
jesztettek a választások fölfüggesztésevégett; s igy telt le öt hónap, 
melly idő alatt sem consulok, sem törvényszékek nem voltak , mert 
Pompej us nem akarta, pótolni pedig azokat nem merte. 

Egyébiránt a törvényszerűség höse, kit Lucanus a hazai törvé
nyek képviselője gyanánt tüntet föl, gyakran azoknak legveszélye
sebb s néha legerőszakosabb ellensége volt; az ö politikai és hadi vál
lalatait számtalan törvénytelenség szennyezte be. Miután kevéssel 
több mint husz éves korában azon tiszteletben részesült, hogy a tör
vények egyedül ö érette megsértettek, késöbb erről megemlékezve, a 
dolgot I1asznára forditá. Haza térvc Afrikából, hol Sy lia egy sereget 
bizott rá, a diadalmenetet sürgette némell y szerenesés csatározá~ok 
következtében azon pártosokkal, kik csupán becsületérzésből marad
tak még tovább is fölfegyverkezve. Minthogy a törvény a diadalme
netet csak olly hadvezérnek engedte, ki már praetor, vagy consui 
volt: Sylla a törvény pártján állott nem azon féltékenységből, mintha 
Pompejus babérjai zavarnák álmait, hanem a törvényesség tiszte~etét 
szinlclvc, rnellyet ö miudannyiszor lábbal tiport, valahányszor érdeke 
ugy hozta magával. S Pompej us kérelmét sürgölve, N o h á t t a r t
s o n d i a d a l t! kiálta föl Sylla, ki sokkal csekélyebb bajt látott ab
ban, ha megsértetik a törvény, mint ha Poropejus és az ő barátai 
szüntelen alkalmatlankadnak neki kérelmeikkeL 

Pompejus diadalmenete épen ollyan törvénytelen volt, mint az 
első, s tartatott a spanyol háboru bevégeztével, mellyet lassan ugyan, 
de jó sikerrel ,·ezérlett Mctellus, s valójábar: Sertorius orgyilkosának, 
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Perpennának gyilka fejezett be. Ez alkalommal is csak Metellus fá
radalmainak gyümölcsét szedte föl, s Perpenna bünét forditotta maga 
javára Pompejus. A törvények tilták a polgárháboruban nyert győze
lem diadalünnepét; e mcllett Poropejus még nem is érte el a törvé
nyes kort, s még eddig sem quaestor, sem praetor vagy aedilis nem 
volt. S daczára. ezen kettős törvénytelenségnek diadalt ünnepelt. Ké
relmét azon különös indokolással támogatták barátjai, hogy már egy
szer nagyszerű szolgálataiért fölmentetvén a törvényes kötelezett
ség alól, annál inkább föl kell őt menteni a még nagyobb szolgála
tokért. Hogy müvöket megkoronázzák , megengedték neki , hogy a 
jelöltek jegyzékére írassa föl nevét, jóllehet a törvény által megki
vánt hivatalok közül még egyet sem viselt. 

A tengeri rablók elleni háboruban rá ruházott hatalom még ve
szélyesebb ujitás vala. Midőn a. dolgok állapota rendkivüli hatalmat 
igényelt,az alkotmány dictator kinevezése által gondoskodott. Pompe
jus nem viselte e czimet, de lényegben még többet birt. Valójában a 
hatalom, mellyel fölruháztatott, s mellyaz ő rendelkezése alá olly nagy 
kiterjedésü szárazföldet és tengereket, olly hosszu időre adott, az 
államnak minden törvényeit fölülmulta. Pompejusnak joga volt el
mozdítani a tartományok minden tisztviselőjét és kormányzóját az ő 

hatalma alá bocsátott egész nagyszerű területen, melly magában fog
lalta Egyptomot , Spanyolországot, Syriát, Görögországot. Ezen 
nagyszerű uralomhoz járultak még Phrygia, Bithynia, Cappadoeia és 
Pontus tartományok, ollyformán, hogy Pompej us egyuttal minden 
tengeri és szárazföldi háborunak vezetésével megbizatott, mellyekbe 
ekkor a köztársaság bonyolodva volt. S ha Pompejus Syllát nem utá
nozta, nyilván ezt azért tevé, me rt Sy liát magánál kevésbbé hatal
masnak tartotta, és igy leereszkedni nem akart. Ha kevesebbet adtak 
volna neki, ő valaminek kiviteléről gondolkozott volna. Ez oknál fog
va igen eszélyes politika. lehetett hatalommal tetózni el a nagyravá
gyát, hogy ne kivánhasson hozzá semmit; minthogy a gyomrukat jól 
megtöltö egyének kevésbbé veszélyesek,mint azok, kik éheznek. Pom
pejus, az ismert világ három negyedének ura, annyi aranynyal és 
ezüsttel ellátva, mellynek felével meglehetett volna vásárolni a ro
mai népet, a köztársaság minden tengeri és szárazföldi hadainak ura, 
sokkal távolabb állott attól, hogy király lehessen, mint Caesar, hely
tartó Galliába.n,s néhány legiók vezére, mellyek még a katonai mester
séget gyakorolták , miként a Scipiók korában , s csak azért álltak ki 
a sik ra, hogy a köztársaság egyik határát megoltalmazzák. Talán ezen 
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eszme villant meg Cicero agyában, midőn fölhasználta egész befolyá
sát, hogy Pompej us korlátlan hatalommal ruháztassék föl? Meglehet. 

Egyébiránt igen nagy hiba volt Pompej us rendkivüli szerencsé je 
" azon rossz, mit ő Romának okozott, és azon csorba, mellyet a régi 
köztársasági szabadságokon ejtett. Pompejus gyakran hibás eszközök, 
vagy erőszak által keritette meg a hatulma t; de talán gyakrabban 
nem is tett egyebet, mint hogy azt a nemzet kezéből elfogadta, melly 
azt minden megszoritás és föltétel nélkül ajánlotta neki, söt minden 
törvényeknek, a szabadság emez őreinek letéteményesévé tette. A roma i 
s átalában mindenszabad népnekcsaknem közös hibája az, hogy a pilla
natnyi tisztelet arányában, a haszonhoz képest, mellyet valakit&!. vár, 
vagy a veszélyek mértéke szerint, mcllyekböl önerejéből megszaba
dult, te,gzi le a hatalmat a politikai férfiak kezébe. Midőn valameily 
egyéniséget szeretettel karol föl a nemzet, mellyet ő nagy veszélyből 
ránt ki, vagy jelentékeny szolgálatta.l támogat: ekkor a nemzet nem 
kér tőle számadást: hatalom, pénz, szabadság, minden az ő önkényére 
van biz va; s ha lemond is valamiről, ezt azért teszi, mert mérsékel
tebb akar lenni az elfogadásban, mint a nemzet bökezü az adakozás
han. Ez olmál fogva majd valamennyi nagy férfiu veszélyére van a 
szabadságnak, a népeknek eme vak tetszvágya miatt, mellyek az ő há
lajokban épen olly tulságosak , mint hálátlanságukban. De a mi m~g 
rosszabb 1 hogy a középszerü emberek, kik nagyoknak látszanak, 
mert apró körülmények emelték őket, s kik hevenyészett fontasságra 
tettek szert, épen ugy fenyegctik a népek szabadságát. Mennyi zsar
uokot nem támasztott, volna már ezen szet·encsétlen hajlam, ha né· 
melly emberek bátorsága arányban állott volna az ő kegyeltetésökkel, 
s ha szerencséjökhöz hasonló elhatározottsággal birtak volna! Gyak
ran nem uralkodik fölöttünk senki, mert nincs, a ki uralkodhatnék ; az 
illy uralkodók olly ritka emberfajt képezvén, hogy még a szolga· 
ságot leginkább ohajtó nemzetek sem találhatnak mindig maguknak 
kényurat. Nálunk is elég példája van ennek. 

Romában a vélemények és pártok különös állapota volt oka an
nak, hogy a főhatalom, mellyel Pom pe jus több ízben fölruháztaték, majd 
az egész nemzetnek 1 majd ismét csak az aristocratiának, vagy a nép
nek ballépését jelölte. Midön a tanács, melly az aristocratiát képvi
c;elte, némell y tribunoktól, vagy némell y kebelbeli tagjaitól rettegett, 
kik dictatorságm vágytak: a népre támaszkodva, mindezen fenyegető 
követelések ellenébe egy jeles embert, többnyire harczi férfiut igye
keztek állit!\ni, csak annyihan korlátolt h&talommal , a mennyiben ű 
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akarta, s olly szabad müki:idéssel, mellyet soha nem élvezett egészben; 
mert nem merte azt tenni, vagy nem volt rá szüksége. Eltünvén a 
veszély, selvettetvén, vagy leveretvén a követelések, mi maradottegyéb 
hátra, mint nyomasztó előzmények-, törvénysértéseknek vagy kijátszá
soknak példái, az alkotmány ha behozott s a jövlSre nézve veszélyes 
hatalomtévedések; mindezeken fölül olly ember, ki azon öntudat
tal vonult vissza magányába, hogy egykor mindent tehetett volna; 
a nagyravágyás, mellynek nem igen volt kedve tisztelni a törvénye
ket, mellyek már egyszer föláldoztattak? Pompej us gyakran ép illy fér
Jiu volt a tanácsra nézve, melly őt fék nélkül szabadon eresztette az el
lenség ellen, kire féltékeny volt az aristocratia i s midőn ezen tulsá
gos hatalomnak vége szakadt, izgalommal és fenyegetések közt tette 
le a tisztséget , annál kevésbbé viselhetvén el bukását , mcnnél ma
gasabbról pottyant le. Néha kölcsön fejében a nép hízelgett Pompe
jusnak, hogy öt a tanács ellenébe állitsa: e czélra népszer ü ünne
pélyeket rendezett, virágokkal hintette be az utakat, hol elhaladnia 
kellett, a koronával közelitett fejéhez , hogy fölkeltse benne a vá
gyat a királyi méltóság után. S miután a nép egész megelégedéssel a 
senatust megrémitette, vagy hallgatásra birta, Pompejus olly módon 
tette le a hatalmat, mint valameily zsákmányt, mellyet letenni kény
telen volt i gyakran, néhány hónap mulva egész tekintélyével s pa
rancsoló magatartással minden számadás nélkül a nép ellen fordult. 
Mindezen gonosz előzmények a szabadságra háromlottak vissza, azon
kivül a nép még el is vesztette jogát panaszkodni, Pompajusnak gőgös 
hatalma miatt, miután tulságos kegyeivel maga segitette öt arra. 
V égre megtörtént, hogy az egész nemzet, nép és a tanács vetette 
magát Pompejus karjai közé, miként a tengeri rablók clleni háboru
ban történt, midön Roma csak annyit tartott vissza szabadságából , a 
mihez az nem akart, vagy nem mert nyulni. Puszta esetlegesség volt, 
hogy ha a mindenki által nagynak hirdetett ember , ki még azokat is 
megrémitette , kik őt veszélyesnek nem tartották, elhagyta szerencsé
jét, csalódva a dolgok értékén , s a nagyravágyást bátorságnak, a hir
nevet hatalomnak lenni gondolván. Ezen körülmény nélkül Caesar 
csak második királya lett volna Romának , s természetes halállal mult 
volna ki. 

Az elsőnél nem kisebb hibát követett el a romai nép , midőn 
Poropejus hadi érdemeit nagyította, s győzelmeinek olly jutalmakat 
szabott, mellyeket csak a tehetség vehetett volna igénybe. E hiba na
gyon közös a szabad népekkel s mindenek fölött a pártokkal, mellyek 
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ott nagyobb számmal s jobban elkülönözve léteznek. A pártok valamell y 
ember képessége·, tehetsége- és politikai erényeinek mérveül soha. nem 
szeretik tekinteni azon előny terjedelmét, mellyet azokból egy illy percz
ben von nak. Ez oknál fogva a küzdelem alatt hősöket terem ten ek, kik a 
kiizdelem megszüntével csak terhökre válnak, s kik segítve öket, midön 
legyőzve valának, mint győzök követeléseikkel nyugtalanitják öket. 
A népnek a senatus elleni , s a keblében létező pártoknak küzdelmei
ben gyakran megtörtént, hogy valameily középszerii szóno k tulságig 
magasztaltatott olly beszédért, mellynek minden érdeme az volt, hogy 
hathatósan fejezte ki a pártnak szenvedélyeit, s kinek minden éke
senszálása a hallgatóknak zajos tapsaiban állott. Ha tehát ezen párt 
diadalmaskodott , a diadal napján telhetetlen nagyravágyással, s nem 
várva, hogy más jelölje ki neki illető részét, azt önmagától tevé, 
nagyszerüen fizetve meg középszerü tehetségeit,s már feledésbement 
szolgálatait. Minthogy azonban az ellenkezésben levő pártok csakha
mar megunják azt, a kit szeretnek; s gyakran azon férfiu, kiről azt 
hitték, hogy öket szolgálta, valójában öket használta föl saját ügyei
nek előmozdítására: a tegnapi hőst ép olly eleven szinekkel becsmé
relték, mint dicsérték azelőtt. Innen van a hálátlanság vádja, mely
lyet mindig kentek, s mai napig is kennek a pártokra; néha ugyan mél
tán, de többnyire méltatlanul; minthogy igen sok ember saját párt ja 
ellen fordul, miután előbb annak fondortatai által s gyakran vérének 
árán is fölemelkedett! Mindazáltal a hálátlanságnak ezen fölhányása, 
melly első tekintetre alaposnak látszik , méltatlanul illeti a pártokat 
a félénk és alázatos népeknél 1 mellyek a tömeget képezik 1 s meTiyek 
a vélemény és népszerüség eme fordulataiban egy bálványnak egészen 
külső eseményét szemlélik, mellynek tegnap még tömjéneztek, de azt 
már holnap :széttörik. Egyetlen eszköz volna elejét venni a csalódá
sok- és szemrehányásoknak, tudnillik megszoritani jobban a viszonyo
kat barátjaikkal, midön leginkább elégedettek; haszonra forditani pél
dául az ő szónokuknak beszédjét s hősüknek győzelmét, fentartva 
maguknak, hogy szemlélhessék a gyenge helyeket 1 a körülmény ér
demeit, a csekély szerencse és az esetnek részleteit. Ekképen a zsák
mány elosztásánál nem találkoznának tulterheltek , nagyravágyó hajla
muak,kik a jutalmat nem arra kivánják alapittatni, a mit valóban kép
viselnek , hanem arra, a mit megtörténni engedtek ; nem az ö valódi 
érdemeikre, hanem a tekintélyre, melly nekik tulajdonittaték; egyébkint 
ha részökre rosszul ü tn e ki a viszontjutak>m, nem csodálkoznának1 sem 
bosszut nem éreznének magukban, s valamint ök visszatartók volnának az 
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elismerésben, szintugy a nemzet tömege előtt csekélyebb mértékben 
tetszenének hálátlanoknak 

A }Jibát, hogy Pompejus tettei a. tulságig magasztaltatánnk, 
nem csak majd az egyik, majd a. másik rész, vagy a nép, vagy a sc
natus, hanem az egész nemzet is, pedig több izben elkövette. Valljon 
Pompej us, valahányszor népszerüségét csökkenni érezte, miért szinlelt 
olly nagy fájdalmat; s elvonulva a közigazgatástól, miért zárkózott 
kertjeibe, ha. csak azért nem, hogy megemlékezve a nemzet a neki 
engedélyezett diadalünnepélyekről, a bánatnak érzete hassa meg őt, 
s ragadja ki őt magányából , hogy a hálátlanság és következetlenség 
vádját magáról elháríthassa ? Több izben mutatá eme hajlamot na· 
gyobb leplezetlenséggel, sem hogy fel ne tennők róla; s ő egyike volt 
azon kevés számu politikusoknak, kik több izben megujithaták nép
szerüségöket éltöknek folyama alatt. Ezenkivül valamennyi párt azon 
oktalanságot követvén el, hogy őt mérték fölött bámulta, egyik a má· 
siknak száját fogta be, kölcsönösen emlékeztetve egymást, hogy azon 
ember , ki ellen panaszl{odnak, az Ö emberök volt. Midőn az aristo
cratia Poropejust álli tá a népmozgalmak ellenébe: "E z a t i P om
p e jus t ok", mondák a zugolódó comitiumoknak. Midön pedig a nép 
használta föl Poropejust : "Mit panaszkodtak?" mondák a se
natusnak. "Ne'!l feje-e ö a ti társaságtoknak s képviselője érdekei
teknek?'' Ekképen tehát Poropejus a maga részérőlminden pártra rá
nehezedett az ő tulcsigázott érdemeinek, hóditásokhoz hasonlitott 
könnyü békéltetéseinek, s tehetség gyanánt vett szerellcséjénck egész 
sulyával. E szerint a maga során mindcn párt kiszenvedett a hibáért, 
hogy mérték fölött emelte l'ompejust; és minthogy senki scm rendel
kezhetett azon tekintélyhez mérsékelt jutalmakról, mellyct olly okta
lanul pazaroltak rá, a nemzetnek jövője lakolt mindezen hibáért, s min
den következetlenségeért; s a köztársaság keblében, a hazai törvé
nyeken fölül, vagy azokon kivül fönmaradt a roppant, határozatlan 
nagyravágyás, melly egy tábortól a másikhoz fordulva, látszólag a pár
tok fölött biráskodva, de valósággalazoknakkényétőlfüggve, nem szol
gált egyébre, mint hogy hasznára forditotta azoknak rosszlelk ü követc
léseit; a katonai dicsöség, mellynek nem levén bátorsága bitorlani, 
egyebet sem tudott, mint megrontani, melly a választó gyülésekbe 
behozta az erőszakos szokásokat, melly abbeli félelmében, hogyzsarnok 
lehet, csábitáshoz folyamodott, s a cornitiumokban azért küzdött, hogy 
nevét lopva csempészsze a választói edénybe, tehetetlen levén Cae
sar módjára cselel{Cdni, ki az edényt széttörte 1 a comitiumokat szét-



1540 

hajtá, s maga választotta meg magát azon méltóságra, mellyre szi.ik
sége volt. 

Poropejus szép fölfogásssal, lelki tehetségekkel, nagy pártta
pasztalattal levén fölruházva , melly három dolog igen sokat nyom az 
emberek fölötti uralkodás mesterségében 1 hiányzott nála mégis a jel
lem, vagyis azon dolog, melly a többi tulajdonak hiányában egy ma
ga is megadja az uralmat. Egyike volt ö a közönségesebb politikus 
férfiaknak, kik inkább félénkek, mint vállalkozók j nem élhetett tekin
tély és hatalom nélkül, de azt nem volt bátorsága maga számára 
megörökíteni j mindig többet ohajtott annál, mint a mit elnyerhetett, 
vagy akart volna elnyerni j eszki:Sze volt azoknak, kiket ö vélt igazgat
hatni j fölhasználtatott azoktól, kiket maga részére vélt fölhasználtak
nak j azok feje gyanánt tekintette magát, kiknek zászlója volt; gyenge 
és ingadozó vala j tulságos gőgjében azzal vigasztalta magát, l10gy néha 
ő semmi; sokkal hiubb vala, mint nagyravágyó j minthogy csak közép
szerü szenvedélyek, rendes természeti szi.ikségek levén sajátságai, na
gyobb hajlammal birt a pompára, mint a pazarlásra, s minthogyszámos 
tulajdonai nem elégittethettek ki a tetőpontra csigázott nagyravágyás
nak erőszakos állapota és veszélyei által. A7. ö felesége, vagyis inkább 
feleségei , mert, a mint mondják, négyszer vagy ötször vett nőt, ba
rátjai, szabadosai azt tették vele, a mit akartak. A nagy Pompej us 
szerelmcs volt, nem időtöltésből, nem is megpihenésből, miként azt 
némellyek cselekedni szakták, kik csak futtában szeretnek, csak 
az érzékek rövid, baromi élvezetére levén idejök ; hanem a szerelem
böJ nagyfontosságu dolgot csinált, s ugy tekinté azt, mint helyzetet, 
állapotot,s még saját nagyravágyásánál is nagyobb fontosságu dolgot. 
Megengedem, hogy ezen szerelern szabályszerü lebetett , hogy Pom
pejus hi.i férj volt, ugy annyira, hogy barátjai azt mondbassák felőle, 
mikéntő mégjobban szeretteték, mint a hogy ő szeretett. Ugyanis annyi 
erény volt benne, hogy bármennyire szerelmes volt is feleségei be, 
elég óvatos vala arra nézve, hogy ollyannak ne tartassék, nem akar
ván tudatni a közönséggel, miszerint Pompejusnák valami más még 
kedvesebb, mint Pompejus. Eme tulságos hiuság érzékenyebbé tette 
őt a gunyok iránt, me rt ha haragját nyilvánitandotta, ez által csak azt 
bizonyitotta volna, hogy sértve is lehetett; inkább egykedvünek, mint 
sértettnek mutatta magát, miként vele Pharsalusnál történt, midön 
előkelőbb tisztjei gunyos megjegyzések által ösztönözték őt, hogy 
esatába bocsátkozzék Ca e sarral. 

A mit továbbá Demetrius nevi.i szabadosának szemtelenségeiről 
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s a befolyásról mondanak, mellyct ez ember gyakorolt ö rá, majdnem 
hihetetlen dolog. Midőn Poropejus kitünő férfiakat hitt meg vendég
ségre, ő maga sitetett azoknak eléje; s mielőtt asztalhoz ülnének, va
lamennyinek megérkeztét bevárta. De az ő szabadosa, Demetrius, min
denek előtt oda ült, befödött fővel, azoigáitatott magának , Pompe
juara bizván a szabados szerepét, ő maga pedig a goromba és szemte
len urnak szerepét viselte. Pom pe jus, ki a tengeri rablókat és Ásiát 
legyőzte, Romában igen egyszerü házban lakott, mig az ő szabadosa 
Olaszországnak legszebb villáiban pompázott. Az ásiai háboru folytán 
Ca to, épen Antiochiába érkezve, két sor fehérbe öltözött ifjakat lát 
szemközt jönni, kiket virágkalappal födött szertartás-mester vezetett; 
s ő komolyan panaszkodva a fölött, hogy diadaljelenetet készitettek 
neki, a szertartás-mester az ő kíséretéhez közeledett, és milly nagy volt 
Catonak bámulása, midőn az a közelebb állóktól kérdezte : "hol hagy
ták Demetriust !" 

Ezen tulságos jellemgyengeség volt oka, hogy Pom pe jus igen 
sok hibát követett el j s ezek közt a legnagyobbat, hogy elökészité 
Caesar számára a trónt. Caesar és Poropejus barátsága , midön még 
fiatalok valának, lehet, hogy sem számítás, scm üzérkedés nem vala j me rt 
Caesar becsülbette Poropejust, emez pedig nem tudhatá előre Cae
sarnak sorsát. De midőn Caesar consui lett, már akkor olly fenyegető 
állást vőn, miszerint Poropejust menteni nem lehet, hogy szándékát elő
mozdította. Egyik is, másik is megtette a kisérletet , csakhogy Pom
pejus a maga nagyravágyásával, melly sem az alkotmány korlátai 
közt megmaradni, sem azokon tultenni nem tudott, - Caesar pedig 
rémületes szinleléssel, cynismussal határos ember-lenézéssel, s min
denek fölött a rendkivüli vállalatoknak mohó megragadásával, 
mellyek az alkotmányt számba sem véve, azt pusztán akadály
nak tekintették. Már most, Poropejus, ki nem fél Caesartól negy
ven éves korában, holott Sylla félt tőle husz éves korában, s 
csak azért bocsátotta ki öt kezei közül, minthogy sokkal vé
nebbnek érezte magát, hogy sem az őt nyugtalanitha.tná, vagy talán 
azért, mert utódját gyanította ez ifjuban; Pompej us, ki Caesarral és 
Catoval szövetkezik, ki a régi köztársasági Romátmegszomoritja az ál
tal, hogy a heves fiatal tribunnak részére áll j Pompejus, ki a kor
látlan vezérlet után sovárgó Caesart az ő diadalainak roppant 
dicsfényével koszoruzza meg; Pompej us, a felséges Poropejus, ki a 
szónoklat dicsőségét megveté , Caesar által a szószékre állittatván, 
hogy az általa indítványozott telektörvények magasztalását hebegje 
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el ottan,s paizszsal és karddal fenyegesse mindazt, a ki Caesar rende
leteivel ellenkezni bátorkodnék ; Pompejus vég!"e, ki annyira csalódik, 
hogy Caesarnak előpostáj ává lesz,- nagy ember volt-e, vagy csak ár
nyéka a nagyférfiunak? Nézzük ellenben, minőügyességet tanusit Cae
sar, midőn az ö magányos palotájából napfényre hozza a negyven éves 
dicsőséget, mellyet ő a oomitiumok zajában magához ragadott, mellyet 
a forumnak egész népessége előtt kézzelfoghatóvá tett; s midőn a köz
társaság legnagyobb egyéniségét arra készteti, hogy hive maradjon a 
szószéknek, s kirántatja vele a kardot Caesar ellenségei ellen. A kettő 
közül mellyik használta föl a másikat? Caesar, ki az iránt soha nem 
nyilatkozott. A kijátszott Pompej us vala, ki azon véleményben volt, 
hogy nem tett egyebet, mint hogy megijesztette a senatust , midön 
Caesar szerencséjéhez a magáénak egész sulyát csatolta. 

Nisard, Études de moeurs et de eritique sur les poétes de la déca
dence ; Lucain. 

(D) 243-dik laphoz. 

Miként tiilté a magánpolgár a közéletben a 
napot. 

A foglalkozás rendeseu az erkölcsökhez alkalmazkodik, az erköl
csök pedig a vagyonhoz. Mindez az időhez képest változott a romai
aknál A királyok alatt nagy középszerüségben, következőleg nagy 
egy3zerüségben élt a nemzet, s az élet szükségei és a háboru veszé
lyei közt voltak megosztva gondjai 244 évnek folytán. 

A consulok alatt, majdnem ugyanannyi éveken át, midőn a ro
maiak külharczokat még nem vivtak, belsőleg a háborunál is nagyobb 
baj gyötörte öket. Az uralkodási vágy a patriciusoknál, a független
ség érzete a plebejusoknál örökös megoszlásban tartotta Romát, s több 
izben fölforgatással fenyegette az ujonnan keletkezett köztársaságot. 
Ugy látszék, mintha a senatus csnk azért adta volna a consulokat, 
hogy a nép ellen tegyenek; a nép pedig azért választotta volna a tri
bunokat, hogy a senatussal ellenkezzenek. 

A nyugalom időközeit egészen a földmivelésre szentelték, mely
lyel a sors, ugy látszék, az erkölcsök ártatlanságát s az élet l{ellemeit 
kapcsolta össze. Ekkor az állapot-kiilönbség nem volt érezhető a fog
lalkozisok különbsége által; a nagyok nem valának J{evésbbé munká
sok az alsóbbaknál; s ezen két osztal y, melly a városban nemesek és 
plebejusok czirnével különbözött, a földeken teljesen egyesült a mun
kások neve alatt. 
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A könyvek telvék illynemü példákkal nem csak a köztársaság 
első korából, midön megszokott dolog volt a consuiokat és dictatoro
kat telkeiken keresni föl, hogy a szántásbeli szerény foglalkozástól a 
lcgiok fölötti parancsnokság tisztes méltóságára emeljék öket j dc 
még azon virágzó századokban is, midön Roma már Olaszország
nak birtokában, a tengeren tul is kiterjeszté hatalmát. Nem szólok 
Quintius Cincinnatu~ról, kit telke mivelésében találtak azok , kik hi -
rül vitték neki, hogy ő dictatornak kineveztetett j hanem fölh~zom 
Curius Dentatust, Fabriciust, Atilius Serranust, Licinius Stolot, 
Catot a censort, s több másokat, kik jóval későbbi időkben kap
ták melléknevöket a földmivelő élet azon nemétől, mellyben szorgal
muk által Jeginkább kitüntek. Varro, Plinius , Plutarcb s minden 
régi iró véleménye szerint innen neveztettek el az As ini us, Vitellius, 
Suillius, Porcius, Ovinius családok, mivel azoknak törzsfejei nagyon 
elhiresedtek az e nemü állatok tenyésztésében j mások pedig bizonyos 
főzelékek mivelése által tüntek ki, ugymint a Fabiusol<, Pisok, Ci
cerok stb. 

Mielött a földmivelési foglalkozás által becstelenit vc érczték volna 
magukat, a becsülés, mellyben azok, kik a földmívelést üzték, állottak, 
olly soká tartott, hogy Cicero, a köztársaság vége felé, mindcn tar
tózkodás nélkül állítá, miszerint a jó emberek inkább ohajták, hogy a 
amezei néptörzsek, mint sem a városi törzsekjegyzékébe irattassanak. 

Végre a szokás, többnyire saját telkein tartózkodni, annyira ál
landó és egyforma volt, hogy a nevezet v i a t o r cs tulajdoníttatott 
bizonyos alsóbb rendü hivatalnokoknak, minthogy rendcsen uton 
voltak figyelmeztetni a senstorokat, hogy ezen, vagy azon a napon 
rendkivüli gyülés fog tartatni, azon rendcs gyüléseken kivül, mely
lyek havonkint rendesen kétszer tartattak, a kalendák és az idusok 
napján j s ez esetben nem volt szükség uja.bb figyelmeztetésre. 

Egyébiránt ha illyen volt a senatorok életmódja : mit gondol
junk azon polgárokról, kiknek fogalmuk sem volt a szépmiivészetek
röl, kik sem az ő tehetségeiket bölcsészettel nem mivelték, sem az 
ékesenszólá.ssal másokét nem kormányozták? Ezeknek több mint há
rom negyede béke idején csak minden kilenczedik nap láttatott a vá
rosban j ide csitk azért mentek be, hogy a foglalkozásukhoz szükséges 
tárgyakat beszerezzék, s megvizsgálják, valljon helyeseljék-e, vagy 
visszavessék az ujabb rendeleteket, mellyeket a tisztviselök a Capi
toliumra kifüggesztettek , s béke idején három egymásra következő 
vásár~napon kihirdettek, mielött megerősítés végett előterjesztenék 
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azokat. Ezt nevezték ők p r o m u l g a r e p e r t r i n u m 
n undinum. 

A néptrihunok épen ezen vásár-napokon értekeztek a néppel a 
kormányügyekről és a szükséges változtatásokról j s épen az ő szónok
lataik táplálták az egyenetlenséget az osztályok között, a mig csak a 
köztársaság tartott. 

EnnyiMI állott körülbelül a régi rarnaiaknak f8fogla.lkozása és 
szokásai, mielőtt e népet megrontotta volna. a fényüzés, s a görög és 
ásiai puhaság. Miután ezekkel érintkezésbe jöttek, feledve régi elvei
ket, elfogadák a legyőzött népek szokásait, s alávetették magukat olly 
nép büneinek , me Ilyet ők birodalmuk alá hajtottak 1). 

Rövid idő alatt minden megváltozott; Romában eddig ismeret
len mesterségek tanitói tiintek föl, mellyeket jobb lett volna soha nem 
ismerni. Nagyságot és szabályszerüséget kerestek az épiiletekben, gaz". 
dagságot és csint az öltözékben, pazarlást és finomságat az étkezésben, 
változatosságot és különczködést a butorokban. Numa rendelete volt: 
D e os fr u g e c o l e r e e t m o l a sa ls a s u p p l i o a r e ; az istene· 
ket sem szobrok, sem rajzok által nem ábrázolták, s csak 162 év mulva 
e fejedelem után kezdették azokat bizonyos alakban imádni 3). 

Magát, az intézményeiben és Numa törvényei által annyira sze
rény vallást magával sodorta az áradat, s szintugy szertartásaiban, 
valamint szaigáinak szervezésében gőgös lett 3). 

Leronta.tván egyszer a régi fegyelem gátja, lehetetlen volt többé 
az erkölcsök hanyatlását visszatartani j mindennemü kihágásokba ro
hantak át azok, mellyek idővel még inkább növekedtek. Hiában igye· 
kezett a censor helyreállitani az erkölcsöket, habár nem is a régi szi
gorral, legalább bizonyos türhető pontig ; az ujabb tetszésvágy, kap
csolatban a gonosz példával, minden bölcs intézkedésen tul tett. Ek
kor a rabszolgákra bizták mindazt, a mi fáradságos dolog volt Romá
ban s azonkivül; csupán azt tartották meg maguknak, a mi tiszte
letreméltó s kedves volt mindennemü hivatásban. Innen ered a városi 
és a mezei rabszolgáknak .megkülönböztetése eddig ismeretlen nevek 
által, ugymint: ,,atrienses, amanuenses , mediastini, cubicularii , ante· 
ambulones, pedissequi, unguentarii, topiarii, statares, chirono
montes, leoticarii 1 saltuarii, viridarii, agasones, opiliQnes stb. man-

1) Tit. LIV. lib. XLVI U. - Plin. lib. XXXIII. cap. l: Asia primum devicta 
luxuriarn misit in Italiam. 

z) flot. in Numa, Dion. Hal. és Enseb. Caes. 
8

) Ebben a hetruskok rontották meg a romaiakat. Tertull. 
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ci pia urbana, manmpta rustica," - kik közül némellyek-fényüzésre, 
némellyek szükségre szolgáltak. Innen származott az uraknak telhetetlen 
fukarsága is, kik nem birván mindig elegendő vagyonnal a tömérdek pa
zarlásra, mintegy kényszerítve voltak arra 1 hogy kifoszszák a szom
szédokat, s nyilt rablást kövessenek el a romai népnek szövetségesein. 

A romlottság, melly mindig a nagyok- és gazdagoknál kezdödött, 
csakhamar átment a népre. A munka szeretete csökkent, s a városias 
életmód nem vala egyéb, mint henyeségben élni. A napnak minden 
órái , mellyek azelőtt valameily hasznos foglalkozásban teltek el, 
majdnem közönségesen a társadalmi illedékek és időtöltések, a nagy
ravágyás szülte mozgalmak s a természet kivánta nyugalom között 
valának megosztva. Lássuk tehát ezeknek fölosztását. 

A romaiak.460 éven át nem ismerték egyéb részét a napnak, 
mint a reggelt, delet és estét. Még a XII táblás törvény is csak a 
nap keltéről és nyugtáról tesz emlit.ést ; s csak néhány év mulva hir
dette ki a consui szolgája fenszóval a delet. Plinius 1) mondja, miszc · 
rint a legelső eszköz , mellyel a romaiak az órákat megl<iilönbözteték, 
napóra volt, mellyet a censor, L. Papiri us Cursor állitott föl Quirinus 
tomplomának tornáczában , tiz évvel a tarentumi háboru előtt. M. 
Varro irataiból tudjuk, hogy a legelsőt 1 melly nyilvánosan a rostru
mok mellett volt kitéve, s egy kis oszlopon állott 1 Siciliából hozta M. 
Valerius Messala Romának 477 -ik évében. Bármilly tökéletlen volt is 
ezen napóra, 99 éven át használtatott, mig Q. Mareius Philippus, 
ki Paulus Aemiliussal volt censor, tökéletesebbet adott; s Plinius 
hozzá teszi, hogy minden censori tette köziil ez által aratott magának 
legtöbb dicséretet. 

Mivel azonban gyakran megtörtént, hogy a felhők, vagy ködök 
bizonytalanná tették az órát: Scipio Nasica, Romának 595-ik évében. 
clepsydrát állitott föl,s az órákat a viz lefolyásaáltal különbözteté meg, 
miként ezt mai napig is teszszük homokkal Napjában 12 órát számí
tottak, maj J hosszabbaka t, majd rövidebbeket az évszakok szerint. Az első 
hat óra tartott nap keltétől délig, a többi hat déltől éjig. S hogy min
dcn családatya tudhassa az órát, majd núndeo háznak volt egy rab
szolgája, kinek egyedüli foglalkozása volt az órára vigyázni. Athcnaeus 
IX. könyvében világos szavakban mondja ezt, s öt t~l!oAoy~nJ<;; ).a,{}a~
yV(IO<;; néven nevezi. Eustatius utolsó commentárjában az llias fölött 
ugyan e nevet adja neki. Plinius a VII. könyvben hirtelen halálról 

') Plin. lib. Vll. cap. 60. 



- 546 

szólva, azt mondja, hogy bizonyos Babius, ki praetor vala Bithyniá
ban , miutá.n a rabszolgától az órát kérdezte volna : C u m a p u e r o 
q u a e s i s s e t h o r a s, holtan rogyott a földre. S Martialis li b. X. ep. 
62. egy alkalmatlankodónak mondja : ,H o r as q u i n q u e p u e r 
n o n d um t i b i n u n c i a t. Juvenalis az öregek siketvoltáról szólva: 

. . . . . . Clamore opus est, ut sentiat auris 
Quem dicat venisse puer, quot nunciet horas. 

Még csak azt kell tudni , hogy a romaiak , miként már öket le
irtam, miképen használták rendesen ez órákat azon napokon, midön 
sem ünnep, semszünnapnem volt j semgyülés, sem forum nem tartatott. 

Mindenek előtt szükség tudnunk , hogy vannak különféle jelle
mek ; hogy a hajlamok nagyon különböznek az embereknél j és hogy 
mindenkinck vannak nézetei, mellyek után szabályozza legalább is él
tének felét : 

1\lille hominrun species, et rerum discolor usus; 
V elle suum cuique est, nec voto vivitur uno. 

Ekképen tehát nem foglaljuk ez értekezésbe az ifjat, ki szabad 
fékre ereszti szenvedélyeit, sem az öreget, ki csupán nyavalyájával 
vesződik; nagyon bajos volna követni az elsőt kicsapongásaiban, a 
másodiktól pedig legfölebb némi panaszt hallanánk, mind ugyanazon 
hangon, s nem igen méltót arra, hogy vele foglalkozzunk. Azokról a 
férfiakról scm szólok, kik kerülve a polgári társaságot, miként Seneca 
mondja, lakaikba, mint valamell y sirba temetkeztek: "Qui sic in do
mo sunt tamquam in conditorio." Ez értekezés azokat illeti, kik a nyil
vános és magán ember közt állva, részt vettek a közügyek ben, a nél
kül, hogy magukról lemondtak volna ; kik megemlékeztek arról , mi
ként ök polgárok, dc egyuttal nem feledék, hogy ők emberek és csa
ládatyák; szóval: kik majd a senatusban, ha oda mcghivattak, majd a 
forumon, vagy a Mars-mezön, majd ismét házuk magányában alkal
mazák a nap részeit az idö és hely azokásaihoz, a természet, köz
társaság és barátjaik szükségeihcz. "Privato vivendum est ? 
mondja Seneca, sit orator ; silentium indietum est? ta.cita advo
catione cives juvet; periculosum ingressu forum est? in domibus, in 
spectaCtdis, in conviviis, bonum contubernalem, amicum fidelem, 
temperantemconvivam agat; officiasi civis omiserit, hominis excrceat.'' 

Ezek a napnak első óráját, midőn a nap fölkelt, a vallásnak leg
szigorubb kötelességei ben töltötték. V alóban, ha csupán az ész ál tal 
vezérlett emberek a gyümölcsnek, gabonának és nyájnak zsengéjét 
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mindig bemutatták az ö isteneiknek : miért ne mutatnák be a gondo
latok és tettek zsengéjét is? 

A templomok akkor már mindenkinek nyitva valának, s gyakran 
még nap kelte előtt is az éberebbeknek, kik 1) ottan égő fáklyákra ta
láltak : 

l\lane salutatum concurri tur, omnis adorat , 
Prima salutantes atque altera distinet horn. 

Azok, kik a templomokba nem mehettek, ezen kötelességet a 
házi oratoriumban végezték, hol a gazdagok áldozatokats egyéb ado
mányokat mutattak be , mig a szegények egyszerü üdvözlettel is be
érték. 

Mindemellett nincs mit bámulni azon, hogy mig az ö imádsá
guk olly röviden tartott, nekik egy órát, néha többet is kellett arra 
forditaniok. Ha nekik nem kellett volna egyebet kérni, mint józan 
értelmet és egészséget, miként Ho rácz és Propertius tevék : 

1\lens bona, fama, fides (Horat.) ; 
Mens bona, si qua dea es, tua me in saoraria condo (Pro pert.); 

s rniként Juvenalis ajánlja. utánok : 

Orandum est, ut sit mcns sana in corpore sano: 

a szertartás nem tartott volna nálok olly soká; azonban a valódi, vagy 
képzelt szükségek nagy része , s az istenek sokasága , kikhez minden 
szükségben külön folyamodni kellett, igen sok járkálásra kötelezte 
öket; amitől mentek azok, kik lélekben és igazságban tudnak imádni 2). 

Augustus életirásában megjegyzi Svetonius, hogy midőn e fe
jedelemnek akár barátság kedvéért, akár vallásos indokból jókor reg
gel kellett fölkelni, azon házi emberének hajlokába ment aludni, ki 
legközelebb lakott a helyhez, hol a szertartás véghezviendő vala : 
"Matutina vigilia offendebatur ; ac si vel officii, vel sacri causa ma
turius vigilandum esset, ne id contra coromodum faceret, in proximo 
cujuscunque domestieorum coenaculo manebat." 

Horácz 3) emlitést tesz azon könyörgésekről , mellyek reggel és 
este a birodalom főnmaradása végett intéztettek az istenekhez ; s a 
Tiberis istene az Aeneis V III. könyvében figyelmezteti Ae n eas t, 
hogy könyörgését korán reggel intézze J un o istennőhez : 

· 1) Lactant. !ib. VI. Prudent. Martial. 
2) Senec. epist. 41. 
3) Lib, IV. ode 5. 
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Surge, age, nate Dea., primisque cadeutibus astris 
Junoni fer rite preces. 

Körűnkön kivül esnék vizsgálni itten a modort, miként könyö
rögtek, és imádkoztak a romaiak j azonban a nélkül, hogy tárgyamt..sl 
eltérnék , megruondhatom itten Plutarchchal 1) és Apolloniussal; hogy 
pzen reggeli imádások a mennyei, az esteli imádások pedig a pokol
heli isteneket illették. 

De a napnak emez első, perczei nem valának mindig az istenek-
11ck szentelve: gyakran a nyereségvágy, vagy nagyravágyás több részt 
vett abban, mint a jámborság . 

.Minden időben udvaroltak a kisebbek a nagyoknak 1 a nép a 
t.isztviselőknek, maguk a tisztviselők a gazdagoknak. Juvenalis 3. sa
tyrájában nagyon elevenen rajzolja őket, kik már reggel mozgásba 
jőnek annyira, hogy idejök sem marad, miként saruik szijait meg
kiithetnék : 

. . . . Habet Trebius propter quod rumpere somnum 
De beat, et liguh'ls diRlittere, soHicitus ne 
To ta salutatri x jam tur ba peregerit orbem 
Sicleríbus dubiis, aut illo tempore quo se 
Frigida eirenmagunt pigri sarraca boota. 

S ha ezen látogatások alkalmatlanságot szereztek a látogatóknak, nem 
kevésbbé valának alkalmatlanok azokra nézve , kik a látogatókat foga
dák. Martialis panaszkodik egy romai uraságra , ki nem fogadá el tőle 
a látogatást : "Mióta visszatértél Libyából (igy szól), öt iz ben voltam 
egymásután a te kapud előtt, hogy neked jó reggelt mondanék. Szol
~áid azt mondák , hogy alszol , vagy hogy foglalatosságban vagy. Ér
tem, afrikai uraság, te nem akarod fogadni üdvözletemet, tehát ma
radhatsz magadnak." 

Dicere de Libycis reduci tibi gentibus, Afer, 
Continuis volui quinqe diebus, ave. 

Non vacat, aut dormit, dictum est bis terque reverso. 
Jam satis est: non vis, Af er, a vere; vale. 

Plinius, az ifjabb 2), e szokást, még nap kelte előtt nagy urakhoz 
J'utkosni, o ff i c i a a n t e l u c a n a néven nevezi j s felhozza e részben 
Cato tettét, ki a vacsoráról visszatérve a városba, illy reggeli üdvöz
li)k által részeg állapotban találtatott. Azt mondja, miként olly nagy 

J) Qua est. Rom. 
2) Lib. lll. ep. 1~. 
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tisztelettel voltak erénye iránt, mintha ezen eseményben épen sem
mit nem láttak volna j s csendben és megszégyenülve vonultak vissza, 
mil1tha Cato találta volna őket illy állapotban : "Pntares non ab illis 
Catonem, sed illos a Catone deprehensos." Ebből állottak a magán 
egyének foglalkozásai j vagy talán a tisztviselök tovább aludtak? J u
venalis mondja, miként nem csoda, ha a gazdagok olly kevésbe vet
ték a szegények gondosságát és éberségét , minthogy maguk a prae
torok, kik főbb tisztviselők valának, nem kisebb gondosságot tanu
sitottak c részben : 

Quod porro officium, ne nobis blandiar, aut <[UOcl 

Pauperis hic meritmn est, si curet nocte togatus 
Currere? Cum praetor lictorem impella.t, et ire 
Praecipitem jubea.t, duaum vigilfmtibus ast r is, 
Ne prior Albinum aut Modium collega salutet. 

Az idézett irók Domitián, Nerva és Traján császárok alatt éltek; 
s a mit ök ez üdvözletekről m011danak, azelőtt is rendesen gyakorol
taték a köztársaság korában. Változás csak az indokban történt: az
előtt pártfogást kerestek, hogy méltóságok- és hivatalokba jussanak, 
késöbb pedig egyéb előnyöket vadásztak. 

Cicero erről több izben tesz említést, különösen midön 1\1. Coe
liust mentegcti, hogy a romaiak szokása ellenérc atyjával nem egy 
házban lakik. "Ó csak azért hagyá el (igy szól) az atyai házat, hogy 
közeledvc hozzánk, annál könnyebben udvarolhasson nekünk." 

Illyesmiben telt el a napnak első, néha második órája. E szo
kás azonban nem volt á talán os törvény. Az irók, iig yes· bajos emberek, 
kereskedők nem pazarolták el a drága pcrczeket. 

A harmadik óra, mclly a mi reggeli kilencz óránknak felel meg, 
egészen a forum ügyeinek vala szcntelvc, kivéve a napokat, mcllyekeL 
a vallás nyugalomra szánt, vagy a törvénykezés legfontosabb Ugyci
nek valának föntartva, mint például a comitiurnak; "Fcriis jurgia et 
litcs amovcnto, easque in familiis, operibus patratis, habento," - igy 
szól Cicero, II. d e l c g i bus. 

"Ma augustus 5-ke van, s ti kilencz órakor kezdtetek gy iilc
kczni, -" igy szól c szónok a birákhoz : 

Nonae hodie sunt sextiles. Ho ra tertia convenire eoepi st ifi. 

És Martialis : 
Exercet rauoos tertia causidicos. 

Azok, kik nem mint birák, felek, ügyvédek, szorgalmazók je· 
3o 
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Jentek meg a törvényszékeken , nézök és hallgatók lehettek, s a köz· 
társaság korában mint magoknak a biráknak birái : "Tudjátok-e?
igy szól Cicero a senatorokhoz, kiknek gyülekezete előtt Verrest vá
dolta, ·-ha ti nem i télitek meg illően Verrest, a romai nép, melly 
engem hallgat, titeket fog megítélni j s ha ti a bűnösnek megkegyel
me7.tek, nincs többé mit reménylenetek'' 1

). Tettleg a külön ügyek
ben, mellyek a templomokban intéztettek el , nem igen jelentek 
meg mások, mint eme magán egyének barátjai j dc midőn az 
ügy közérdek ü volt, például, ha valamcll y tisztviselő a hivatalbóli 
kilépés után arról vádoltatott, hogy rosszul kormányozta a tartományt~ 
vagy pedig rosszul kezelte a közvagyont, megfosztá a szövetségcs né
peket, vagy polgártársainak szabadságát támadta meg: akkor a nagy 
piacz, hol a vitatkozás folyt, nagyon is szük volt mindazon hallgatók 
befogadására, kiket oda vont a kiváncsiság. De ne mondjuk, a kiván
csiság j tegyük föl azt, a mi majd mindcnnap történt, mig legnagyobb 
virágzásban volt a köztársaság j tegyük fől, hogy valameily proconsul, 
vagy praetor a ,concussio' vagy ,peculatus' vádjára okot szolgáltatott: 
minden polgár, ki a tartományokat olly szcmmel nézte, mint a csa
ládbeli gyermekek szakták tekinteni atyjoknak, vagy anyjoknak örök
ségét, ki onnan tengette életét az.on vér árában , mcllyet ő vagy ö\·é i 
ontottak azoknak meghódítására, s a ki ugy látta, hogy ha a kormány
zók ragadományai büntetlen maradnak, ezen alap rövid idő alatt ter
méketlenné válik, nem mulasztotta cl megjelenni ezen törvényszékc
ken, s jelenlétével ösztönözni a bi1·ákat , hogy hi ven teljesitsék köte
lességeiket j mig más részről a vádlottnak barátai, rokonai, gyermekei 
gyászha öltözve, kérelmek és könyek által támogatták az ügyvédek 
P-röködéseit, s hajlitották a birákat könyörületre. 

Ha eme nagyobbszeri.i okok hiányzottak, a mi ritkán történt, 
mióia a romaiak Sieilia, Sardinia, Görögország, Macedonia, Afrika, 
Asia, Spanyolország é.'3 Gallia birtokában voltak: ennek daczára a nap
nak harmadik, negyedik, ötödik óráját a köztéreken töltötték js jaj volt 
akkor a tisztviselők nek, kiknek magukviselete kifogás alá jött! A rága
lom an11ál kevésbbé kimélte őket, mivel semmiféle törvénynem védte (\ket 
az ellen. Tiberius uralkodá<;áig, kinek számléka volt a korm;iny ellen 
tartottbeszédek et, vagy gyiilckezéseketépen ugy büntetni, mint a tette
ket, a legnagyobb tiszteletre méltó egyénekről is szahaclou besz.éltek. 
Lege majestatis facta arguebantur, dicta 1mpunc 
t· r a n t- mouuja Tacitus .!<~v könyveinek I. könyvében. 

1
' Tn ]'cron\1. ultim!le "rat. i u Verrcm. 
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A városi ujdonságok elintéztével következtek a tartományi uj
donságok, egy más neme a kiváncsiságnak, melly, miként megjegy
zém, nem volt közönyös dolog; minthogy a tartományok nem csak 
legbiztosabb örökségét képezték a polgároknak , hanem állandó laká
sul is szolgáltak temérdek romai lovagoknak, kik a közre nézve szint
olly előnyös, mint a magánosokra nézve nyereséges kereskedést üztek 
ottan. 

Júllehet, közönségesen szólva, minden polgár e három órát a 
forumnak, s az ottan előforduló vitáknak szentelte, · voltak azonban a. 
polgárok között a többieknél szargalmatos bak is. Horácz 1) fo r e n
se s néven em li ti azokat, Plautus és Priscianus su b b as i l i c a n i, és 
l\1. Coeli us, Ciceronak irva, su bros t r a n i vagy su bros t r a ri i 
néven. "Ők (ugy mond) azon hirt terjesztették, hogy téged május 5-
kén meggyilkoltak volna,- Te ad nonum Kal. junii subro3trarii, quod 
illorum capiti sit, dissiparunt periisse." A többi nem annyira henyék 
állapotuk-, méltóságuk- és szükségeikhez képest foglalkoztak. A lova
gok bankúr-módra éltek, törvényes egyezkedések és szerzödések jegy
zékét vitték j a hivatal- és méltóság-hajhászók voksokat koldultak j azok, 
kik vér-, barátság-, hon- vagy törzsrokonságban állottak velök, maguk 
a legtekintélyesebb senatorok, a jelöltek iránti részvét- vagy jóakarat
ból, az utczákon, téreken , templomokba kisét·ték öket, s mint jó 
polgárokat ajánlották öket mindazolmak, a kikkel találkoztak. Min t
hogy a rarnaiaknál ildom volt saját nevökön és mellélmevökön nevezni 
az egyéneket, s lehetetlen volt, hogy valamell y jelölt mindazon ne
Yeket megtarthassa fe iben: egyénekcl. 2) vittek magukkal , kik az 
elhaladók neveirc őket figyelmeztessék. Ha illy tájban valameily jele,:; 
tisztviselő a tartományból visszatért, a jelölt nagy kísérettel ment ki 
eléje a városból, s egészen lakáig kisérte , mellynek kapuját már 
döbb zöld ágakkal és virágfüzérekkel ékesíté föl. Hasonlóul, ha va
larnelly i~mcröse idegen tartományba utazott, lehető lcgiá vo !abbra kí
sérte őt, utját állotta, s az (í jelenlétében könyörgéseket és fogadal
makat Lett utjának jó sikere és szerenesés visszatérte végett. 

Mindez szintugy a köztársasúg, mint a császárok alatt megtö•·
tént; de az utóbbi időkben a nagy uraknál bizonyos neme állott be a 
őrültségnek, mcllynek példáját még azelőtt nem láttuk. Némcll y ember 
nem tartotta magát eléggé hatalmasnak , ha csak a városnak minden 

1) Art. poe/. - In Cap!. atL l\'. sc. l. 
~) l\Ionitores Cicero, fastores Festus ap pel lat. 

3 U" 
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negyedében nem adott nagyszerü látványt a leetikák nagy seregével, 
gyönyörüen öltözött rabszolgák kiséretében 1

). E hiuság sokba került; 
me rt mindazokat, kik a pompában részt vettek , meg kelle fizetni. 
Juvenalis, ki azt olly szépen leirja, biztosit minket, hogy voltak köz
tök tekintélyes egyének , sőt tisztviselök is, kiket a fukarság vitt rá, 
hogy ama méltatlan udvaronczok seregét szaporítsák. 

Következett végre a napnak hatodik órája, vagyis a dél. 1\iin
denki házába vonult vissza, keveset étkezett, s pihent. S e x t a, q u i e s 
l assis, mondja 1\iartialis. 

Letelvén a nap fele része, lássuk a másikat is; a mennyiben 
munkás volt az első, annyival nyugodtabb lesz ez. Az egyik az elmé
ket foglalkodtatá, a másik igénybe veszi a testet. Ez az értelme a kö
vetkező két versnek : 

Sex horae t.-mtum reims tril.mantur agendis; 
Vivere post illos littera ~·i ert monet. 

A ' betli a h c t es számot jelenti, melly a mi egy óránknak felel meg 
délután, s kezdetc a ~lJ V szóuak, mi annyit tesz: é l n i. A romaiak te
hát két különböző egyéniséget tüntettek föl ugyanegy napon: a elél
elötti ember egészen mcsterleélt, a délutáni egészen természetes volt; 
az clőhbi büszke és gőgös volt a gyülekezetekben, a második ember
séges és kedves a társalgásban. 

Mig a köztársaságnak némi árnyéka fönállott, azok, kik az élet
nek fö tetteit az ország, vagy család jav ára irányozták, ezen első órá
kat a JJa)> legjobh részének,s mint valameily szent időt tekintették : 

Nnnc adco melior quoniam pars acta die i est, 
(J,uod superest laeti beue gestis corpora re bus 
Procnrate, viri . . . . . . 

mmlllja V irgilius. Paulus törvénytudó ugyanezen érzelmekkel van cl
telve, s hasonló szavakkal fejezi ki magát l. könyvében : "Cujusc1ue 
diei mclior pars est borarum septem, primarum dici, non supremarum.'' 

V n ló jában cklwt· a józanesz ü ember, ki a figyelmct igénylő 

iigyek clintr~zt•~>érc alkalmasnak érczte magát, n legkisebb időtöltést is 
biinnck tekintette volna: "Ncfas aliquid per voluptatem aggreJi ;" s 
az idöt.ültől< csak alikor állottak elő, midőn az ügyek clintézésc mcg
szünt .. 

Ez okuál fogva mondja Martialis, hogy ő délelőtt nem mert a 
~sászár elé járulni, sem azt nem akarta, hogy barátjai tegyék azt, 

1
) Autc;unlmloucs, pcdilóSerltti. 
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minthogy a jó kedv 1 melly az ö kenyérkercl:iet.c volt , nem illett ar. 
egyikhez, még kevésbbé állott jól a másiknak 

..... greasu timet ire liceuti 
. Ad matutinum nostm Thalia Jovcm. 

Es egy harátjához szólván : 
Et roatutina si mihi fronte venis. 

D1~ bármennyire szokás volt is semmikép sem foglalkozni az 
ügyekkel délután, valamint félretenni minden örömöket délelőtt: mind
azáltal a munl{ás egyének nem tartották mindenkor magukat ezen 
egyenlő fölosztáshoz; a munká.sságot jóval a rendes határidön tul, s 
néha a napnak tizedik órájáig terjesztették ki. Ők azonban ritka egyé
niségek valának, s inkább arra valók, hogy jó példát adjanak, mintsem 
hogy a rossz szokásokat kövessék; olly egyének , kiknek élete mások 
életének örökös bírálata; valódi tisztviselök, kik a. közügyek gondjai
nak szentelél< magukat, vagy buzgó szónolwk , kik a védelem végett 
elvállalt szerencsétlenek üdvét szivökön hordozták. lllyen volt Asinius 
Pollio, kit Horácz a z á r t a t l a n v á d l o t t ak l e g b a t h a t ú sa b b 
támaszánaksasenatus legragyogóbb fényének ne
v ez 1); kit Seneca olly remlesnek mond ideje fölosztásában 1 hogy 
egészen tiz óráig, vagyis délutáni négy óráig dolgozott ; de ez idlín tul 
még csak egy levelet sem akart fölh<mtani, bárkitől jött is az, attól 
tartva, hogy ollyasmit talál benne , a mi több dolgot rúna rá 1 mint a 
mennyit azon napon magának kitiizött; vagy hogy nyngalmát zavar
hatná, mire a napnak hátralevő részét szenteltc: ,,A~illium Pollionern 
oratorem magnum mcminimus , quem nulla reH ultra decimam reti· 
nuit; ne epistolas quidem post eam horarn legehat, JJe quid novae eu
rac nasceretur; sed totius diei lassitmlinem dnahus reli(JIIis l10ris po
nebat." 

Cato, a romai erénynek élő képe,nem volt olly állhatatos a mun
kában praetorsága idejében. Igazságot szolgáltatott poutosan az e 
végre rendelt három, vagy négy óra alatt; azután podig hazament ét
kezni mértékletesen. Plutarcb mint rágalmat utasitja vissza azt, a 
mit e nagy férfiunak cllenségei mondottak , hogy tudnillik t!tkezés 
után a törvényEizékben ült. 

Ca to a legjobb mintakép; s ha mi azt hinnők, hogy a többi romaia.k 
Cato módjára éltek, bizonyára nem igen sértenők meg öket. Plutarch 
állitja, hogy ö néhány perezezel az étkezés után magányosan ment a 

') Insigne maestis praeaidium reis, 
Et consuleuti Pollio Cnriae. Lib. ll. od. l. 
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Mars-mezöre laptát játszani j azt is mondja még, miszerint azon napon, 
midön a legbosszantóbb megtagadást állotta ki a nép részéről, melly a 
consuiságra méltatlan vetélytársat tett eléje, egy perczet scm vont 
el ama gyakorlatbóL 

Nem minden romainak volt rendes szokása laptát játszani. liorácz 
uton levén Maeccnással, Virgillel s Augustus udvarának némell y 
egyéneivel , Maecenas és a többiek ebéd után laptá.t mentek 
játszani j mialatt Virgil és Horácz, kiknek testalkata nem igen 
volt alltalmas az c já1;tk által megkivánt erős mozgalmakra, az alvást 
választák : • 

Lusum it 1\laecenas, dormitum ego, Virgiliusque: 
Namque pila líppis inimicum et ludere crudis. 

Alig hinné az ernher, hogy Scipio Africanus, ama komoly férfiu 
a tánczban gyönyörködött; már pedig Seneca határozottan mondja, 
l1ogy időtöltés közben tánczolt, nem azon lágy és elpuhult tánczoka t. 
mellyek az erkölcsök romlásának tanuságai, hanem azon rendezett és 
heves tánczokat, mellyek a régieknél is szokásban voltak, s me Ilye
ket még ellenségcik is szemlélhettek volna, a nélkül, hogy az eré
nyökben helyzett tisztelet és becsülés csorbát szenvedett volna : "Et 
Scipio triumphale illud corpus movit ad numeros, non molliter se in
fringens, ut nunc mos est etiam incessu ipso ultra muliebrem molli
tiem fluentibus , sed ut illi antiqui viri solehant virilern in modum 
tripudiare, non facturi detrimentum, etiam si ab hostibus suis spe
ctarentur" 1). 

A nagyobb ré.~z gyalog sétált, vagy, miként a mai napon mon
danók, kocsiban vitette magát; a kijárásnak eme kettős nem ét am
b u l a t i o és g es t a t i o néven nevezték. Cicero, I. könyvében D e 
fi n i b u s, mondja : "Constituimus inter nos, ut ambulationem pomc
ri dianam conficerernus in acadcmia." Velsus, lib. II. cap. 14.: "Gesta
tio etiam Iongis et jam inclinatis morbis aptissima est." 

A régi romaiak keveset aludtak, s a reggeli munltát olly helye
ken pihenték ki , mellyeket a természet látszott kíjelölni, kiilönösen 
azok sz:imára, kik józan észszel követék az ő ártatlan törvényeit, s 
kiknek a hiuság még nem rontotta meg lelkét, sem el nem puh i tá 
sz i vét. Valamell y kisebb pataknak csörgedezése 1 bereknek fris árny é
ka, valamell y sétány, mellyre történetesen bukkantak, pá tolta a 
nagyszerii épü leteket, mcllyeket a követl;:ező századok fényüzése gon-

1 ) De tranquill. animi. 
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dolt ki ugyanazon czé.lra 1). Ezen, kezdetben annyiraszegény és durva 
nép Görögország (~S Asia meghóditása után olly finom és finyás lett, 
hogymost már minu a pihenés, mindajárás-kelé3 nagy költségébe kc
riilt ; nem Lürtc, hogy időtöltése az ég szcszélyétől függjön: mcster
séghez folyamouott, s feuctt. sétányokat 1!s hosszu csarnokokat készi
tett magának , me Ilyeknél a csinosság a pompával vetekedett. V élemé
nye szerint oktalanság lct.t volna bevámi a jó időt, hogy fris léget 
~zivhasson, vagy kitenni kiséretét az csőnek és sárnak: 

Balnea sexcentis, et pl uris porticus in qua 
Gestetur domiuus, quoties piu it. Anne serenum 
Expectet, spargatve !uto jumenta recenti! 
Hic potius, nam<pte hic mundae nitet ungula mulae. 

Cicero , ki némileg megtartotta a régi szokásokat, szerényen 
ernlit egy csarnokot, mellyet lakához akart kapcsoini : "Tecta igitur 
ambulatiuncula addenda est." Ad Atticum. 

Minő különbség ez és azok között, mellyek ugyanazon század
nak vége felé tüntek föl, s mellyek hosszaságuk miatt ,milliariá.'knak 
neveztettek ~ 

Vitruv és Columella leírják a módját, miként kell alakitani azo
kat, hogy minden évszaknak megfeleljenek: "Ut et hyeme plurimum 
solis et aestate minimum recipiant." 

A nagy urak e kényelmet !akuk köri'tl élvezték, némellyek a vá· 
rosban és a külvárosokban; ez esetben a kerteknek egy részét tevék, 
s ugyanazon név alá foglaltatának. Száz helyen is olvassuk : "Caesar 
kertjei, Lucullus kertjei." Nero megnyittatá az övéit a népnek, hogy 
menedéket adjon a szerencsétleneknek, kiknek házait fölgyujtatá, 
hogy a lángba boritott Trojának valóságos képét láthassa maga előtt. 
Plinius leírását adja a mezei kerteknek, melly mai napig is bámulatot 
gerjeszt; s hihető, hogy nem ezek voltak egyedül olly szépek és tá
gasak. Augustus uralkodása után liorácz, a költő, nagyon kikel 
azon építési diih ellen, melly hasounemü kastélyokkal látszott már 
bevonni Olaszországnak egész tcrületét 2) ; s bizonyos elleutét gya
nánt nem csak Romulus példáját állítja ellenébe, hanem még Cato é!:! 
a rornai nagyság egyéb alapitóinak példáit, kik ha valameily szép 
márvány-darabra tehettek szert, inkább az istenek templomainak, vagy 

1 ) .•• Summus agrestinm - Lenis virorum non humiles ttomos - Fasti. 
dit, umbrosamqne ripam,- Non zephyris agitata Tempe. Rorat. lib. III. od. I. 

1) Jam pauca. aratro jugera regiae moles relin'luent, etc. 
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a város köztéreinek ékítésérc forditották azt, mint sem hogy tágas 
csarnokoka t képezzenek az ö ki il ön használatuha : 

o o o Nulla. <l ccempedis 
1\letata privatis opacarn 

Porticus excipiebat arcton; 
Ne<.! fortuitum spernere cespitem 
Leges ferebant, oppida publico 

Sumptu jubcntes, et deorum 
Temph novo dccorare saxoo 

Ezen bájos helyeken töltötték rendesen az ebéd utáni első órá
kat azok, kik a csendcs örömöket szcrették. Nt'-mellyck komoly, mások 
kedvtöltö dolgokkal foglalkoztak izlésök és jellemök szerinto A költők 
gyakran fölhasználták az e 1JClyeken uralkodó henyélést, midőn clme
sziileményeikct a hallgatóknak fölolvasni akarták ; melly tekintetben 
mondja Juvenalis 1 hogy Fronto sétányai és csarnokai bizonyára 
tudták, és viszhang módjára ismételték az Aeolus-1 Aeacus-1 Ja.son- és 
a eyelopsokról S_?:Ól<Í mcseket1 s a mi ndennapi költeményeknek vala
mennyi egyéb tárgyait. 

A mit azonban eddig mondottam, a magán birtokokra vonatko
zik; voltak még nyilvános csarnokok, különösen a nők számára is, 
mint például M etellus csarnoka. E csarnok ok végtelenig szaporodtak 
a császárok alatt; mert mindegyik tultenni törekedett elődjén a pompa 
és bökezüség ezen nemében. A porphyr-oszlopokon kivül, mellyek Au· 
gustus csarnokait támogaták, egyéb különösségck közt ott állottak 
még a danaidáknak ötven darab szobrai, s számos rajzok a legjelesebb 
festészektől ; a császár nővérének, Octaviának szobrához voltak ag
gatva azon zászlók s egyéb hadi jelvények, mellyeket a dalmaták csak 
nem régiben vettek cl Domitiustól, de ujra visszakerültek ; Agrippa 
az általa Neptunnak szcntclt csarnokokban, tengeri diadalainak hála
jeléül, lerajzolta tá az argonauták történetét; Catullus csarnokát, még 
a köztársaság kora óta, a eimberektől elvett zsákmányok ékiték; Li
via, N e ro és utódjainak cs arnokai ritkaságokat és szépségeket mutattak, 
mellyek a nézöknek bámulás tárgyául, s igen kellemes sétahelyül szol· 
gáltali. 

Ezen egyetlen élvezetet nem elégelve meg Claudius császár, 
még a. koczka-jritékot is összekapcsol ta vele; s Svetonius után tmJj uk, 
miként ő c czélra bizonyos asztalfélét készittetett, és azt lecticájában 
megerősítteté. 

,\ mi az ifjakats azokat illeti, kik még erőt és tüzet éreztek ma-
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gukban, a kényelmes és kedves sétálás helyett, midőn laptát nem ját
szottak, a Mars-mezön gyakorolták magukat mindabban, ami csak 
öket a harcznak fáradságos mestcrségére ügyesebbekké és alkalma
sabbakká teheté : lovagoltak, lándzsát hajitottak, ijaztak, érczkarikát 
löktek, s mindenféleképen gyakorolták magukat. S nehogy a gyakorla
tok c nemében, mcllyek a romai ifjuság legjobb iskolájának tartattak, 
zavar, vagy hanyagság álljon be, a helyek a gyakorlat minden nemérc 
el valának kiilönözve egymástól, s a r e a e, vagy a r e o l a e néven ne
veztettek; mindez olly egyének szeme láttára történt, kiknek jelen· 
léte vetélkedésre ébresztbeté a közi:lnyösöket. V égre azon öregek , kik 
sem a portói, sem a nap he,·étől nem féltek, igen i:lrvcndetcs látványt 
élveztek ezen fiatal hősök erőködéseiben, kiket az állam leendő táma
szai gyanánt tekintettek. 

Virgilius , ki, hogy tekintélyt adjon annak, a mi az ő korában 
történt, annak eredetét mindig a legrégibb időkre viszi vissza, e szo
kást a régi Latium lakóinak s Laurentum polgárainak tulajdonítja a 
trojaiak megérkezte után Olaszországba: 

Ante urbern pueri, et primaevo flore juventus 
Exercentur equis, J.omitantque in pulvere currus, 
Aut acres tentlunt arcus, aut len ta lacertis 
Spicula contorquent, cursuque ictuctue lacessunt. 

Horatius pedig odát készitett rá, melly nem foglal magában egyebet: 
Lidia, J.ic etc. 

Nem akarok szólani a romai testgyakorlatok egyéb nemeiről; 

csak annyit jegyzek meg, hogy mindez délután három óra felé vég
ződött; mert ezen értelemben kell venni a rarnaiaknak n y o l c z a d ik, 
vagy 1{ i l c n c z e d ik óráját; s mindenki szargalmasan a ki:iz· vagy 
magán-fiirdőkbe huzódott 1). Kétségkivül a magán-fürdökheu nagyobb 
szabadság uralkodott; de a közfürdök harangszóra nyiltak meg,s min
dennap ugyanazon órában. 

Retltle pilam: sonat aes thermarum, l Uliere pergis, 
Virgine vis sola lotus abire tlomum. 

A kik pedig későn jöttek, azon esetnek tevék ki magukat, hogy 
csak hideg vizben fürödhettek. 

Az éjszaki tartományokban s késöbb Olaszországban is nem for· 
dittatott annyi gond a fürdökre; a vászon-ruhák használata némileg fö-

1) Ubi hora. balnei nuneia ta. est, est autern hyeme nona, aestate octava. 
Plin., !ib. Ill. ep. l. 
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}tjs}cgessé tevé ezen kis kényelmetlenséget; de a rotnaiaknál, kikröl 
szálottunk, ritkán maradt el. 

A régi köztársaság korában , midőn mindenki mezei jószágán 
lakott, s a földmívelés rendcs mun)(áját csak némi iim1epnap szakítá 
félbe, mindenki haza t1~rvc este a munkáról , pontosan megmosta kar
jait és lábszárait j s mindon kilenczed nap, midön a városba jött részt 
venni a forum ügyeiben, va y a mellyek a korm4nyt illető gyiilekeze
tekben tárgyaltatának, egészen megfürdött: "Prisco morc tradiderunt, 
mondja Seneca, brachia et cmra quotidie abluere, quae scilicet sorde~ 
opere coliegerant j totis vero n undinis lavabantur." 

Akkoriban a Tiberis, s a telkeikhez ktizel eső folyamok valának 
a közönséges fiirdők , s nem igen ismerték a fiirdö-szobákat , vagy a 
me l eg fürdőket. A t h e r ma c nevezetből, mellyel mindig jelölék azo
kat, eléggé kitetszik, miszerint az éldeletnek c neme, mil{ént a többiek 
is, Görögországból ment át Olaszországba. 

Dion Augustus életirásában mondja, miszerint Maecenas volt az 
cl:sö, ki fúrdöket állitott Romában. Mindazáltal már azelőtt is voltak 
ott közfürdök. Cicero említést tesz azokról Marcus CoeJiusért mondott 
beszédében; csakhogy ezek hideg fürdök valának csekély számmal, s 
igen rosszul fölszerelve. Seneca a 86. levélben igen hosszu s tudós 
összehasonlítását adja a régi és a korabeli fürdöknek, s meglehetősen 
helyes okát adja az előbbiek szegény fölszerelésének : "Cur enim or· 
uarctur res quadrantaria ?" Valójában igen csekély volt a fürdőnek 
ára, ugyanis az as-nak negyedrésze fizettetett érte. Horatius mondá: 

Dum t. u q ua.draute l avatum 
Rex i bis; 

és Juvenális : 
Cacdcre Sylvano porcum, quadrante lava.ri; 

s már előttök Cicero : "Nisi forte mulier potens quatlra.ntaria, illa per. 
mutatione familiaris facta erat balncatori," Claudiáról szólva. Pro l\1. 
Coelio. 

Azonbau rendkivüli örömet szcrzett a népnek M. Agrippa hö-
kezüsége, ki aedili::; korában 160 helyet készittetett, hol a polgárok 
ingyen fürödhettek melcg és hideg viz ben. Az ő példájára Ncro, \'c
spasian, Titus, Domitianus, Severus, Gordianus, Aurclianus, Dioclc
tian, Maximianus, s majdnem valamennyi császár, ki csak a nép kegyet 
l<erestc, fürdöket s a legdrágább márványból fürdö-szobákat épittettek 
a~ épitészetnek legjobb szabályai szerint. A fürdést mcleg vizzel kez
dették; midőn a porusok már megnyiltak, s bőségcsen izzadtak, ugy 
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vélekedtek , nem fog ártani egészségöknek , l1a hideg fiird ővel, vagy 
egyszerü hideg locsolással hagyják bedugulni azokat. Emlitésre méltó 
köriilmény itten, minek következtében a fürdés hosszabb ideig tartott, 
hogy bizonyos fakésekkel és apró vakarókkal huzatták végig testöket, 
minőket mai napig is látni a ritkaságak tárában. Spartianus egy tör
ténetet jegyzett föl e részben, melly azon kornak szokásain fölül még 
Hadrian császárnak jótékony és kedves kedélyét is megismerteti 
velünk. Ö sokszor fürdött a néptömeg között; észrevesz egykor egy 
vén katonát, kinek nem levén embere a vakaráshoz , maga pótolta n 
hiányt az által, hogy hátát a fürdönek falához nyomkodta, és dörzsölte. 
Minthogy Hadrian öt a csatatérről ismerte, kérdezte tőle: miért dör
zsöli igy bőrét a márványhoz? Me r t, ugy mond az öreg, n i n cs e n 
i n as om. A császár azonnal rabszolgákat adott melléje, s élelemmel is 
ellátta. E tettének hire, mellynek igen sok tanuja volt, csakhamar 
elterjedt Romának minden negyedében, s első alkalommal, hogy Ha
driau a közfürdökben ismét megjelent, számos öreg emberek találkoz
tak ott, kik ugyanazon módon törekedtek magukra vonni a császárnak 
figyeimét és bőkezüségét. Ó azokat maga elé rendelé, s a helyett, 
hogy ugy bánt volna velök, miként az öreg katonával , vakarókat 
osztatott ki köztök, azt rendelve, hogy egyik a másikát vakarja. 

A közfürdökről is azt kell mondanom, amit a sétányokról: mi
szerint a költők naponkint találtak ottan hallgatóságot tetszésök sze
rint, hol musáik gyümölcsét árulhaták. A helyiségnek elrendezése is 
kedvezett a szavalásnak : 

Suave locus voci rcsonat conclusus. 
S köztök azok, kik a gunyt szerették, ügytársaiknak eme hiányát 
megismerteték. Horácz például mondá : 

. . . . . . . in medio qui 
Scripta foro recitent, sunt mu\ti , quique lM·anteb; 

s Martialis panaszkodik, hogy nem menekülhet e;wn alkalmatlanság 
elöl, melly öt egészen a fürdökbe követé : 

Et stauti legi~ et legis sedeuti. 
ln thermas fugio, sonas ad aures. 

Petronius ugyanezen értelemben mondá, hogy az ő Eumolpusa (sok
kal inkább költő, mint ember) az ő darabjait közfürdőkben olvasta: 
"Relictoque Eumolpo , nam in balnea carmen recitabat." 

A gazdagok házaikban tartottak gyakran igen pompás fürdőket, 
főleg mintán megszakták kifosztani a tartományokat, sőt magát a biro
dalmat; azonban nem nagyon használták azokat, csak a rendkivüli 
időkben, és hogy ne ha9onlitsanak a közönséges fajta emberekhez. 
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Nem az ő szükségcikre, mint inkább saját maguk, s néha másoknak is 
képzelődéseire hallgatta],, miként Commodus és Galicnus császárok, 
kik ötször, vagy hatszor fürdöttek naponkint, hogy szabadosaiknak tet· 
szését megnyerjék: tehát a világnak eme?: urai scm vetették !liCg 
alattvalóik kérelmét, sőt néha még azokkal fürödni is kegyeskedtek. 

A mit a fürdésnek rendkivüli ideiről mondottam , szükség meg
emlékezni, miszcrint e helyekre nézve főszabál y volt azelőtt, hogy 
délutáni két, vagy három óra előtt soha sem nyiltak meg; későbhen 
sem nap kelte előtt, sem nap nyugta után. 

Alexander Severus volt az első, ]{i a közfürdöket éjjel is megen· 
gedte a heve'3 nyári napokon, s ezen kedvezéshez még bökezüséget is 
csatolt, saját költségén szolgáltatván az olajat a lámpákba. Dc azelőtt 
a rendes óra, miként már mondám, a nyolczadik, vagy kilenczedik 
volt; és a csekély ár, a haszon, melly vele járt, a nagy kényelem, 
mellyet az ember a köztársaság vége felé s az első császárok alatt él
vezett, m inde z oko zá, hogy a polgár, bárminő volt legyen is, ritkán 
vonta meg magától a fürdőt, ha csak nem restségböl, vagy gondatlan
ságból, midőn nem \'Olt köteles tartózkodni attól nyilvános) vagy ma
gán gyász okáért, minthogy a szokás e részben törvénybe is átment : 
miért is s q u a ll o r és a so r d es több iz ben gyásznak vétetik a jobb 
iróknáL 

Horácz, ki olly természetes szinben rajzolja 1) a szabad modort, 
miképen ő a napot töltötte, önmagán tünteti föl a rendetlen embernek 
abbeli képét, a mit ő más költőknél becsmérel, s azt mondja, hogy 
nem igen szoktatta magát a fürdéshez : 

Secreta petit loca, balnea vitat. 

"Sem a divat, scm a7. illedék nem kötelez engem, igy S7.Ól: Egye
dül megyek , a hová tetszik, néha elmegyek a vásártérre, s megkér
deru, mennyibe kerülnek az élelmiszerek és a főzelékek; este felé a 
circus és nagytér körül járok, s megállok a jövendőmondóknál; azután 
lakomba visszatérek, mérsékclt vacsarámhoz ülök, azután lefekszem, 
s másnap reggelig nyugodtan aluszom; a negyedik, azaz mintegy 10 
óráig az ágyban maradok" stb. 

. . . . . Quocunque Jiuido est, 
lnce<lo sol us, percontor quauti ol11s ac fRr: 
Fallacem circum vespertinum'luc pcren·o 
Saepe fo nun; assisto divinis: in ele dom um me 

') Sat. VI. !ib. I. 
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Ad porri et ciceris refero laganique catinum. 
Deinde eo tlormitum, non soHicitus mihi, ctuotl cras 
SUJ·gendum sit mane, oLeundus 1\larsya, qui se 
Vultum ferre negat Noviorum posse minoris, stb. 

A fürdö után olajjal és illatokkal kenték magukat a romaiak; 
azután következett a vacsora, a napnak 9- vagy 10-ik órájában, a mi 
megfelel két vagy llárom órának nap nyugta előtt : 

Imperat exstructos frangere nona thoros. 

l\1ielőtt az étkezéshez s ahhoz, a mi utána következett, eljut
nánk :nem lesz helyén kivül szólni valamit az ő különféle ételeikről, 

hogy az e tárgyra vonatkozó vélemény-különbségeket megegyeztet
hessül\. 

Nagyon sokan estek azon clővéleménybe, hogy a régi romaiak 
csak este ettek. Izidor azt állitá, hogy ők az ebédet nem ismerték, s 
követökre talált j dc azonkivül, hogy nem valószinii, miként az olly 
mnnkás emberek egész napot kihuzhattak volna nlinden étkezés nél
kiil, a jobb iróknál temérdek helyeket mutathatunk, mellyek épen az 
ellenkezőt bizonyitják. Nem is akarom idézni itten, a rnit Svctonius <~s 
Diun ernlitenek Vitelliusról 1), ki rendcsen háromszor, vagy négyszer 
étkezett naponkint, s hogy azok , kik őt meghivni szándékoztak , nem 
csekély tcrhet vállaltak magukra; egynél reggelizett, a másiknál ebé
tlclt, s némdly uj vendégeket rá erőtetett, hogy vacsorát adjanak 
neki. E császárt inkább szörnyeteg gyanánt, mint sem például kell te
kinteni a polgári életben j az ő mértékletlcnségc nem volt valameily 
nagy befolyással az emberek közönséges mértéklctlenségére j különben 
is ez értekezésben a köztársaság ártatlan korát, ugy szintén a császárok 
megromlott századait akarom befoglalni. 

Mellőzzük azonban a gyermekek számára föntartott reggelizést, 
azt mondom, hogy szintugy a görög, mint a latin i1·ók, kik a régi Ro
mának szokásairól szólottak, mindnyájan emlitik a rumaiaknak ebéd
jét. Plutarch az asztali kérdések V liT. könyvében a bizonyosság hang
ján állitja, hogy bármcll y állapotu polgárok ettek valamit dél felé, hogy 
magánosan ettek a háznál s nagyon mértéklctesen, de hogy este bi\
ven hozzáláttak barátjaikkal együtt ~). Athcnaeus cmliti a reggclizést 
minden korkülönbség nélkiil, az ebédet, vacsorát és még a vacsora 

1
) Cap. Hl. Epulas trifariam scmper, interrlum 'iuadrif;u-iam clispe•·tieb:1~ 

etc. J(uí·nf(/ ou/J~' öJ..'I> l~.; >/,uí(!«; oí a~ col, d.adwv au ro v etc. 
1) Kalf' ~a uTol:; ~I;JÍ>rwv EmEuw; o í náJ..tH P.JJ!w.io~ auv!JHnvouvu; roi,; 

qilot.;:. 
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utáni étkezést 1). Seneca, Macrobius, Martialis, Apulejus, s a ki leg
nagyobb tekintélylyel bir, Varro azt, a mit a romaiak ebédre enni 
szaktak, si l a t um-nak nevezik. Igaz ugyan, hogy ez csekélység volt. 
a rendes egyénekre nézve ; mert az egész egy darab kenyérből, kevés 
sajtb61 s pohár borból állott j talán ez az oka, hogy Izidor azt mint
egy semminek tekintette. Nincs is helye itten a csalódásnak, minthogy 
a legrégibb korban ezen mérsékclt eledel c o c n a néven nem nevez
tctett, ha hitelt adhatunk Festusnak : "C o e n a, ugy mond e gram
maticus, apud antiquos dicchatur, quod nunc prandium; vesperna, 
quod nunc coena appellatur." 

Jóllehet az ember nem sokat gondol a pontossággal, a mennyi
ben csak egyedül magára vonatkozik : mindazáltal igaz marad, hogy 
az ebéd ideje a napnak l1atodik órájára, vagyis épen dél felé esett. Sve
tonius állítja, hogy Claudius császár olly annyira gyönyörködött bi
zonyos látványok ban, ro iként reggel páholyába ment, s még délben is 
ott maradt, mig a nép ebédelni ment 2). S Martialis igy szólt egy tá
nyérnyalóhoz, ki 10 vagy l l óra tájban ment hozzá: A r e g g e l i r e 
kés ö n j ö sz , a z e b é d r e p e d i g n a g y o n i s k o r á n. 

Ime tehát rövid szavakban az, a mit a rarnaiaknak egyéb étke
kezéseiröl mondanom kellett. A vacsorát illetőleg, a miröl most szó 
vagyon, ez mimlenkor elkészített étkezés volt; az egész családnak 
egyesülése, számos jó barátok gyülekezete; ugy vala minden clren
delve, hogy miuélnagyobb kényelmet élvezzenek a meghivottak az 
óra, helyiség, s;wlgálat, időtelés, társalgás s egyebek tekintetében. 

I. A vacsora ideje rendesen a napnak 9- és 10-ik órája közé esett 
az ő számításuk szerint; a mi számításunk szerint pedig délutáni há
rom és négy óra közé, ollyformán, hogy elegendő idő maradott az 
emészté::~re, időtöltésre, apró házi gondokra, s néha valameily remiki
vUli étkezésre (comessatio). E részben az irók mind megegyeznek. 
Im p e r a t e x st r u c t os f t• a n g e r e n o n a t h o r os; a mi any
nyit tesz : a kilenczedik óra figyelmezteti az embert , hogy asztalhoz 
üljön. Juvenalis a szavalást szakása szerint tulnagyitva, mint a jó sza
kássa l, a törvényekkel és az igazsággal daczoló gunyt tiinteti föl 
Mari us magavise letét, ki a concussiok miattmegérdemlett számüzeté3é
ben megelőzte ez órát : 

1) Lib. r: tJ,~).,í,uwv J{ lpljlilV Ö u r~oqm'i~ l x~uivw oí. ;wluwi UX!JfHÍci,IIUft, 

l~f:!ÍO"HJ.J, f;!f:(JÍcJ1Ultfl,~ Jf[~tJIC:,I. 
~) Bestiariis ad eo delectabntur, ut summo mane ad spectacula de~cendPt'ei, 

et meridie, dimisao acl pranelium populo, persecleret. ln Claud. 31. 
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Exul ab octava. Marius bibit et fruitur flis 
lratis; at tu victrix provincia. ploras. 

II. A vacsorának helye régente az a t r ium volt, vagyis a pit
varnak egy része , kitéve mindenki szemeinek. Ők nem pirultak illy 
módon étkezni, mondja Valerius Maximus, !ib. II. cap. l. j mert 
az ö józanságuk és mérsékletök nem vonta magára polgártársaik 
i téletét: "Nec sane ullas cpulas habehant, quas populi oculis sub
jiuere erubescerent." Későbben erre kötelezték öket az Aemilius, An
tius, Julius, Didius, Orchius törvényei, ne hogy a rejtettebb 
hely utat nyisson a kicsapongásokra: "Imperatum est, ut pateutibus 
januis pransitaretur et coenaretur", mondja Macrobius j "ne singula
ritas licentiam gigneret", teszi hozzá Izidor. A törvény még a költsé
get is szabályozta, olly szigorral, hogy a házi gazdát és annak ven
dégeit egyformán büntette. 

Néha, főleg pedig nyáron, a vacsorát árnyékos platán, vagy 
bármcll y más tercbélyes fa alatt 1) költötték el ; azonban bár hol tör
tént is a vacsorálás, nagy gonddal terjesztettek ki a légben valamell y 
ponyvafélét 1 melly az asztalt és a vendégeket a portól és egyéb mo
csoktól megvédje. A régi márványköveken kivül, mellyek még mai 
napig is tanuakodnak erről, Horácz azon lakoma !ei rásában, me Ilyet 
:\asidienus Maecenásnak adott, nem feledi megemliteni azon szőnye
get, mellynek szerencsétlen lezuhanása olly nagy zavart idézett elő 

lnt~rea. suspensa graves aulea. ruinas 
In }HLtinam fecere, trahentia pulveris a.tl'i 
Q,uantum non aquilo campania excitat agris. 

De midőn a romaiak jártasak lettek az épitészetben, tanulmá
nyaikat gyakorlatban is foganatosítani akarták. A tanitványok, hogy 
jobban sikerüljön a dolog, kifosztották saját mcstereiket, s nagy ter
meket épitettek, hogy annál nagyobb kényelem- és pompával, fo
gadhassák a mcghivottakat. Ekkor a régi romaiak szerénysége, ma
gok az annak föntartása végett annyiszor megujitott és szaporitott 
int~zkedések csakhamar feledékenységbe mcntek. A censorok, jólle
het a senatus és a nép jobbjai által támogatva, nem vethettek gátot 11 

rohanó árnak ; minden megindulás nélkiil hallgatták az egyiknek szó
noklatát, a másiknak fenyegetéseit. A köztársaság még legnagyobb 
vi1·ágában volt, midőn tetszett Lucullusnak néhány illy pompás te
n:mre szcrt tenni , s minucgyikre valamell y istenség nevét ruházta; 

1
) JamCJUC ministrnntem plntanum potantibus umbrM. liPorg. IV. 146. 

Cur nou suu :d ta vel piatano vd hac pinu dc. Hol"at. Jiu. Il. oJe 2. 
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s e nevezet a ház-felügyelőre nézve utasitásul szolgált, mennyi költ
séget szánt legyen a lakomára. Claudius császámak volt a többi közt 
egy tcreme, mellynek Mercurius nevet adott : "in diaetam, cui no· 
men Hermaeum, reccsscrat." De mindazt, a mi eddigelé e részben 
láttatott, fölülmuita a d om us a u r e a, Neronak szintolly bámulandó, 
mint nagyszerüen ragyogó diszterme. E terem a födletnek és a bol
tozatolmak körszerü mozgásaival az égnek forgását utánozta, s az 
évnek különféle szakait ábrázolta, mellyek minden étel föladására el
változtak, s a vendégekre virágokat és illatcseppeket hullattak: "ut 
subinde alia faci es atque alia suecedat, ct toties tecta, quoties fercula 
mutentur. Coenationes laqueatac tabulis cburncis versatilibus , ut flo
res ex fistul is et ungven ta de super spargerentur." Seneca. ep. 90., Sve
ton . .S minthogy a fényüzés naponkint növekedett, jóllehet a vagyon
állapot csökkent, Heliogabalus annyiban multa fölül Nerot, a meny
nyiben Nero meghaladta LucuUmt. 

lll. Az asztal a régi romaiaknál négyszög alaku volt fából, 
mellyet saját erdcikben vágtal<, s saját ácsaik faragtak . .1.\<lidőn Afri
kába és Ásiába átmentek, először utánozták eme népeket, azután fc
lülmulták öket, miként mindcn egyéb dologban. Az asztalok alakja Yál
tozott j s mivcl abroszszal még nemteritették be, legalább is olly anyag· 
ból kellett azokat készittetni, mclly fényét és szépségét megtartsa : e 
végre választák az elefántcsontot, békateknőt, a puszpáng és juharfa 
gyök ét, sőt a ccdrus gyököt is, s mimlazt, a mit a különösségckben 
d us Afrika, mint legritkábbat fölmutathatott. "Vid eo is tic mensas ct 
aestimatum lignum senatorio censu, eo pretiosius, quo illud in piures 
nodos arboris infelicitas torsit" 1). Nem elégedve meg ezzel, réz, 
ezüst és arany lemezekkel ékité]; azt, s drágaköveket foglaltak azokba 
korona-alakban. 

l V. A modor, me ll y szerint a romaiak az asztalhoz ültek, nem 
volt núndig egyforma j azonban minuenkor méltó volt arra, hogy te
kintetbe vétessék. Még a második pun háboru előtt a romaiak puszta 
fapadokou ültek , ruikéut Home r hősei, vagy Var ro val sz ól va, a !ace· 
daemonok és kretaiak módjára. Scipio Africanus volt a közbejött vál
tozásnak legelső okozója. ó earthagóból apró ágyakat hozott magá
val, mellyek igen sokáig p u n i c a n i, vagy a r c h a i c i néven valá
nak ismeretcsek, s mellyek közönséges fából, igen alacsonyan készül-

1) Seneca. - Seat: vola leg. Qui uxori JI'. De au ro ct argento legat-o ; SL!d ia 
coronis ruensarum gemmac coron is oedcnt et hae m<:nsis. 
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tek, szalmával vagy s~énával valának ki tömve, s kecske- vagy juhbőr· 
rel befedve 1). Valót szólva, kl;nyclem tekintetében különbség volt 
ezen uj ágyak sa régi padok közt; de afi.irdőknek gyakori használata, 
melly akkor jött szokásba, s melly lassankint elpuhitá az embereket, 
okozá, hogy ezek jobban megujithatni vélték erejöket heverve, mint 
ülve. A férfiakról szólok; mert kezdetben a nők nem hitték a szerény
séggel megegyeztethetőnek, hogy elfogadnák ez ujdonságot, s mig 
csak a köztársaság tartott, a régi szokás mellett maradtak ; azonban 
nem soká őrizték meg ez állhatatosság dicsőségét , s az első császárok 
korától a keresztény időszámitás 320. éveig a férfiak szokásait köve
ték. A mi illeti az ifjakat, kik még nem ölték magukra a férfiak öltö
nyét, hosszabb ideig maradtak a régi fegyelem alatt ; midőn az asz
talhoz bocsáttatának, legközelebbi rokonaik ágyána!< szélén ültek. 
"Az ifju császárok, Cajus és Lucius, ugy mond Svetonius 2), vala
hányszor Augustus asztalánál ettek, mindig i n i m o l o c o ültek ," 
vagy, miként Tacitus mondja, a d l c c t i {u l c r a. 

A. változásra nézve, a mi ez ágyakkal történt, ugyanazt mon
dom , a mit az asztalokról mondtam : a legnagyobb egyszerüségről 

igen rövid idő alatt a legbámulandóbh gazdagságra emelkedtek. Pli
nius, l. XXV. cap. ll., azt moudja, miként nem vala ujság Augustus 
alatt, hogy c pamlagok egészen ezüst Icmezzel valának boritva, a leg
puhább párnákkal töltve, s legdrágább takaróval tcritvc. Nem idézem 
Plinius, Seneca és a többi költöknek számos helyeit e pamlagok 
anyaga és alakja, a megválasztott bársony és tökélctes hímzés tekin
tetében; annál inkább, mert Ciacconius igen terjedelmesen fejtcgettc 
e tárgy at értekezésében: D c t r i c l i n i o ; s elégnek tartom az ellen
tétrc mutatni Ovidiusnak ama versében, mclly olly jól fejezi ki a régi 
szegénységet. "A mi őseink ágyai füvekkel és falcvelekkel valának 
töltve, s csak a gazdagabbak teríthettek azokra bőt·ökct": 

Qui poterat pelles addere, d1vcs erat. 

Rendesen három illy ágyat l1elyczt.ek egy négyszögii asztal kö
rül: miért is az asztal és az ebédlő-tcrem t r i c l i n ium n ak nevez
teték ; s az asztalnak egyik oldala miudig szabadon és tisztán mara
dott a szolgálatra. 

V. Minden pamlagon elférhetett három, négy s ritkán öt egyén; 
magassága volt négy-öt láb. A vendégek fürdés után mentek oda 

1 ) Haedin is pellibus et ra ti. 
1) Neque coenavit una, nisi ut imo loco assiderenL. 
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olly öltözetben, melly csak e végre szolgált, s mellyet ök v es t i:;; 
c o e n a t o r i a, t r i c l i n i a r i a, c o n v i v a l is néven neveztek. 
gzen öltözet többnyire fehér volt, főleg valamell y ünnepély napján; 
szintugya romaiaknál, mintakeleti népeknél büntetésre méltó szerény
telenségnek tartaték megjelenni az étteremben ez öltözet nélkül. Ci
cero vétkül rója föl Vatiniusnak, hogy fekete öltönyben jelent meg; 
noha a lakoma halotti szertartás alkalmával adatott; s e gyülöletes 
ellenséget furiához hasonlítja, ki véletlenül érkezik borzasztó eszméket 
kelteni minden jelenlevő lelkében : "Atque illud etiam scire ex te 
c u pio, quo consilio aut (Illa mente feceris, ut in epulo Quin ti Arrii 
familia r is mei , cum toga pulla accumberes? ..... Cum tot hominum 
millia ..... cum ipse epuli dominus Q. Arrit1s albatus esset, tu in 
tem pl um Castoris tc cum C. Fidulo atrato, cctcrisque tuis furiis fu
nestmn intulisti." - Capitalinus cmliti továbbá, miként Maximinus, 
az ifju, ebédre hivatván meg Alexander Severus császár által, mi u
tán vcndég-öltönye nem volt, a császárnak ruhatárából kapott egyet. 
Ugyanez tortént már azelőtt Septimius Severussal, midőn még ma
gán ember volt, amint ezt Spartianus állitja. Ezen öltöny bizonyos 
neme volt a posztónak, majdnem mimlen alak nélkiil, miként a már
ványemlékeken lú.tható,s a görögök köpenyétől különbözött. Martialis 
szemrehányást tesz Luscusnak, hogy több ízben egy helyett kettőt 
vitt cl magával a házba, hol vacsorált : 

Et tcctus lacnis saepe duol.Jus alJit. 

VI. Nem emlékszem, miként olvastam volna, hogy a nők is lc
huzták czipőjöket, vagy hogy megmosták, és megkenték volna lábai
kat, midőn a pamlagokon helyet foglaltak; dc a legszokottabb dolog 
volt ez a férfiaknál, ne hogy bepiszkolják a drága kelméket, mcllyck
kcl a pamlagok lJoritva valának. Plautus mondja egy vigjátékában : 
".Jól van, érzem, hogy bátorságom visszatér; huzd le saruimat; adj 
inni valót; s egy kevés idö mulva, hamar a sarukat, hordjátok cl az 
asztalt : "Jam redit animu.g, deme soleas, ccdo vinum , et ccdo so
lcas mihi : properate, auferte mensam." Nasidienns, Ho rácznál, hogy 
a megtörtént szerencsétlenség után uj rendeleteket adjon, saruit huz
za fol : E t s o l e a s p os c i t. 

Vizet is adtak kéz- vagy lábmosásra azoknak , kik a fürdőből ki
jiittek : "aquam manibus, pedibusque dato, - mondja Nonius, Fahin'l 
Pietornál,- polubrum sinistra manu tcneto, dextra vasnm cum :tqna." 
Plantn~ rnondja: 
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locus 
Uic tuus est, hic accumi.Jc: fer atqu am pedilms! 

praeben' tu puere? - in Persrt. 

VII. P lautusnak ezen mondása emlékezetembe hozza a helyeknek 
elrendezését és különbségét, hová a házi gazda minden vendégét ve
zette. Plutarcb a.z,Asztali kérdések' I. könyvében ezt hozza föl: "Vall
jon a házi ur elhelyezze-e vendégeit, vagy mindenkinek tetszésérc 
bizza, hogy helyet választhasson magának j" s e részben mulatságos 
történetet sorol elő : ,,Testvérem Timon, ugy mond, számos városi és 
idegen barátjait híván meg lakomára , ne hogy a. bókokkal untassa 
őket, kérte öket, helyezkedjék el kiki tetszése szerint. Kis idő mulva 
megjelent a terem ajtajában egy rendkivüli egyéniség, bizonyos ka
pitány féle 1 gazdagon öltözve, i:l nagyszámu szolgáktól kisérve; egy 
pillantást vetett az egész társaságra, azután pedig szó nélkül vissza
vonult. Némcllyek fölkelvén, utána futottak, s kértél{, hogy térne be j 

dc ő hidegen azt felelte, miként nem vette észre, hogy méltó hely 
tartatott volna fön számára. Minthogy a vendégeknek egy kissé már 
jó kedve kerekedett, jó iziit neveLtek eme jelenetnek; valaki pedig 
fönszóval mondotta, hogy az illyen embernek inkább az ajtónál van 
helye, mint az asztalnál." 

A következő fejezetben c kérdést fejtegeti Plutarcb : ,,mellyik 
a consularis hely, s miért legtisztesebb ez után a házi ur helye?:' Föl
hozván a görögök és persák véleményét, ugy dönti el a dolgot, hogy .. 
az első közép pamlag az, és pedig két oknál fogva. Először, mert a ki. 
rályok elüzetése után a consulok, ne hogy polgártársaikat még a sza
badság szentély(:bcn is megsértsék , visszavonultak azon helyről, 

mellyet ama fejedelmek foglaltak el az asztalnál, a háziurnak hagyák 
azt, s egy lépcsővelalább ültek. Másodszor, mivel mindig két pamlag van 
föntartva az ismerősök számára, nagyon okszerü dolog , hogy az, ki a 
lakomát adja, barátjait núndig láthassa maga körül, láthassa azt, a 
mi történik, s képes legyen rendeleteket O!:lztani, s beszéddel tartani 
vendégeit. Már pedig c végre legalkalmasabb hely a második pamlag, 
közepet t. Felesége közvetlen utána jő, i n e jus si n u. ~~s igy a leg
tisztességesebb hely c kettő után az, me ll y megelőzi azokat, vagyis 
ugyanazon pamlag első helye.~Jzen hely egyszersmind, ugy moml azon 
i ró, legalkalmasabb az első tisztviselő méltóságához j a kettő közti 
térben kényclemmel fogadhatja azokat, kik tudósitást hoznak neki a 
hadseregtől, vagy az ő hivatalára vonatkozó egyéb közügyekrőL 

Minthogy a romaiaknál,árnyékok' és tányérnyalók is voltak, eme-
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zcket a házinr hítta meg, vagy tiirtc el, amazokat pedig a vendégek 
hozták mfl.gukkal, minők valának Nasidicnusnál Nomcntanus, Viscus 
TnrinH,;, Varius és mások, <fU OS Maeccnas ndduxcrat um
b r as; ezek számára állott a három pamlag köziil az utolsó, vagyis 
az, melly balra esett a középpamlagtól. A császárok idejében sze·rmes
ter ilgyclt c rendnek föntartására ; a mi kezdetben a háziurnak föl
adata volt. 

VII L l<iili\nö~ dolognak tetszheLik, hogy Augustus százada 
után még jó ideig nem kaptak a vendégek asztalkcndőket, hanem ma
gukkal hozták azokat. Catullus bizonyos Asiniusra panaszkodik, ki 
az ő asztalkendőjét ellopta; s azzal fenyegeti, hogy meggyalázza öt 
verseiben, ha mielöbb vissza nem adja neki: 

és utána: 

1\Jarrucine Asini mann sinistr-a 
Non belle utcris in joco at1ruc vino, 
Tollis Jintea ncgligentiorum ; 

<L ua re aut hcnJ.ccasy lia u os trcceu tos 
Ex:l'ecta 1 <tut mihi liutcum remitte. 

Martialis majd ugyanazt mondja Herrnagenesről, ki hasonló 
iigyességéről vala ismeretes. "A vendégek közül, ugy rnond, senki 
nem hozott asztalkendlít, mert mindcnki féltette azt Hermagencsnek 
hosszu körmeitőL De azért Hermagencs nem tért vissza üres l{ézzcl ; 
ö módot talált elvinni az asztalkendöt.'' 

Attulerat rnappam nemo, dum furta Hmcntur. 
Mantilc e rncnsa. sustulit Herrnogeues. 

lX. l~kképcn minden cl levén rcndezv~, emeltebb helyre tevék 
az edényasztalt, hol többé, kevésbbé becses edények állottak a köz
társaság korszakai és a magánosok tehetségei szerint; mínden ven
dég elé csészét tettek. Svctouius állítja, mi~zerint egy fö ember 
Claudius udvarából azon gyanuba esvén, hogy az eléje tett arany csé
szét ellopta, másnap1·a ujra meghivatott; dc már akkor arany csésze 
helyett, kHiönösen ö eléje cserépedényt. tettek: "Convivac, qui pri
die scyplmm aurcum surripuissc cxistimabatur, rcvocato, iu diem po
stcrum calicem lictilem apposuit." Plutarcb moudja, miként Cicapatra 
azon hires lakoma utá u, mcllyct Marcus Antoniusnak adott, a kisérc
tében levő valamennyi romainak odaajándékozta a csészéket, mcly
lyckböl mindenki ivot.t. 

X. A csé~zék kiosztása után hozták az ételeket, u cm mindig egy 
tálhaLl egys'l.CLTC, miként Horácz verse mondja : 
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AlfeJ·tur squillas intet· muraena natantes 
ln patina porrecta; 

és e másik : 
. • . . Tum peetore a<lusto 

Vidimus et mcrulas poni, et sine clune palumbts; 

hanem gyakran sok tálat hoztak egyszerre egy hordozható asztalon. 
Servius, Virgilnek eme vers~t értelmezve: "Postquam exempta fames 
cpulis, mensaeque remotae", azt mondja, hogy megrakott asztalokat 
hoztale "Quia apud antir1uos mensas apponeba.nt pro discis." Athc
naeus is Serviussal tart: "Honlták,ugy mond,és visszahordták az asz
talokat: a í r~Ú7rE~a~ l~aarú,ov ro. És mils helyütt : 

J!~ FiJf f~P Tf!IÍ1H~UI' ti vll(!úÍ:nu; rJJo 
r/J{f!OPcu;; d<;ot ·notxí),,,", '"'!!0</•ÍJtlll• 

RrÍülJOV {j(lúovuuv. 

Martialis nem helyesli ezen mozgó asztalokat : 
Ha.s vobis epula.~ lmbete, lauti; 
Nos olfendimur arnhulante coena 1). 

Tehát, miként látjuk, mind a két mr\dra találn nk példákat a rég i 
iróknál j nem kell azt hinni, hogy ha valamell y iró egyfélekép mond
ja, a többit is mind ugyanazon ét·telembcn kelljen venni. 

XI. Az első étel rendesen fris tojásból és saJátából állott, s gyü
mölcscsel v(.gezték az étkezé,;t: "rnt!~gram farnem ad ovum affcro", 
ugy mond Cicero j "Ah ovo usque ad maia", vagyi~ : kezdettől végig. 
Varro nem mula!izlja cl megjegyezni ~), hogy néha ott végezték, a 
hol kezuettók , tudnillik a tojássaL Az c vé:gre fölhozott példa meg
fejti a régiségnek egy pontját, me !ly a circus játékaira é~ Ceres pom
pájára vonatkozik. Athcnaeus egy értelemben van Varroval. 

XI I. A szolgálatra alkalmazott rabszolgák igen csinosau valának 
öltözve, s fehér asztalkendőkkel övezve. Seneca nevezi azokat "agmen 
servorum nitentium et ministrorurn orr.atissimorum turha, l inteis suc
cincta." Öket követte a konyhamcster, ki az eledeleket mestcrséggel 
s gyakran rimekre szelte. Seneca 47. lev. rnondja : ,,Alius pretiosas 
a ves seindit, et per pectus et clunes ccrtis ductibus circumferens ern
ditarn manuru, in frusta excutit." S másutt : "Quanta celeritat e, signo 
dato, gladii ad ministeria decurrunt !" Juvenalis az ötödik satyrában 
szintén mondja : 

1 ) Lib. IV. epigr. in Annium. 
2) De re rustico, lib. 1. cap. 2 . 
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Structorem intcrca, ne C]HB. indignatio d esi t, 
Saltantem spectas ct chcironomounta volanti 
Cultcllo, stb. 

A pohárszék mellett is voltak felügyelök : némcllyek a borról, vagy 
meleg és hideg vizről gondoskodtak, mások ismét az edényeket és tá
czákat változtatták ; a mi gyakran megtörtént, midön a dobzódásra 
mentek át, ,,cum majoribus poculis poscebatur." 

XIII. Nagy ünnepélyek alkalmával szintugy a házi rabszolgák, 
mint azok, kiket a vendégek hoztak magukkal, s kik az Ö uraik lábai
nál állva maradtak, se r v i a d p e d es, szintén virágot és zöld koszorut 
kaptak, miként a vendégek; s akkor minden csak vidámságot lehelt. 

1\fidőn valameily nagybecsü vagy ritka halat, avagy madarat ad
tak föl, fuvolya-hang mellett történt; eklwr a vidámság tetőpontra 
hágott, s a háziur elegendő jutalmat talált az egész tár~aság zajos hc
lyeslésében. Macrobius egy levelet hoz fül Sammonicns Serenustól, ki 
bókot mond Severus császárnak azon tiszteletért, mellyet egy kecse
g ének adott, s kü lőnösen azért, hogy e szokást uj ra be hozta : "Gra
tiam c jus vicleo ad cpulas quasi postliminio rediisse; quippe qui digna
tione vestra intersnm convivio sacro, animadverto hunc piscem a co
ronatis ministris infeJ'ri." 

Ekkor az ételek száma szaporodott , s jóllehet ugyanazon kifeje
zés: első és második tál-étel, p r im a e e t se c u n d a e me n sa e, az 
egész Jakomán át megtartatott, mindazáltal eme két tál-étel számos 
egyebeluc oszlott föl. Az első tál-étel magában foglalta az előételeket, 
mellyek tojás- és saJátából, ugy szintén édes borból állottak az;on sza
bály szeriut : 

• . . . vacuis committere venis 
Nil nisi !ene decet. 

Ezek után jöttek a vastagabb ételek, a felvagdalt eledelek és sültek. 
A második étel fris, befőzött, vagy szárított gyümölcsökből, torták
ból és nyalánkságokból állott, mellyeket a görögök p.d.ttrhxr:a, a la
tinok pedig d u l c i a r i a és b e ll a r i a néven neveztek. 

"Pertinax császár asztala , miként Capitolinos mondja, rendcsen 
csak három ételből állott, bármilly nagy szám mal volt is a társaság ; 
holott Heliagabal császár asztala néha huszonkét ételre is fölment, 
s mindcn étel után mindenki megmosta kezeit, mintha a lakomának 
már vége volna ; minthogy szokásban volt mosakodni ottan szintugy 
a végén, mint kezdetén: "Exhibuit aliquando tale eonvivium, ut habe
ret viginti dno fercula ingentinm epulorum, ct per singula )avarcnt." 
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Nem is szólanék eme nagy pazarlásról, ha követökre nem talált vol
na; azonban tudjuk , hogy a mit az udvarnál tesznek, az csakhamar 
átmegy az állam szokásaiba. Sőt többet mondok : már 270 évvel He
liogabal előtt büntetlen maradt eme pazarlás, s Lucullus gyakran ezer 
tallért is költött egy lakomára. Még ezt csak meglehetne bocsátani 
neki a vendégszeretet kedveért, ha barátjainak akart volna kedves
kedni azzal ; de ő akkor sem tett különbséget, midiín magában volt. 
Egy napon Plutarch szerint házgondnokát nagyon megszidta, hogy 
kevésbbé költséges vacsorát készittetett számára; ki is azzal mente
getve magát, miként Lucullus maga mondotta lt•gyen, hogy aznapou 
nem leszen vendége: "És te azt nem tudtad, válaszolá a gőgös pol
gár, hogy Lucullus Lucullusnál fog vacsorálni? -1'L 1./yuq,; (d;ru) 

ov 7. 1/iJ'ar; Ön a~f.lE(!OV j[a(!a Aovxoi/),J.(IJ 8EÍ1rvu Aovxov Hot;;" 
Minő hasonlat a régiekhez képest, kik azt sem tudták, mi dolog 

az a szakács, s barátjaikat és szomszédaikat a legnagyobb ünnepeken 
kertjeik és telkcik termékeivel meg tudták vendégeini ; ezek pedig, 
miután a tengert s szomszéd erdőket kimeritették, a legtávolabbi tar
tományokból hozatják azt, a mit rendkivüli lakoma alkalmával az asz
talra adjanak! Az igaz, hogy ha valamelly ismerős, rokon, szomszéd 
nem jelenhetett meg a lakomán, mellyrc hivatalos volt, az ő részét 
elküldötték neki, s ezt nevezték p a r t cs m i t t e r c, vagy d c me n sa 
m i t t C r e : f.lE(!Í8w;; a ;y o 7:(!a7rt,1Jq, ix7Ci.p.:tHV. 

Nem akarom elsorolni az ezen lakomáimái az évszak-, a házi
ur szeszélye-, izlése- s tehetségéhez mérve elfogyasztott eledeleknek és 
boroknak számát; elég azt olvasni, amit Horáczirt Nasidienus, és Arbi
tcr Trimaleion ebéd jéről. Azon oktatásokról sem szólok, mellyek Api
eius iskolájában adattak olly városban, honnan azelőtt kiüzettek a 
bölcsészek; kiket c részben a kiváncsiság bántana, olvassák meg C a
t i u s t Horácznál. 

XIV. Amit Varro, Cicero, liorácz, Virgil, Ovidius s mindcn 
utóbbi irók me n sa e se c u n d a e néven nevezlek , nem nagyon kii .. 
lönbözött a vacsorának többi részeitől j azonban nem annyira a férfiak, 
mint a nők számára valók voltak, kik azután gyermekeikkel egyiitt 
az asztaltól elmentek, ha a lakoma után olly látvány következett, 
mcllyben n':szt vcnniök a s7.emérem tiltá: tehát a napnak ezen ré-
3ZC nem telt cl egészen étel és ital közt. 

XV. A köztársaság megalapitása után nem sokára a nagy férGak 
dicséreü~t énekelték a lakomáknál fuvolya-szó mellett, a d t i b i c i
n em j a mihez járult. U:.siíhh a lant. Dic.siíségrc ciszWniizte ez a jciPn-



levlíket; de a mi kezdetben jó ezéiból használtatott, késöbb elfajult. A 
romaiak miután Ásiát legyőzték, ujabb élveket tanultak ottan: bohó
czak, majmolók, zenészek, tánczosnők, mimelök jöttek divatba, s nem 
volt többé vidám lakoma az illyesek nélkül: "Luxuriae peregrinae 
origo ab exercitu asiatico invecta in urbern est. li primmn leetos ae
ratos, vestem stragulam pretiosam, plagulas et alia textilia, et quae 
tunc magnifieae supelleetil is habebantur, monopodia et abacos, Romam 
advexerunt. Tunc psaltriae samhucistriaeque et alia ludionum oblecta
menta addita cpulis; epuln.e quoque ipsae et cura ct sumtu majore 
apparari coeptae. Tunc coqun!'l, vilissimum antiquis mancipium et ae
stimatione ct usu, in pretio esse; et (1uod ministerium fucrat, ars ha
beri coepta: vix tamen illa, quae tunc conspieiebantur, semina cmnt 
futurac luxuriac" 1

); csekély kezdeie annal<, ami későbben látható 
vala. Seneca (kire gyakorta hivatkozom, mint.hogy ö haragjában so
kat megmondott, a mit egy, százada l1ibái iránt engedékenyebb lélek
től hiában vártunk volna), Seneca, amint mondom,az ö értekezésében 
D e v i t a b e a t. a illy rajzát adja az érzéki embernek: "Látod-e Api
ciust, midé\n pamlagán heverve szemléli pompás asztalát, füleit édes 
zengzetekkel , szemeit kecsegtetö látványokkal , szaglását keresett il
latokkal, s inyét a legfinomabb eledelekkel gyönyörködteti.- Virles 
hos eosdem c suis lcctis ~pectantes papinam suam, aures vocum so
no, spectaculis oculos, saporibus palatum suum delcctantes; mallibus 
J enibusque fomentis tot um lacessitur corpus, ct ne nares interím ces
sent, odoribus variis iniicitur locus ipse, in quo luxuriae parentatur. ~~ 

E látványokról szólva, eszembe jut egy jelenet, a mi Augustus 
cRáRzárnak egykor vacsoráján történt. Bizonyos Pilades nevü mimclöt, 
ki Hercules dühét ábrázolta a nyilvános szinpadon, nagyon magasz
taltak j Augustus meg akarván szerezni c gyönyört az ö vendégeinek, 
elhívatta Piladest, s fölkérte, adná elö azon jelenetet, mellyel ö any
nyi tapsot aratott. Pilades , ki az ö dühének kitörésében nyilakat bo
csátott a népre, ugyanazt akarta tenni már a vendégekkel is j s ha 
nem akadályozzák, csakugyan megtörtént volna a vérengzés. Egyéb
iránt, habár elragadtatva látszott is lenni, hihető, hogy azok , kik re 
nyilait bocsátja, nem lettek volna olly egyének, kiket ö leginkább 
tisztelt, vagy szeretett. 

Svetonius l1árom levelet tartott fön számunkra ugyanazon csá
szártól, me Ilyekben csendesebb örömekről szól. A két első Tiberiushoz 

'J Tit. Llv. !ib. XXXIX. 6. 



van intézve, kinek számot ad arról, a mi két vacsora alatt történt : 
"L~ gy anazon egyénekkel vacsoráltam, ugy mond, kiket te jól ismersz, 
csakhogy még Viniciw; és Silius az atya is jelen volt; tegnap is, ma 
Í 'l vacsor á Iván, okosan játszottunk, mint jó öregekhez illik, YEf!OV nxcu.;. 
-Tal is enim jactal:is, ut quisque canern aut senionern miserat, in sin
gulas t.alos singnlos Jenarios in medium conferebat; quos tollehat uni
versos, (1ui V enerem jecerat" 1). A második levélbe.,: "Mi, ugy mond, 
eleget mnlattunk 1\Iinerva ünnepei alatt. Nem csak a vn.csora alatt ját· 
szottunJ,, hanem valamennyit fcltüzeltükajátókra: -Forum alea.torium 
calefccimus. Frater tuus magnis cl arnoribus rem gessit." Harmndik leve
lében azt mondja, hogy 250 denárt kiild leányának, mintlwgy épen illy 
összeget adott mimlen venMgének, hogy játszszanak párost és párat
lant, koczkát, vagy bát·mi egyehet tetszésök szcrint a vacsora alatt. 

l' lautus, Catullus, Propertius majdnem ugyanezen szavakkal 
emlitik ez asztali játékokat. De a mit Plinius ir Cornclianwmak, li b. 
IV. ep. 32., még hat;irozottahban jellemzi korának szokásait. Tudósitva 
barátját az ügyekről, mcllyeket Trajanus Centumcellában véghezvitt, 
hozzá teszi: "Láthatod, Logy a mi napjaink jól folytak, Je foglalko
zásaink scm valának rosszabbak. Szcrencsésck valink naponkint a 
császárral vacsorálhatni; a vacsont elég mértékletcs volt, n mit egy 
császár aJ hat. Az estét néha bohózatok hallgatásában, vagy utánzásában 
töltöttük; néha ünnepélyes társalgás pótolta a gycinyört, mellyct drá
gábban fizettünk volna meg, dc a mclly talán jobban nem gyönyör
ködtetett volna minket: - Vicles quam honesti, r1uam severi dies fn
crint, quos jucundissimac remissiones sequebantur. A(lhibcbamur quo
tidic coenae; erat modica, si principcm cogites. Interdum acroamata 
audiebamus, interdum jucnndissimis sermunibus nox duccbatur." 

Heliogabal már nem volt illy mérsékelt a gyönyörök választásá
ban, mellyekkel a vacsorát fölviditani akarta. Néha a pompás terem
nek födletéről olly nagy mennyiségben hullatta le venelégeire a virá
gokat, hogy egynémelly meg is fuiadt bele; máskor ismét a saját asz
talától elválasztottkerek-asztal köriil ,si gm á' nak nevezett iv-alakban 
pamlagot készittetett, s erre egy napon nyolcz kopasz, másnap nyolcz 
sánta, harmadik nap ismét annyi fekete, azután szürke, sovány 
vagy kövér embereket ültetett olly szorosan egymás mellé, hogy ~~Iig 

1) ,Nobis senibus, ugy mond Ca to Ciceroná.l, exclusionibus multis talos relin
quant et tesseras.' 
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mozoghaLtak, s kezöket szájokhoz alig vihették ; mialatt ő maga ét
egész udvara azoknak helyzetén mulatta magát. Gyakran megtörtént. 
s ez még csak kisebbszerü mulatság volt, hogy azon sigmát bőrből 
készitteté, s gyapjutömet helyett léggel töltette meg; s miga rajta ülök 
legjobban ettek és ittak, titkon fölnyittatá a párna alatt elrejtett csö
vct: a sigma összclapult, s a szercncsétlenek orrukra buktak az asz
tal alá. 

E mulats~,gok, bárminő természetűek voltak légyen, gyakran 
késő éjjclig tartottak ; mialatt a vendégek egymás egészségérc ittak, 
a serlegekkel kínálták egymást, s barátjaik és pártfogóik szeren cséjét 
jósolgatták. E szertartás formulája vala: P r o p i n o t i b i, b e n c 
t i b i, b c n c i ll i, b e n e t a l i stb. Athenaeus ezt iv xvY.ArLI :r:ÍvHv, 

s Pollux xúJ..txag éV xúxJ..r11 li:r:EJ..aúvEtv szavakkal nevezi. Igy tehát a 
serleg kézről kézre járt egész az utolsóig. Plantus : 

Interím dfl. ab Delpho cito : 
Cantharum circumage, puer, 
Ab summo septcnis cyathis committc hos ludos, 
Age circumfer mulsum, stb. 

Juvenalis mondja, miként a gazdagok ritkán isznak a szegények 
egészségére; s hogy a szegényeket nem jó szemmel nézték volna , ha 
ezen szabadságot engedték volna maguknak a gazdagok irányában: 

. . . . . . . . Qufl.ndo propim~t 
Yirro ti hi, sumiti J uc tuis contacta h~bellis 
l'ocula? 

Nagy föladat volt továbbá, midön az összes vendégek a régi 
szokás föntartása tekintetéből királyt választottak. V arro mondja : 
"Etiam nunc in pnblico convivio , antic1uitatis rctinendac causa, cum 
magistri fiunt, potio circumfertnr." Cato, Ciceronak könyvében D c 
se n e c t n t e, azt monclja, hogy ő, habár öreg létére, olly ünnepélye
ken volt, hol valamennyien egymást ildomosan megbosszulják; hol a 
lakoma király mindcnkinek dolgot a:d, s mindenki köteles őtet utá
nozni: "Me vero et magisteria delcetant a majoribus instituta, et is 
sermo, <JUÍ more majorum a summo adhibetur in poculis, et pocula, ut 
est in Symposio Xenophonti!'!, minnta atque rorantia", stb. 

Hajdanta a lcgbölcschh gyiHelwzct.ekhcn választottak királyt; 
Plutarch ho3szn beszédet tru·t azon tulnj<lonokrM., mellyekkel az illy 
t.isztviscllínek bim i, s a szirtekröl, mcllycket gondosau kerülnic kell. 
Ugy találom, hogy ld~tfélcképcn választal.oíl. a király: vagy kor;zka-



veLésscl, vagy a vendégek szabad választásából. Honicz ohajtja, hogy 
határozzon a koczka : 

. . Quem Venn~ arbitrum 
Dicet bibendi? 
Nec regno vini sorticrc talis. 

P lautus nem bizza ezt a sorsra; az ő személyei maguk választ
ják a királyokat és királynékht. :,Do hane tibi florentem florcnti, tu 
hic cris dictatrix nobis," mondja nála az egyik szinész, virágkoszorut 
téve egyfiatal nőfejére.S másutt: "Strategum te facio huic convivio." 
Plutarch épen ugy beszél, mint Plautns, az első könyv negyedik kér
déséhen : E~wvrov a.Í(!OVflCI.t avf1:roatáruov vf-!wv. Az illy király va
lójában törvényeket szabott, s büntetés alatt határozott, ki mit cse
lekedjék, ha inni, énekelni, vitatkozni, vagy a tár~aságot más módon 
mulattatni kellett. Cicero azt mondja, miként Verres, ki a romai 
népnek minden törvényét lábhal tapodta, az asztali törvényeknek 
pontosan engedelmeskedett: "Iste enim praetor severus ac diligcns, 
qui populi romani legibus nunquam paruissct, iis diligenter legibus 
parebat, quae in poculis ponebantur." 

Ezen kivül nem minden lakomán választottak királyt, s az 
utóbbi időkben csak akkor törődtek azzal, midön az első szükségek
nek elég volt téve. Ő a vidámságnak forrása volt, midőn a lankadástól 
kezdettek félni; s ekkor mindcnki azon volt, hogy jó czimborának tc
kintessék. Ez utóbbi dolgot a romaiak c om cs sa. t i o-nak nevezték a 
:/.(~flO~ görög szótól, ugy mond Varro, mivcl a régi romaiak, kik örö
mestebb laktak falun, mint sem a városban, rendre meghivták egy
mást a lakomára, s majd egyik, majd másik viliában vacsoráltak. Néha, 
ha az egyiknél kevesebbet kaptak, rövid séta után a másikhoz tért.ek 
be ugyancsak lakmározni. 

Demetrius, az utolsó Fülöp, macedoi király fia, a torna bizo
nyos nemében legyőzte Perseust. Perseus nem bocsátotta meg e tet·· 
tet Demetriusnak ; ez pedig , miután czimboráival jól vacsorált, azt 
mondá nekik : "Miért ne mennénk tobzódni bátyámhoz? Q u i n c o
m ess a t um a d fr a t r cm imus? Ez7.el talán meglesz a kiengesz
telődés." Plutareh, hogy igazolja Catot, a ccnsort, minthogy nagyon 
kedvelni iá tszott az asztalt és apró örömeket, azt mondja, hogy a nagy 
férfiu bámulandól{(:p l1asznára tudta forditani a perezeket, mcllyek 
egészen az élvezetnek látszottak s?.entclvc lenui. Olly korban, midön 
szó~ás-szabadság uralkodott, fölfedezte, mit gondolnak az ö vendégei 
a kormánydll, s azok jcllcmt:rfíl, kik oda lwjutni tiirck'!tltck. Előadta. 



még a földmívelésnek számos titkait, a miket ö egyébiránt csekély
ségnek tekintett. Igaz ugyan, hogy c társaságokból nem mindig mc
nekiilt a nélkül, hogy az () bölcsesége meg ne adta. volna az árát; s 
ifjabb Plinius után már hoztarn is föl c részben hitelt érdemlő törté
netet; azonban a?. ö tckint1!lye e?. által keveset S7.envcdett, s másnap 
épen ugy tiszteltetett Cato, mint a?.Clött. 

Svctonius állítja, hogy Titus császár, az emberi nem eme gyö
nyöre, a lakomát néha éjfélig huzt.a; holott testvére Dornitinn a nap 
nyugtát soha sem várta be. Dc bármilly órában keltek is föl, mindig 
libatiokkal és fogadalmakkal vég?.ödött a dolog a háziur és a császár 
tiszteletére. Eme bucsupohár neve volt p o c ul um b o n i g e n i i e 
kiáltással: ~JÍO"l'f: j mi után bizonyos tésztával kezeiket mosták meg, a 
mit azután a?. ebeknek vetettek. A háziur a maradék egy részét a 
szolgáknak adta, a többit pedig cb:árta. S miutl10gy sok ollyasmi d0-
log volt, a mit sem eltenni, scm valakinek adni érdemes nem volt, 
azt megégették; s ez áldozat p t• o t c r v i á nak nevezteték. Ez oknál 
fogva monuotta Cato, az ifjabb, Apieiusnak egyik tanítványáról, a ki 
miután mindcn v:~gyonát megemésztette, szcrencsétlcniil há?.át is föl
gyujtotta: "Ö semmit szabály ellen nem csclckctl.ett." 

V égre a vendégek b u csu t véve a gazdától , apró ajándékokat 
kaptak tőle, amiknek uevc görögül: a po p h o r e t a. Azon példák kö
zül, mellyeket a történet ernlit, három a pazarlás minden mértékót 
meghaladja. Az első példát Cleopatra adta, ki miután Marcus Anto
niust és tisztjeit Ci l iciában megvendégelte volna, nekik adá a pamla
gokat, párnákat, arany és ezüst edényeket mindazzal együtt, a mi 
az asztalokon volt j ezekhez adott még lecticákat, mellyekben saját 
szolgái vitték cl nekik, rneg néhány mór rabszolgát, hogy fáklyával 
kezökben visszavigyék öket. A másik két példa Verus- és Heliogabal
iól ered 1) ; azon ban e két császár csak utánozta Cleopatrát, öket pc
dig többé senki scm utánozta. 

Midön a vendégek haza mentel<, ha idejök maradt, sétára men
tek , vagy családi, házi dolgaikat rendezték otthon, minden szabados 
és rabszolga jó estét kivánva urának. Igy végződött a nap a romai
aknáL 

(Kivonat Goutoure áldozár értekezéséből a Fr a n c z i a A ka
d cm i a Em l é k i r a t a i b a n.) 

1) Gapitol. Lamprid. 
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(E) 314-ik laphoz. 

Olaszország szabad népességének statistikája 
a r o nu:t i k ö z t á r s a s á g a l a t t. 

A romai történetekre igen számos dolgozatok vetettek vilá
got; az alkotmány, politika, a senatus és a nép hatalmának ingado
zásai, a kormányzás eszközei, a törvényhozás, a hadsereg fegyelme
zése, végre a romai birodalom eseményeinek, fönállásának, hanyatlásá
nak és elbukásának okai fensőbb észtehetségek által tárgya.ltatának. 
A régieknél Polybins és Tacitus, Ola.~zoriizágban Machiavelli, Fran
cziaországban Bossuet és Montesquieu Romának dicsőségével egyenlő 
Jlirnévre tettek szert, s az örök város nagyságának dicsfénye az ő te
hetségöknek minden sugaraitól ragyogott. 

A gépezetnek belső rugói, annak mozgása (Ss részeinek elrende
zése, a kormányzás menete, eszközeinek pontossága és szabatossága, 
az összesnek rende és szabályszerüsége, végre a rumai birodalom sta
tistikája és politikai gazdászata nem nagyon ismeretes dolgok előt
tünk: miért is eme hiányt szándékom betülteni a történelmi tanulmá
nyokban. 

Roma, harcúas levén eredetében, ugy látszik, azért alakult, 
hogy a világot meghóditsa, kormányozza és fegyelemhez szoktassa. 
Később a plebejusok és patriciu~ok közti megoszlás, ama kiizdelmek, 
egyenetlenségek, folytonos vetélkedések, mellyek a nép külrőli elfog
laltatásának szükségét föltünteték, a háboruból a romai kormány 
rendszerét, eszközét és rugóját képczték. 

A romaiak folytonos s miuJig erőszakos harczokbau élve, min
dent kikutattak> 'l végre is a gyi'>zclern-, vagy hóditim·a módot találtak . 
.Az általuk megtámadott népeknek klilönféle eljárását tanulmányozva, 
a hasznos tapasztalatokat elfogatlták, a fegyelmet, rendet, hadrnükü
dést, fegyvereket és gépeket tükdetcsiték. 

l\lúr az ö birodalmuk első idejétől fogva mémöktestct tartottak 
legióik közt. Eurapábau csak ök tartott<tk állandó, fölszerelt, zsolddal, 
ruházattal, élelemmel és fegyverekkel go nuosan ellátott hadsereget. 

A győzelem szi.iksége kéuyszcrité a romaiakat, hogy a győzelem 
elnyerésére szolgáló eszközöket tökéletesítsék. Annak pontos ismerete, 
hogy meunyiben rendelkezhetnek az cmberelu·ől és a pénzről, a jó 
sikernek elengedhetlen föltétele volt. A szlikség alkuU.a tehát ezen 
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harczos nép közt a statistikát, méréscket, a születés- és halálozásról 
vitt jegyzékeket j ami mind benfoglaltatott a c c n sus intézményé
ben , a romai hatalom és kormány emez alaperejébcn, mcllyet az ö ha
todik királya, Servius Tullius hozott létre Romának 197., Kr. e. 555. 
évben (Tit. Lív. l. 44.). 

Ezen király alapitá tehát a censust, vagyis valamennyi fcgy\·er
fogható romai polgárnak összeszámitását. (U. o.) A nt~pesség eme ré
szének szemléje öt évről öt évre pontosan megtartatott j a köztársa
ság idejében c szemlét a ccnsomk tar·tották; s valamint a centuriák, a 
választási fokozatok és jog az ingatlan birtokon és a jövedelmeken 
alapulván, sziikségképen kellett tartani pontos statistikai jegyzeteket. 
A dolgoknak illy rendében a szülctósek, halálozások, a polgárok száma 
lwr és nem szerint, az egyes polgárok által birt loldck és Wkék hely
zete, természetc, kiterjedése, viszonya pontosan jegyzékbe vétetett, s 
minden ötödik évben igazoltatott. Cicero értekezésében a törvényck
ről határozottan mondja: "Ccnsores, populi aevitates, soboles, fami· 
lias, pecuniasque ccnscnto :urbis tempia, vias, aquas, aerarium, vc
ctigalia üteuto j populique partes in tribus distribuunto: exin pecunias, 
aevitates, ot·dines partiunto: equitum, peditumque prolern dcscribunto: 
coelibes esse prohibento: mores populi romani rcgunto: probrum in 
senatu ne rclinquunto: bini sunto: magistratum quinquenni um ha
bento : rcliqui magistratus annui sunto, eaque potestas scmper esto : 
censores fide legern custodiunto : p r i v a t i a d e os a c t a r ef e
runto." (Dc legibus, 111.3.4.) 

Ebből látható, hogy a ccnsorok kezében, kiknek hatalma öt évig 
tartott, minden eszköz megvolt a rendszeres statistikának megállapí
tására. Az utolsó pont nagyon is érdekes; mcrt azt bizonyitja, hogy a 
magánemberek bárminem ü ügyeiket, a c t a, a censorokhoz vinni tar
toztak, kik az ő nyilatkozataikat eskü alatt pontosan jegyzékbe vet
ték. Olaszor!'lzág municipalis városainak hasonló jegy:lékcik voltak, 
miként Cicero az Archias költő javára tartott beszédében mondá : 
"Archia.s a polgárjogot nyerte el Hcracleában. Hogy a Heracleabcli 
jegyzékek a levéltárak elhamvadása alkalmával mind elégtek, azt va
lamennyien tudjuk : - Tabulas Heracliensiurn incen'!o tabulario intc
riisse scimus ornnes." (U. o. cap. IV.) Másutt a nyilvános jegyzékeket 
emliti, mellyck az olaszországi és siciliai ingatlan vagyonnak átnóze
tét foglalták magukban. (L. A g r. 2.) Svetonius ezt határozottan ál
lítja (C a l i g. 5.) S ha bár nem mutathatnók is föl ezen becses tanu
hi:wnyságokat, sem Florusét (lib. I. cap. 6.), ki azt állítja, miszcrint 



a köztársaság maga magát igen jól ismerte , s hogy a nagy birodalom 
kormánya minden részletéhen ugyanazon gondossággal járt cl, a mi
nőt mindcn csekély háztartás igazgatása követel j habár ezen határo
zott állitások hiányoznának is Homa- és Olaszországra nézve: a p r i o
r i is cl kellene hitmünk, miszcrint illyen jcgyzékek léteztek légyen. 
l\1iután Görögország egy részében is megvolt c szokás, az Olaszor
szágba átiiltctctt görög gyarmatoknak szintén fön kelle tartani azt 
Romában is, melly a görögöknek köszöné eredetét, s vallásának, szo
kásainak és törvényeinek nagy részét. Azonkivül lehetetlen is volt, 
hogy az illy intézményeken alapult kormánynál másként legyen a do
log. Athene 20,000 polgára, a 450,000 romai polgár Caesar korában 
valóhan kiváltságos nemcsséget képezett, habár a nép nevét viselték 
is j a rabszolgák, idegenek ezen jogokban nem részesültek. V égre va
lamint a velenezei arany könyvbe minden patricius család föl vala je
gyezve, Francziaország nemes családainak származási könyve a for
radalom előtt létező 80,000 nemes családnak nevcit és czimcrét fog
lalta magában : szintugy a sziilctési és halálozási jegyzékck nem és 
kor szcrint elcngcdhetlcnck valának Ronui.ban ésOlaszországban.Föl
jcgycztctett a kor, mid(.ín valameily polgár a praetextát, vagyis fér
liui togát magára öltötte j c nélkül hogy is lehetett volna megálla
pitani a kiilönfélc közhivatalokra bocsáthatását? A törvény bizonyos 
kort határozott, midőn valaki a gyámság alól kiléphet j bizonyos élet
kort, midőn valaki a lovag, vagy sc natori rendbe léphet, néptrihun
nak, quacstornak, acdilis-, praetor-, censor- vagy consuinak kinevcz
tcthctik. l\fcg volt határozva még az életkor a házasságkötésre, ta
nuskodásra, szcrződések kötésérc, hitletételre a pörös ügyekben. 
Flornsnak emlitett szavait szintc nagyitásnak lehetne nevezni j de 
Ulpianus (lib. L. tit. XV. S. 2. 3. 4. Digest.) a ccnsusról szólván, még 
formáját is föntartotta ezen szcmlei, vagy elszámlálási jegyzékeknek 
(t a b u l a c c e n su a l es), mcllyek aprólékos, s a két nembeli szahad 
egyének számára, a népesség jegyzékeire támaszkodó statistikit képez
tek név, rend, állapot, életkor, tartomány és jövedelem szerint, fölosz tn 
család-aty:í.kra, anyákra, fiuk-és leányokra, s magukban foglalva még a 
férfi és nő rabszolgákat, ezeknek foglalkozását és munkájok termékét. 

Az ingatlan javak tekintetében ezen jegyzékek minden öt év
ben ujra megvizsgált méréseken és becsléseken alapultak. Meg volt 
azokban a telek minősége, amivelés neme, gabna, szüleség, szőlök, 
olajfabcrkek, legelők, szálerdők vagy vágások, tavak, kikötök, sósvi
zek .c:;tb. A telkek meg vaJának különhöztctve név, hohlszám, fák, sz(\-
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lőtök és olajfák mcnnyisége szerint, a mit tudnillik magukban foglal
tak A város, a szomszéd helység, határok, minden teleknek haszon
bérlői vagy müvelői , végre azok termékei föl voltak jegyezve. 

Bemutatok egy illy táblát, melly a régi iróknak pontos jelenté
sein alapszik. 

E bölcs intézmény igen régi eredetű Romában, minthogy Ser· 
vius Tullius alapi tá azt Romának 197. évében, Kr. e. 555. évben. Ha
licarnassi Dionysius (Ant. rom. IV. pag. 220.) föntartá számunkra ezen 
becses adatot, mellyet egészben fogok idézni, minthogy szilárd alapot 
nyujt a számításokra, mellyek a régi irókban elszórt eredmények után 
megállapitha tok, kimutatva azt, hogy azon irók biztos elemekből me
ritették következtetéseikct. 

A görög történetíró azt mondja, miszcrint "Servius Tullius cl
osztván a területet a mezei törzsek közt, megerősítteté a falvakat 
(;rayov~), hogy a betörések alkalmával menedék gyanánt szalgáljanak 
a földmivelőlmek. Ezen lakhelyeket a tisztviselök rendezték el, kiknek 
föladata volt jegyzékbe venni azok neveit, kik összegyültek illy helye
ken, s ismerni azoknak tulajdonát, mellynckjövcdelméből táplálkoztak. 
Valahányszor a polgárokat fegyverbe szólitani, vagy fejenkint adót 
szedni kellett, a főnökük szedték az adút és a népet. Továbbá, hogy 
jobban ismerjék és könnyebben kiszámíthassák a lakosok számát, Ser
vius minden faluban oltárokat állitott föl az isteneknek, a falu őrei· 

nek és pártfogóinak. Megparancsolta, hogy évenkint mindcn lakó cl
jöjjön közáldozattal tisztelni ez isteneket. P a g o n a l cs nevü ünne
pélyeket alapitott, s maga rendelte a szertartásckat, mellycket (miként 
Dionysius mondja) a romaiak mai napon is tartanak. Azt is rendelte, 
hogy ezen áldozatokra és egyesüléseknél minden lakos bizonyos pénzt 
hozzon magával, de különbözöt a szerint, a mint férfi , nő vagy kis
koru gyermek. Eme pénzek mcgszá.mittatván azok által, kik az áldo· 
zatokat vezérelték , pontosan mutaták a népesség számát nem és kor 
szerint (xaul yiv11 xcú xet{/ 1/'Aixwr;). Lucius Piso(folytatjaDionysius): 
~~v könyveinek első könyvében mondja, miként Servius még a világra 
jöttek és elhaltak számát is tudtli akarta, ugy szintén azokét, kik férfi 
togát öltöttek magukra Roma városában. E részhen egy összeget ál
lapított meg, mellyet a sz ülöknek az Ilithyia kincstárába kelle fizetni 
minden fiunak sziiletésekor; mindeu elhaltért aLibitina kinc::;tárába; s 
az ifjuság istennőjének kincstárába. azért, ki férfi togát öltött magára; 
mi által képes volt évenkint megtudni a polgárok összes számát , ugy 
szintén azoknak kiilöu súmát, kik fegyvert fog ui k(~pesek voltak. .\. 
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városi és mezei törzsekben f u l a r c h i és c o m a r c h i féle 
fiínököket állitott föl, kiknek föladatuk volt pontosan tudni min
den polgárnak lakát (Ant. rom. IV. 219. 30.). Megállapittatván 
ez intézményei< , megparancsolá minden romai polgárnak, hogy mond
ják be nevöket (letéve előbb a törvényes esküt, hogy igaz, hü vallo
mást teendenek); mondják meg javaik értékét pénzben ; nevezzék meg 
életkorukat, szülőik , felesP-geik és gyermekeik nevét, a városnak 
mellyik negyedében s a terület mellyik helységében lakik mindegyik. 
Azután keméuy büntetést szabott az ellen , ki a census alól kivonta 
magát : javaik elkoboztattak, megvesszőztettek, vagy rabszolgák gya
náut elárvereztcttek. Szemlét is rendelt, mellyen minden polgár köteles 
,·olt fegyvercsen megjelenni, a Mars-mezön (u. o. pag. 22fJ.lin. 30).F.zen 
~zemlén(mintDionysius mondja) 84,700 polgár jelent meg, kiknekjavai 
jegyzékbe vétettek, miként a T a b u l a c e n so r i á kban olvashatók. 

A hatodik osztály , vagyis a proletariusok, a nők, gyermekek, ti
zenhét éven aluli ifjak és a rab'!zolgák, miként látni, nem foglaltattak e 
számitásba; de tudjuk, miként Dionysius, a munkás és pontos i ró, a leg
jobb kutfőkböl vette adatait, ugy ru int a rnr~rési és statistikai táblákból, 
mellyek a censorak és n romai kormány közigazgatásának alapját ké
pezték (u. o., I. pag. 60. !in. 42.). Ezen történetíró azt is megmondja, 
ru iként ezen censo ri táblák, rt .'''Jrt x ..r 1'• :rn,m•tÍita ra, atyáról fiu ra. szállot-
1 ak a romaiaknál, s hogy minden mmlád olly buzgalommal hagyomá
lJ y oz ta azokat utódaira, mint ősei vallását. 

"Eme jegyzékck(folytatja a görögtörténctir•Í) acensori családok 
jdes egyéneinél maradtak fön. Onnan szedtem ezen adatokat stb. Ser
,·ius idejében a rabszolgák száma csekély volt Romában; mindazáltal 
e fejedelem, mint ügye:'! kormányzó, uraikhoz csatolta öket, s számu
kat is akarta tudni, a c om p i t a l es ünnepet remlczvén, mellyen csak 
a rabszolgák jelentek meg, s mindegyik hozottmagával egy pogácsát:• 
(.\nt. rom. lib. JV. pag. 219.). 

A gondosságot, hogy a romai bii'Odalom polgári állapotáróljegy
ú:kek vitessenek, rnelly a királyoklod kezdődött s a köztársasággal 
fiinrnaradt, midön acensorságnak egyik fő föladatát képezte (l. Livius, IV. 
:-<.; VI.27.),ac;;ász(n·oksem hanyagolták el, kikacensorok czimét és hi
,·atalát vi.~elték ; s Titu~ Livius (XXX. 37.) t;s Svetonius (Calig. 8.) 
llgyelmcztetnek minket, mikúnt ezen jcgyú:kek a tartományokban is 
léteztek. 

Ugyanazon iró és Tacitu~ állitják, miszerint Augustus saját ke
zével irta meg a romai birodalom statistikáját. Ezen jegyzék, mellyet 

38 
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Tacitus egyszerüen l i b e ll u snak nevez , dc a me Ilyet Svetonius 
(August. cap. Cll.) nagyobb határozottsággal r a t i o n a r ium im
p e r i i , b r e v i a r ium t o t i us im p e r i i néven nevez , magában 
foglalta a birodalom eszközeinek állapotát, a fegyverben álló polgárok 
és szövctségesek számát, a hajóhad, tartományok, országok 1 adók, 
egyenes és ltözvetett adók, szükséges költségek és ajándékok állapotát. 

Augustus,,igy s.1:ól Tacitus (Annal.lib. I. pag. ll.),mindezt sajtit 
kezével irta, s még azon tanácsot is hozzá tette, hogy a birodalom 
határait tovább ne tágitsák. 

Svetonius (u. o. Cll. és not. 45. Pitisci) azt mondja, hogy az ií 
élettörténetén és a temetésére vonatkozó rendeleteken kivül, Augu
stus még az egész birodalomnak rövid átnézetét is megirta, mennyi 
katona hol állott fegyverben, mennyi pénz volt a ltözkincstárban s a 
többi mindcnnemü adók pénztárai ban. Hozzá csatolta még azon szaba
dosok és rabszolgák neveit, a kiktől tartozásaikat még követelni lehet. 

Tacitus és Svetonius· nem adják a romai birodalom eme rövid 
st:ttistikájának tartalmát; azonban nem árt, sőt érdekes dolog megala
pitani azt történeti tanubizonyságokkal és határozott adatokkal, med
dig terjedett ezen átalános megszámlálás Augustus alatt, me Ilynek rö
vid jegyzékét saját kezével irta, az egész birodalom ,Breviarium '-a 
czim alatt. 

A szent és polgári történelem megegyez az átaJános számlálás
ban, mellynek korszaka a világnak leghires'.!bb korszakával, Jézus 
Krisztus sziiletésével összevág. 

Sz. Lukács mondja (E v a n g. II. l. 3.), hogy midőn Augustus 
kiadta a rendeletet, népszámlálást rendelvén a Romától függö vala
mennyi tartományokban, a zsidók, habár saját nemzetbeli királyok 
által kormányoztattak, szintén engedelmeskedtek e rendeleinek, s vala
mennyien elmentek szülö-földjökre a beíratás végett: xaL i7tÓ(!WOvro 

' ' {} <' ' 1"', ', rralln~ Cl:I:O)'(!UCfiHJ at 1 EXC'tiJ'T'O~ H~ 7'1]11 tuUCll :tOr..tV. 

József mondja (A n t. j u d. XVIII. 1.), miként Quirinius senator 
és consularis férfiu ki.ildetettAugustus által némi katonasággal Syriába 
s Syriához kapcsolt Judaeába , hogy ottan igazságot szolgáltasson, a 
tulajdont megbecsülje és jegyzékbe vegye; Syriában, <hxawi>'on;g, rt

fliJl'IJ~ ·rwv ovaiwv,s Judaeában, ÚJFOT'tf11}Gáf1EVO~ TE avrcÖv ru~ ovoiw; 
Tacitusban olvassuk, hogy a elitek, Archelaus király alá vetett. 

népség a Taurusra menekült a megszámlálás elől (A n n a l, VI. 41.). 
s mivel nem akart adót fizetni a romai .'lzokás szerint, q u i a n o
"' t r u m i n m o d u m d e [e r r c c e n s u s , p a t i t r i b u t a a d i
g P ha n t u r. 
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Claudius a senatus elött tartott beszédjében (l n sc r. t a b. G r. 

L u g d. ap. Brottier- Tacitns, A n n. l i b. XI. 24., tom.- II. pag. 331.) 
dicséri a gallusolmt, hogy hivek maradtak az ő atyja, Drusushoz, ki 
h :i boru t viselt a németekkel, a megszámlálás után; a mi akkor uj és 
~zokatlan mütétcl volt a gallusoknál, n o v o t um o p e r c c t i n a!'!· 
.~v e t o G a ll is. N1u·bonnei Gallia már régóta Ic volt igázva, .'l c rnii

tétel, megjegyzi még Claudius, habár nem volt is annak más ezé lj a, mint 
nyilvánosságra hozni a mi eszközeink állapotát, tapasztalásból tudjuk, 
milly nehéz dolog: "Quod opus quam ardnum sit nobis nunc cum ma
xime, quamvis nihil ultra quam puhlice notac sint facultates nostrae 
exquiratur, nimis magno cxpcrimento cognoscimu':l." Lássunk most 
már egy másik censust (a harmadik volt a gallusoknál), mellyct Ger
manicus kezdett, s a jövő évben Vitellius és Cut·tins végeztek be. Ta
citus hozza föl eme határozott adatokat (A n n a l. lib. I. 31.; lib. II. 6). 

Az idézett hely minden commentár nélkül is azt bizonyítja, mi
ként eme census, vagyis mcgszámlálás, az egyéneknek és vagyonnak 
pontos följegyzése képezte a romai közigazgatás alapját. Mindennemii 
eszközeinek pontos ismeretétől mérhető a kormánynak bátorsága és 
bölcsesége: ennek szükségképi kövctkezésc volt az egyenliS folosztás 
a katona- és adószedés ben, s maga ezen következés egyebekre vezet, s 
igen sok tényeket megfejt. 

Dio Cassius szeri.nt (li b. LV. I 3.) Augustus mindcnek előtt Olasz
országban kezdette, Romának 757. évében, a megszámlálást, mellyet 
utóbb az egész birodalomra kiterjesztett; a census, xivoo~, szó tehát, 
melly magában foglalta a népesség számát, a vagyonnak összeirásitt 
'"s becsét, az adó-fölosztásnak és katona-szedésnek szükségképi alapj út, 
a görögben, főleg az uj-szövetség görög nyelvén t r i b u t um (adó) 
úrtelmet nyert. Ekképen olvashatjuk sz. Máténál (XVII. 2fJ.): "A fölJ
nek királyai kiktől vesznek vámot vagy adót? 'J'lJ.,, lí ;dvoov ;" tud
juk azt is, miként a farizeusok kérdezék Krisztnst: tartoznak-c vu.gy 
nem adót,xiJ,oov, fizetni a császárnak? s ő azt mondá nekik : "1\lutas
sátok nekem az adó-pénzt," n umm um c c n s n s a latin fordítás 
sze ri nt. 

Ezen megszámlálás következtében voll kénytelen .J<)zsef Názá
rethből, Galilaea városából elmenni 1\iáriávalJudaBetlehemébe, mi\'cl 
ö Dávid családjából és hazájából származott, s Krisztus az egész bi· 
rodalom összeirásának korábanszületett Betlehemben, arrOy{!arpÍ; rriWIJ.,; 

r~~ olY.OVfiÉVIJ<;. Euscbiu!'l (lli~t. eeel. T. !j) ugyanezen fon1o.~ köriH
mPny mellett t.anuskodik. 

38" 
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Tertullian megemlíti az Augu~tus alatt véghez,ritt megszámlá
lást (Contra Marcion. IV. 19.; XVllf. 3. Lásd Perizon, Di~
s e r t. IV. p. 330.); s Jó7.~ef hozz!Í. teszi, miként ezen munkálat keve
sebb mint egy év •~latt fejeztetett be. 

Állandó szokás volt a me~számlálásnál, hogy mindcnki az (í szii
letése helyén jclent~c magát. Sz. Lukács mondja, miszcrint az Augu
stus által kiadott rendelet után mindenki elment szülctése helyére 
magát bejelenteni: .,Et ihant omncs ut prolitcrcntur singnli, in suam 
civitatem.''Just.inus vértanu .'lZÍntén cmliti a Quirinius által Judacában 
véghez\•itt censust, t:r~ 1\.II(IIJl'inv ro1~ :;urr/.(!nV H' lnl't)rd(( ;-r~H·Írnv 

ywo.uh,,w (A p o l. II. a d i rn p e r. A n t o n. l' ium). 
E szokás divatozott már l R 3 évvel I< r. e. Hornrínak fi 4~1. évé

ben, miként ezt Titug Li,·iushól tudjuk (Perizon. op. cit. p. 313). l\li
dőn a censorok 11 meg~záml:ilást bcvégczn i ak ar ták , Luci us Pos th u
mius consui a szószékről adt:~. ki a rendeletet, hogy minden latin sz(i
vctségesek térjenek vissza saját honukba, ne hogy valaki közülök a 
romai censusba jusson, hanem mindcnki illető lakltcty{·njegyeztessf:k 
be. (Titus Livius, lib. XL H. cap. 60.). 

Ezen megszámlálá!:!i, fölvételi vagy becstési jegyz1~kck, minden 
részletekkel együtt, miként már mondám, H.omának első századaihan 
föltalálhatók. McgállapitYa Serviu~ Tullius által, rendcs időkot·onkillt 

következnek a köztársaság alatt.. Ezt bizonyitja a Qui11tiw; által vég
hezvitt megszámlálás (Liv. UI. 3.) ltomának 28H. t'~vébc11 , 463 évvel 
Krisztus előtt, midőn 104,214 polgár számláltatott, az atyákon é;; 
anyákon kivül, kik elve!'lzték magzataikat, .'1 kik utódok nélkül marad
tak, p r a e t e r o r b os o r· h a :; <JH e H alicarnass i Dionysiu~ neveze
tes példát ernlit (lib. V.): ,,Largius -ugy moiHl Dionysius--mcgparan
csolá mindcn romainak, Servius Tullim, a legnépszcriibb királynak 
bölcs és hasznos törvényét követve, hogy törzsenkint mondják be va
gyonuk becRét, hozzá téve még feleségeik- és gyermekciknek nevét r-; 
életkorát. Gyors véget érvén a megszámlátás (mcrt az engedetleneket 
nagy bünteté.~ érte, ugymint javaik el kobzása, polgárjoguk elveszté
sc), 150,700 polgár találtatott Romában, kik már az ifjukort átlépték.·' 

Fölhozom még Dio-nak ezen határozott adatát (tib. LXlfJ. cap. 
25.): "Romának 708. évében a rornai polgárok sz:ima tctcme<>cn csök
kent a harczok által, miként az már első tekintetre látható, s miként 
Caesar ma.ga is meggyőződött arról a megszámlátási jegyzékek után, 
mcllyeket mint censor ő maga rendelt. Ö a házasság termékenységé
hez kiváltságokat csatolt." 
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Ezekből látható tehát, miként a sziiletések és halálozások föl· 
jegyzése, a népcsségnek pontos jegyzékbe vétele állapot, nem és kor 
szerint, a telekkönyv használata, vagyis az igazolt tulajdonnak mér
téke és becse, rnúdositva rninden öt évben, némileg Romában vette 
eredetét, s lassankint a világnak az ö törvényei és befolyása alá ve
tett mindcn részérc kiterjedt. Augustusnak jutott a dicsőség, foga
natha venni egész pontossággal Olaszország, a tartományok , szabad 
városo l;, s uralma n l atti rendezett orgzágok kiilön Hrp- és telekjegyzé
keit ; minek kövctke7.tében kortársai által az egész birodalom atyja, 
r a t c r fam i l j as t o t i us i m p c r i i czirnmel tiszteltetett meg. 

Ezen intézkedések föumaradtak ollyformán, hogy Gallienus 
alatt egy ostrom után Alexandria népessége annyira megfogyott az 
éhség és nyavalyák által, miként Eusebius szemtanu (H is t. c c c l. 
li b. V Il l. cn p. 21.) mondja, miszerint sokkal csekélyebb volt a lakosok 
száma négy évtől 80 évig, mint azelőtt 40-töl 60-ig. "Ezen különb
séget, ugy mond, a gabnának ingyen kiosztása által rendezett jegyzé
kek mHtatják" 

Plutarcb az idősb Cato életrajzában (cap. XVII[.) némi fo
galmat n y uj t a censori hivatás kiterjedéséről s azon aprólékos pontos
~ágról, rnellyel a ccnsu~t, vagyi::~ minden ingó és ingatlan vagyonnak 
leltározását és átaJános hecslését végezték. "Cato - ugy mond Piu
tarcll -·- az öltözetek , szekerek , női ékességek, házi eszközök és hu· 
torok becslését elrendelte.'' 

.l\1 in ö nép dicsekedhetik jelenleg hasonló pontossággal statistí
kai jegyz(,kciben s a népesség fölszámításában? l\1ini) nép bir olly 
pontos i~merettcl az(\ kormányzási eszközeire vonatkozólag? 

.-\ köztársaság- és a birodalomnak ezen alapintézménye, melly a 
népességnek állapot, kor (:s nem szerint pontosan megkülönböztetett 
jegyzékei vel, ugy szintén a vagyonnak minden ötödik évben a hely ég 
czirn szerint igawlt leltározásával és pontos becslésével a romai kor
mány főnökeinek pontog adatokat nyujtott az államerőknek minden 
neméről; melly azonkiviil az adó terhét is könnyebben elviselhetővé 

tette a méltányos kivetés által ; végre az igazságos és szigoru census
törvény , a romai hatalomnak eme szilárd alapja, még eddig nem i~ 

méltányoltatott eléggé, s igen szép tért nyujthatott volna a fejtege
té:;;re azon halhatatlan irónak, ki a Romaiak nagysága és ha
n y a t l ás a okait olly gyönyörüen leírta. 

Természetes, hogy az illy nézetek fejtegetése a tények előadás"' 

ut án maradna. 
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Julius Capitolinwl (H is t. A u g. Ma. r c us A n t o n i n us p h j. 
l os o p h us, cap. IX.) megismerteti velünk a. polgári jegyzékek léte· 
Iét éR tökéletesitését Marcus Aurelius bölcsész uralma alatt, ki meg· 
parancsolta, hogy Saturnus kincstárának gondviselői előtt minden 
polgár jelentse be minden gyermekének születését, s harmincz nap 
lefolyása előtt adjon neki nevet. A tartományokban pedig nyilvános 
tabclliókat alkalmazott, kik előtt a sziiletések épen ugy bejclentendök 
valának, mint Romában Saturnus kincstárának gondviselői előtt. 

Alexander Severus a közigazgatásnak eme bölcs szabályait elfo
gadía(Lampridius, i n A l c x. S e v. cap. XXI.); az ő statistikai jegyzé
kei , ugy szintén a hadsereg állapotára vonatkozó jegyzetei legjobb 
rendben valának, s azoknak rövid foglalatát szakadatlanul olvasta. 

Az ő, praetorii pracfectus'a, Domitianus Ulpianus (loe. laud.), Pau
lusnak tiszttársa, ügyes jogász, kire a Digestákban annyira hivatko
zás történik, kiadta az emberi életkor valószinüségénck jegyzékét, 
mellyet a Pandecták tartottak fön számunkra, s melly ezen korban 
az életkor középtartamát harmincz évre teszi; Ulpianus törvényéből 
a ecususról látható, hogy a polgári jegyzékekre és a statistikára min
dig nagy gond fordíttatott. Kr. u. 305. évben egy más átaJános szám
lálás rendeltetett Galcriuf; alatt. Lactantius bizonyságot tesz azon 
pontosságról, mcllyel az végrehajtatott (Gibbon, D é c a d. d e l'c m p. 
r om. cap. XVII.): "Agri glebatim metiebantur, vites et arborcs nu
merabantur, animalia omnis generis scribcbantur, hominum capita no
tabantur, unusquisque cum liberis, cum servis aderant" stb. 

Constantin idejében ezen aprólékos leltározás minden tizenöt 
évben ismételtetett. Eumencs világosan mondja: "Habemus enim et 
hominum numerum qui elelati sunt, ct agrorum modum" (P a n c g g. 
v e t t. VIII. pag. 6.). 

Thcodosius törvényktinyvében (lib. XIII. tit. X. és XI. leg. 1.) 

olvasható, miként a hamis nyilatkozat büntetése halál, vagy pedig va
gyonelkobzás volt: "Si quis declinet fidern censuum, et mcntiatur cal
lide paupertatis ingenium, mox detectu~, c a p i t a l e su b i b i t e x i
t ium, et bona e jus in fisci jus migrabunt." 

Most már bizonyitsuk be azt is, miként ezen statistikai adatok 
rendesen közhirré tétettek , s hogy a görög és latin történetiróknak 
módjában volt pontos és hü jegyzetekre szert tenni. 

A romaiak a köztársaság utolsó századában és a császárok alatt 
naplókat, vagy hetenkinti közléseket kaptak, mellyek a mai parlame n-
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tek naplóihoz, törvénygyüjteményekhez s törvénykezési Iapjainkhoz 
hasonlitottak . 

• Julius Caesar, ha. Svetoniusnak hitelt adhatunk (J. C a es. 2.), 
lett volna inditó oka az illy közhirré-tételnek első consuisága alatt, 
mic.lön tiszttársa volt Bibulus: "Inito honore, primus omnium insti
tuit, ut tam senatus, quam populi diurni acta conficerentur et publica
rcntur." 

A senatus üléseinek eme naplóit, mellycket a görögök Ú:rOfAV~

fACI.TCt néven neveztek, egy senatornak fölügyeletc alatt államrabszol
gák, ugynevezett t a b u l a r i i, sc r i b a e, l o g o g r a p h i, a c t u a r i i 
készittették (v. ö. Gapitol.; C o d. li b. X. tit. L. ; Tertull., A p o ll. 20.). 
Ezen actuariusok gyorsirók '•olta.k ~ miként azt igazolják Svetonins 
(J. C a es. 33.) és Seneca (E p is t. 33.). Kétségkivül e megbizás,szer
keszteni a senatus üléseit, nagyon is tiszteletre méltó volt, mintbogy 
Tmjan Hadriánt bizta meg azzal. Midőn az ülés titkos volt, az eset
ben néhány senator vállalta magára az írnokok és gyorsirók tisztét. 

A néphatározatok, p u b l i c a a c t a (Tacit. A n n. V. 4. 5.; Gapi
tolin. T i b e r. V. 8., C a l i g., et passim; A n n. III. 5. Xrii., 31., XVI. 
22.; Sveton. C l a u d. 41.), miként Svetoniusnállá.tható; vagy röviden 
a c t a, vagy d i u r n a , mert naponkint megjelentek, R honnan érthető 
Tacitusnak ama mondá.~a: d i u r n a a c t o r um sc r i p t u r a, vagy 
l i b r i a c t o r um d i u r n i , vagy végül d i u r n a u r b is a c t a ; a 
romai népnek eme naplói eléggé el valának terjedve : "Megvoltak, ugy 
mond Tacitus, a tartományokban és a hadseregnél: -Diurna populi 
romani per provincias, exercitus curatius Ieguntur." 

Ezen naplókban foglaltatott mindaz, a mi csak érdekelbeté a 
rumai népet: az állam-szerkezet, nyilvános törvénykezés, büntetések, 
a comitiumok határozatai, születések, halálozások, házasságok, elvá
lások, s végre mindaz, a mi az épületek fölálli tásához tartozott, és a 
napi eredmények (v. ö, Ammian. lib. XXII.; Tacit XIII. 31.; Sveton. 
loe. cit.). 

Az államszerkezet valójában sokkal jobban lehetett rendezve, 
főleg a Julius és a Pappius törvényei utá.n,mellyekanőtelenekre bün
tetést rendeltek, s a romaiaknak, kik több gyermeket nemzettek, ki
váltságokat engedtek. Ugy látszik azonban, hogy előbb a házasságok 
és elválások jegyeztettek föl az illynemü törvénygyüjteményekben, s 
Caeliusnak Cicerohoz irt hetedik levele tesz erről említést (A d fam. 
VIII. 7.): "Paula, soror Itiarii, dívortium sinc causa fecit. Nuptura 
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est D. Bruto: nondum rctulerat (scilicet in acta)." Juvenalis a szüle
tésre nézve ugyanezt tanusitja versével (IX. 84.): 

Tolles enim et libris actorum spargere gaudes 
Argumentn. viri ; 

s a házasság tárgyában egy másik versével (lL 136.): 
Fient isbL pa ln-lll, cupicnt et in n.cta rcferri. 

Scaevola azt bizonyítja, hogy ezen okmányok az egyének álla
potának bizonyitására szalgáltak (De probationib. XXVIII.) ezen ha
tározott kifejezéssel: "Mulier gravida repudiata, absente mari to filium 
enixa, ut spuri um in actis professa est." Fölhozom még Capitolinu>~

nak eme másik tanuságtételét (i n G o r d i a n is, cap. V.): "Filium 
Gordianum nominc Antonini et signu illustravit, cum apud praefc
ctum aerarii, morc romano, professus filium, p u b l i c is a c t is e jus 
nomen insercns." 

Ugy látszik, hogy ezen okmányokat rab;;zolga imokok és nyil
vános jegyzők rendezték, s a ,Szabadság' temploma pitvarának levéltá
raiban őriztettek. Titus Livius bizonyitja (XLIII. 16.): "Censores ex 
tempio in atrium Libertatis ascenderunt, et ibi signatis tabelli~ publi
eis, clauso(llle tabulario et dimissis servis publicis ... " Egy, Iustus Li
psius által idézett régi föliratazt bizonyitja, hogy ezenlevéltárak gond
viselői c u r a t o r cs t :t b u l a r i o r um p u b l i co r um czimet vi
seltek (a d Tacit. A n n. V I. 4.). Tacitusból tudjuk, hogy ezen közjegy
zékek őrzése a quaestorok által lassankint a kincstár gondnokainak 
adatott át (A n n. XIII. 28.). A levéltárakról (tabularia) Cicero tesz 
említést Cajus Papirius mellett momlott beszédében, s Virgilius a Ge
orgicákban : 

InsamlllH[IIC forum, :~ut populi tabulal'ia vidit. 

Lampridius (A l e x. Sc v e r. cap. XXXII.) fogalmat nyujt ne
künk azon pontosságról, mellyel ezen jegyzékek (a c t a) szerkesztve 
valának, s megmutatja, miként ezen szerkesztésre a legtekintélyese bh 
tisztviselők ügyeltek : .,,Fecit Rarnae curatores urbis XIV, sed excon
sulares viros, quos audire negotia urbis jussit, ut omnes :tut magna 
pars adessent, cum a c t a fierent." 

Ezen okmányokon kivül még más jegyzékek i~ léteztek, mely
lyeket Vopiscus (P r o bus, cap. Il.) saját vallomása szerint a törté
netirásnál fölhasznált : "Osus sum etiam regestis scribarum porticus 
porfireticae, actis etiam senatus ac populi." 

A senatus és romai nép naplóinak és jegyzékeinek lételéről és 
pontosságáról itt öss?.együjtött adatok eléggé mutatják, minö hitelt 
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adhatunk a görög és latin történetiróknak, kik azokhól merilettek; ;c 

azt bizonyítják, hogy ezen történetiróknak módjli.ban volt határozott 
részleteket és számokat hagyományozni reá.nlí. 

Ezen előleges nézetek, vagy inkább a számtalan adatok, mellye
ket azok a romai közigazgatás rendje, szigora és határozottsága, 
mondhatnám, aprólékos pontossága tekintetében eli>nkbe tüntetnek, a 
m~.:nnyihen tudnillik a fegyverfogható férliak számát, az egyenes, va~?,"y 
közvttctt adók mennyisúgl~t, s a küztársa:,á:;, vagy birodalom minden 
alattvalójának vagyonértékét ismemi kellett, szóval a földmíveléssei 
és harczokkal egészen elfoglalt nemzet anyagi hatalmának ezen elő
adása szi.ikséges hevczct{·snek látszott előttem azon fejtegeté·sekhez. 
mellyekct Olaszország szabad népessége tekintetéhen ezennel elö
arlandok. 

Most már tudjuk, miszerint a komoly történetirók előadásai, 
okoskodásai ér; számításai a ceusus, leltározás s a reudesen vitt állam
~zerkezct állandó szilárd alapjára támaszlwdtak annak idejében. 

Olaszország szabad tiépességére terjesztve ki figyelmemet, sziik
ségtelennek tartom fölhozni a királyok, consnlok (~S ceusorok által. 
kik a köztársaság 310. évéheu állittattak föl, végrehajtott valameny
ll)'i censust. Az elsőröl, melly Servius T11\lius áltRI rendeltetett, már. 
~zólottam. 

Itten tehát csak a 34-iket hozom föl, U7. első pun hábom előttil 
C. Blasius és l\1. Itutili us censorságából. Ekkor, mint Eutropius moncl
ja (lib.ll.cap.lO.Fast.Capit. et Brott.h.l.),292,324 romai 
polgár számittatott, jóllehet a köztársaság megalapitása (ít.a nem szü!l
tek meg a harczok. 

Romának 529. éve táján, valamivel a második pun bábont előtt, 
Roma már egész Felső-Olaszország birtokában levén, minthogy a I-fa
vasokon inneni gallusok borzasztó támadásától félt, saját és szövetsé
geseinek erejét megszámlá Ita. Polybius följegyezte a !'egy .r er fogható 
iérfiak számát; ezen komoly és határozott történetíró mondja (H is t. 
Il. 23.§. 9.), miként a senatus a népességnek korszerinti jegyzékeit 
kivánta elö a romai hatalom alá vetett egész Olaszországra vonatko
zólag, hogy ereje nagyságát igazán megismerhesse. 

Érintettem már, minő gonddal tartogatták a romaiak a Serviu~ 
Tullius kora óta a születés, halálozás, kor, nem és ~alapot szerinti né
pességnek jegyzékeit. Polybiusnak emez érdekes nyilatkozata a fönebh 
emlitett irók nyilatkozataival összehasonlittatván, kiderül, hogy a ro
mai census és statistika lassankint minden alávet.::tt tartományokra 
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alkalmaztaték, s ujabb fogalmat nyujt nekünk ama senatus bölcsesé
géről és belátásáról a közigazgatásban, melly az ö jegyzékeivel olly 
könnyen kormányozhatá a köztársaságot, mint bármellyik senator a 
maga háztartását; s melly minden eszközeinek pontos ismeretével bir
ván, a jó sikernek minden valószinüségét kezében tartotta, erején fö
lül semmit nem kezdett, csak is a lehetőt szoritotta meg, háborut csak 
ugy kezdett, ha annak kitartására minden eszközzel birt, s mintcgy 
a győzelem teljes bizonyosságában. 

"Az olasz népek (ugy mond Polybius) megrémülve a gallusok 
betörésétől és közeigésétől , nem a romaiak segédtársai gyanánt har
czoltak , nem is hitették el magukkal , hogy a háboru pusztán csak az 
ő uraik hatalma ellen volna intézve , hanem belátták azt, hogy öket 
magukat, városaikat és telkeiket fenyegeti a közelgö veszély; s ugyan
azért az engedelmesség és buzgalom bizonyítványait adák." 

Lássuk tehát, folytatja Polybius, a miiködésben levő, vagy tar
talékseregek jegyzékét Romának 529. évében. 

A consuiokkal négy romai legio volt, mindegyik 5200 gyalog és 
300 lovas harczossaL Ezeken kivül számítottak a szövetségeseknél 
30,000 gyalogot és 2000 lovast; továbbá 50,000 gyalog és 4000 lo
vas sabinust és tyrrhenust, kik Roma segitségére siettek, kiknek ve
zére egy praetor volt, s kik Tyrrhenia határain állottak csatarendbe. 

Az Apennin hegyeken lakó umberek és sarsinatok 20,000 em
bert, a veneták és cenomanok ugyanannyit adtak. 

Romában készen állott tartalékképen 20,000 gyalog- és 1500 
lovagból álló hadtest, kik a romai polgárok közül szemeltettek ki ; 
azonkivül i30,000 gyalog és 2000 lovas a szövetségesektöl. 

A népesség összeirásának jegyzékei a latinoknál 80,000 gyalo
got és 5000 lovast; a samnisiaknál 70,000 gyalogot éi! 7000 lovast; a 
japigek- és messapoknál 50,000 gyalogot és 16,000 lovast; a lucanok
nál30,000 gyalogot és 3000 lovast ; a marzok-, marrucinok-, ferentinek
és vestineknél 20,000 gyalogot és 4000 lovast mutattak. 

Ezenkivül még Siciliában és Tarentumban volt a romaisknak 
két legio ja, mindegyik 4200 gyalog- és 200 lovassaL 

V égre elszámláltatnak még, mint fegyverfogásra alkalmasok 
Romának városi és mezei népessége köziil 250,000 gyalog és 23,000 
lovas. 

Az össze3 hadi erő a romaiak rendelkezése alatt : 
699,200 gyalog, 

69,100 lovas. 
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l'olybius szerint kerek számmal : 
7UC),OOO gyalog, 
70,000 lovas . 

.Fabius Pictor (a p u d Oros. li b. IV. 15.; Eutrop. III. 2.) egylwru 
i ró, ki a harczban is jelen volt, állitja, hogy a ka consui 800,000 
emberrel rendelkezhetett; melly összeghez "a romaiak és a campanok 
348,0CO gyalogot és 26,000 lovast szolgáltattak, a többi a szövetségc
sek től került ki." 

Tudnivaló, hogy a campanok a romaiakkal egy· sülvék, mcrt 
non korban romai polgárjoggal birtak, jóllehet voks nélkül. Titu<> 
Livius (VIII. 14. lásd Duker h. l.) azt mondja, hogy ök c polgárjogot 
Romának 41 ü-ik évétöl 578-ig élvezték, mellybcn azt elveszték, söt 
kemény büntetést is kellett kiállaniok, mivel Hannibal pártjára állottak. 
Titus Livius és Polybius (E p i t. XII.; Polyb. I. 7.) egy egészen campa
nokból álló romai legiót ernlitenek, mellyet campani főnök vezetett. 

A fegyverfogható romaiak és campanok ezen száma, a népességi 
jegyzékekből kivonva s Polybius által fölemlitve, valójában megegycz 
azzal, melly a tüstént, Roma 534-ik évében bekövetkezett census ál
tal kikerült, s melly 270,213 polgárt eredményezett. 

Dioclorus Siculus, XXV. könyvének töredékében (eclog. 3.) ösz
szesen ugyanazon számot adja, mint Polybius, azaz 700,000 gyalogot, 
70,000 lovast. 

Plinius csekély különbségct hoz a számitásba: ö tudnillik a lo
vagok számát 80,000-re teszi (lib. III. cap. 24.), s a gyalogok számá
ból , mcllyet pedig 700,000-re tesz, kizárja a P ón tuliakat, kik közé 
számitá Polybius a venetákat és cenomanokat; "Haec est Italia, c1uac 
L. Aemilio Paulo, C. Atilio Regulo coss., nunciato gallico tumultu, 
sola, sinc externis u !lis auxiliis, atque etiam tum sio e Transpadanis, 
cquitum LXXX. M., peditum DCC. M. armavit." 

Dioclorus (lib. Il. cap. V.) még nagyobb számot mond, s maga
magának elle nmond ezen kifejezései által : "A romaiak, valamivel a 
Hanniballal viselt há boru előtt, átlátva a veszély nagyságát, meg
számitatták az embereket, kik Olaszországban a hadi szalgálatra ké
pesek valának, s szintugy a polgárok, mint a szövetségesek összes szá
ma a millióhoz közelitett. 

Vagy csalódott Diodor ezen első számításban, mellyet azután a 
XXV. könyvben megjavított, vagy beleszámitatta ez összegbe a ve
neták és cenomanok összes harczképes népességét , kiknek csupán 
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müködő seregét számította Polybius; azonban az első föltevés sokkal 
valósziniibb, 

Egyébiránt az öszhangzás Polybius, Fahius Pictor <!s Diodor 
között, a majdnem egyenlő eredmény Orosiwmál ~s Eutropiusnál, az 
ezen kort megelőző és követő censusok számai ál tul igazolva, minden 
esetre l1itelesnek tünteti föl a 770,000-et kere!{ számmal, 778,300-at 
pontos számítással; minthogy a korkülönbség szcrinti jegyzékekb61 
vétetett ki, mellyeknck folytonos létez(~.,~··t és pontossitgát fölebb ki
rnutattam. Ezen jegyzékek, xaray(!(((pat, két ízben idézve Polyhím 
~~Ital, ki nagyon is jól ismerhette azokat, közösök voltak egész Olasz
országban a romai hatalom alatt ; s c tartománynak :-;zabad népes~égét 
c korból pontosan adják. 

Azonban nem egész Olaszország, ha. annak kiterjedését. a Hava
sokig veszszük, szolgáltatta a 770,000, vagyis 800ezer fegyverfogható 
Pmbert (lásd .J. Durandi M e m. d e ll' a c a d c m i a d i T o r i n n 
1811., letteratura c belle arti, tom. IV. pag. fll7.): a romai 
uralom éjszakról akkor csak a szélesség 44-ik fokáig tartott azon ,·o
nalon, •nelly a Rubicon torkolatától kezdve az adriai teugerbcn, párhu
zamosan hasítja Olaszországot, s a Luni kikötőnél a tengerben végzö
d ik ; mcglu",ditá a tartomány többi rí~.~zc:t a mcssinai szoro~ig. ''onjuk 
le a v eneták ~~:-; cenomnnok által szolgáltatott 20 ezer embert, mi által 
Olaszor::;zág hadi népE-ssége 750,000-re olvad le Luniig és a Rubico
nig. Hume (Essai, X r. pag. 440, P o p u l n es of a n c i e n t n rt t i
,. n R, 8 11

, London 1784.) e számot igen tekintélyesnek találja, de azórt 
~E'm Polybius, sem az eredmények pontoHságát nem vonja kL;tségbe. 

A népesség, mellyre innen következtetni lehet, ugy tetszik ne
ki, hogy megközeliti azt, mellyet OlaRzország ezen része jelenleg föl
mutat; azonban ugy látja, hogy akkor csekély számmal voltak a rah
szolgák , kivóve Romát és a nagy városokat. Ezt megengedve, mindcn 
n hihetőség határai kczé szorul; minthogy csekély számmal levén a 
rabszolgák, a telkek pedig szahad emberek által miveltetvén , épen 
nem föltünő dolog, ha az összeírási jegyzékek a fegyverfogható fét·
Jiaknak olly nagy számát tünteték elő. 

Annyi igaz, hogy e szám hihetetlennek látszanék , ha ,·alaki a 
hátra.levö olasz népességet awn arány sJ:crint akarná számítani, melly 
a jelenkori államokban a zászlók alatt. lcd, vagy az évenkinti üssze
irásgal besorozott katonák száma, s lllit;dcn állam összes népes'lége 
közt mutatkozik; azonban az évenkinti beso1·ozások, a rarnaiaknál d c
l e c t us, csak a rendes köriilmén y ek közöt.t vétettek foganatha; itten 
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pedig a köztársaság életéről vagy haláláról, Ola<Jzország lételéröl és 
~za badsúgáról volt; szú: itt volt a t um u l t us g a l l i c us; ki hir
lletteték a j n st i t i um , vagy is mindcn polgári hivatal fölfüggesz
u':-;e i a togát sagummal cseréltd: föl; mindennemii kivétel a hadi
.,;zolgálat alól megsemmisitteték, s minden, arra képes férfiu fegyverbe 
"Zúlittaték. Mimlen férfi Iti évtol fogva 60 ~~ves koráig harczolandó 
\·olt nem csa.k p l' o a r i~ e t fo c is, hanem azért is 1 nehogy javaik, 
feleségcik 1~s gyermekeik a barbarok tulajdona, az í.l szemtelenségök, 
i'ukarságuk és kegyetlenségük bábját.L'kai legyenek. Homának bevétele 
,:, fölperz-<elteté<>e a gallusok itital egy század előtt, m,:g ernlékökben 
\·olt, s Olaszon:zág borzasztó példákban tanulta meg, mcnnyire fél
ilet. Galliátóli a \'C'SZ1!ly a kii~ziib előtt volt, de az eszközök jg nagy
-zeriiek \'ol tak annak elháritás~m. A kötelesség 1 8ziikSL'g, a barbuok 
c:mlékc által elúidówtt borzalom t!s rettegús e~zközl<;, hogy mindeu 
r·mber fülfegyverkezett. 

Ki ezen hirülrnétqeket fontolóra \'eszi, c.~akhama.r belátja, mi
·,zcrint a fegyveres betün!s eé~ete egészen más gondosságot igényelt, 
lllint sem a. rend<~-~ hábol'll; s lio.~·y ezen esetben (Polybius azt határo
zottan mondja) a senatus n. jegyzékekben, rt;ro;-uacpa l.;, xara{'(!mpai.;, 

i'uglalt iis~zc~ fe~yverfoghat.cí núpességct meg~zámlúltatá. 
K<izönségP~ meg:'dlapodás szcrint n. fegyverfogható f<:diak szá

mát négyszerezni szoká~, hogy a népesség telje~ sz:í.mát kinyerhesslik. 
1\d példábóllátni fogjuk, mikt:nt a régi m~pekna nóhn. nwgáll ez 
arány; dc hi zon y os köriilméuyd.ben csökkenőben van. 

A Romáhan k(,szitett t!let\':tlósziniiségi jegyzékek által bebizo
:Jyult. 1 miként a népesség tiirvénye nem igen kiilönbözött a jelenleg 
···szlelhető Wl'vényektől (Livius, IV.). "Augustus (ugy mond Htraho) 
kénytelen volt kiirtani a sala!>soknak, 1\osta völgy lakóinak kisded 
törzsét, kik javíthatlan mblók valának : rabszolgákként adta el őket 
Eporediában ; az cladottn.k száma 36 ezerre ment, ide nem számin·a 
~.OOO fegyverfogható fhJit.." Ezen szám a negyed ré~znél kcve!lebb, 
a mi ll ezeret adna; azonhan tudni kell, hogy a sa lassok igen ~ok 
•.·J11bert vesztettek, mieli-ítt szolgaságm jutottn.k volna. 

Caesarból idézek egy igen határozott helyet, mit egyencsen c 

nagy hadvezér tartott fön számunlo·a, ki szintolly ügyes kormányzó. 
;ni nt ünnepelt szónok és pontos Wrténetit·ó volt; s minthogy ezen ta
nuságtétcl bizonyitja 1 hogy ~1épes~H~!gi és statistikai jegyzékek hasz
nálata, ezen annyira uj intézmény még harba1· népnél is szokásban 
volt. Csak azon csodálkozom, hogy az illynemii tényt. mellynck nyo-
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mait minden korban s minden irónál előnkbe tünteti a régisPg, mind 
eddig figyelemre sem méltatták, és pedig olly irók, mint Montesquieu, 
Hume', W aliace és Gibbon, kik a romaiak nagysága, a birodalom né
pessége, gazdagsága, ereje és termékei fölött irtak értekezéseket. A 
statistika valójában egészen uj tudomány; a politikai gazdászatot pe· 
Jig csak az utóbbi században majdnem teremté Smith Ádám. 

Lássuk tehát ama helyet, melly a fülhozott kettős tekintetben 
fontos (Oaes. B c ll. g a ll. I. 29.): "A helveták táborában görög bc
tiikkel irt táblák találtattak, mellyeket Caesarhoz vittele Ezen jegy
zékek magukban foglalták névszerint (n om i n a tim) a fegyverfog
ható h elveták számát, azokét, kik elhagyták hazájokat, s még külö
nöscn C e t i t e m s c p a r a t im) a gycr~ckek, öregek és nők számát. A 
fegyverfogható egyének száma 92,000-rc mcnt; minden nem- és min
dcn korbeli egyének összes száma pedig 368,000-et adott." 

Ebböliátható tehát, miszerint a fegyverfogható egyének száma 
(92:3G8) épen egy negyedrész. M. Let1·onne (Mémoires del' Académie 
des inscriptions et belles-lettrcs, t. VI. p. 179. 182. 184. 220.) Attica 
népességéről irt jeles értekezésében ezen számitási alapot fogadta el. 

Térjünk vissza Polybiushoz,s alkalmazzuk e számítást a 750,000 
fegyverfogható egyénre, kik Romának 529. évében a romaiak uralma 
alá vetett Olaszország népességének jegyzékein előfordulnak. Az ő 
nralmuk, miként már mondottam, a siciliai szarostól a szélesség 44. 
fokáig, s a Rubicon torkolatától a Luni kikötőig terjedett. Ki lehetne 
talán szakitani innen a bruttiusok félszigetét, melly a Polybius által 
idézett népek jegyzékén nem fordul elö , noha őket a lucanok, me:;sa
pok, japigek közé, kikkel szomszédok valának, lehetne számítani. 

Négyszerezvc tehát az emlitett számot, Olaszország eme részé•·c 
mindcn kor- és nembeli szabad lakosokból hárommillió népesség jutna. 

Azonban e szám láthatólag kevés; minthogy a proletariusok 
Romában, a gyarmatokhan s Olaszország egyéb városaiban, a gyer
mektelen atyák és az árvák ecusus , vagy hadi szolgálat alá nem 
vettetének. Titus Livius tartotta fön számunkra ezen becses jegyzetet 
(l. III. c. 3.): "Romának 288. évében Quintius consula censushoz fog
ván, 104,214 polgárt számított, ide nem foglalva az atyákat ésanyúkat 
kik elveszték gyermekeiket: "Censa civium capita centum quatuo1· mi l
lia et ducenta quatuordecim , praeter orbos orbasque." Plutarch u. 
Valerius Publicola által (i n P u b l i c. tom. I. p ag. 409. edit. Reisk.) 
Rom~t 246. (~véhen cszközlött ccnsus eredményeként 130,000 polg;í.rt 
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ernlit, nem számítva az árvákat és özvegyeket, kik minden adózá~tól 
fölmentve valának. 

Romának 622-ik évében (Livii E p i t om. LIX. fJ.; Sigon. D e 
a n t i q. j u r c i t a l. pag. 57. ct sequ.) Q. Pompej us és Q. Metellus, leg
ds ő plebcjusi censorok végezték a censust, s találtak 317,823 romai 
polgárt, az árvák on és özvegyeken kivül, ,,praetor pupillos ct vidu as." 

Ugy tetszhetnék e két idézctből, mintha a gyermekes, vagy f{~r
jezctt családanyák a polgárok közé számittattak, s talán helyettesek 
által hadi szolgálatra köteleztettek volna: különben mircvaló volna a 
kivétel az özvegyek és anyák tekintetében, kik elveszték gyermekeiket, 
o r b as e t v i d u as? A romai törvénykönyvben Iliában kerestem tá
maszt gyanításomnak; de ha már nem állithatni is ezt határozottan, 
legalább szabad legyen kétséget emelni, s a census törvénye c pontra 
nézve hézagot hagy; én csak e hézag kéjelölésére szoritkozom j ta
pasztaltabb törvénytudók annak végére járlmtnak. 

Halicarnassi Dionysius, ki után a szövegből igen alapos helyet 
idézek a rabszolgák, kereskedők, kézmüvesek, nők és gyermekek 
számát illetőleg Romának 27i5. évéből, még nagyobb nehézséget tá
maszt, minthogy a nőket határozottan kizárja a romai polgárok cen
susából. Ekképen tehát a Titus Livius által idézett két census alkal
mával miért vétettek ki csak az özvegyek és a gyermektelen nők? 

Habár kétséget hagy is maga után e pont, a romai régiségek 
tudós történetirójának határozott kifejezése eleven fényt vet a foglal
kozás-, életkor- és nemi viszonyokra a romai népesség köz t, s a stati
stil,ának ezen fontos elemét hiábarr keresné az ember a romai történe
lemben. Halicarnassi Dionysius illy módon nyilatkozik : "Akkoriban 
(Roma 278. évében) több mint 110,000 romai polgár találtatott, kik 
már az ifjukort elérték , miként az utolsó ecusus mutatá j e számnak 
hármas szorzata a nők , gyermekek, rabszolgák, kereskedők és mcs
tcrségeket üző idegenek számát adta ki , minthogy a romai polgárnak 
nem engedtetik meg kereskedés, vagy kézi mcstcrség által táplálni 
életét" (A n t i q. r om. IX. 383. lin. 24.). 

Ezen becses jegyzetet ugyanazon történetíró tartotta fün szá
munkra, ki megismerteté velünk a eensus behozatalát Servius Tullius 
alatt, s azon eszélycs módokat, mellyek segélyével eme király a IH~
pesség és az ország segédforrásainak pontos ismeretérc eljutott. 
Ezen tudós történetíró, Halicarnassi Diooysius, magr~. mondja, hogy a 
számláJási jegyzélwkböl mcrit.ettc az általa fülhasznMt adatokat. E 
n~szben tehát teljes hitelt adhatunk neki. 
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TudvaJ.evö dolog, miszerint a hadi szalgálatra megállapitott 
.'·letkor 17 évtől liO-ig tartott (lásd Tuberon a p u d A. Gell., li b. X. 
cap. 28.; Tit. Lív. XX V., 5.; Plntarch, G r a c c h.; Dion. Halic., l ib. V.). 
Ekképen tehát Roma-és területének népessége, Romának 278. évében, 
34 évvel a királyok elüzetése után 440,000-re ment, melly összegnek 
negyed része 17 évtől GO-ig polgál"i és hadi szalgálatra képes férfi 
volt, s mint illyen megszámláltatott; a többi, vagyis 330,000 öregek-, 
nők-, szabad állapotn gyermekek-, rabszolgák-, s kereskedők- vagy kéz
miivesck -, azaz m c t o ik c kből, Romára nézve idegenek ből állott. 

Már most ezen adatok nyomán, alapul véve a Duvillard ésl\fat
thieu által kiszámított népességjegyzékeket, mellyek az 1828. évi 
naplúrban adattak ki, Romára nézve ez időtájhan lesz: 

FérJi polgárok I 7 évtől ()0-ig 
17 év alatt és 60-on föliil 

I 10,000 
85,145 

Szahad nők s mindcnkorbeli polgárok 195, 145 

Összesen : 390,290 

Kivonva ez összeget a népesség összes számából, 440,000-ből, 
metoikek- és ra.bszolgálua marad 49,710. 

A meioikek, ki.ilönben szabad emberek, csakhogy polgá1joggal 
~··s szavazattalnem bírtak, kt~zmiivekblll, \'agy kereskedésből éltek. De 
még akkor Roma nem nagy kereskedést üziitt. Azon föltétel szerint, 
lwgy l{omában, 27H. évben, a mctoikek száma. olly arányban állott a 
polgái-okéhoz, mint l : 12, miuián 32,.124 metck találtatott, össze.3en 
422,S14 szabad ember, és igy li,l8fi rabszolga lett volna Romában 

..\. szabad népesség aránya a mh~zolga népcsséghez ugy áll te
hát, mint 422/H 3 a 17, 18G-hoz, vagyis körül bcli.il 42 fi : ]7 -llf")Z, azaz 
'2f"J : l-hez. 

A rabszolgáknak csekély száma fölött, a Halicarna.ssi Dionysius 
;Íltal fölhozott jcgyzékek alapján, épen nincs mit csodálkoznunk, ha 
111eggondoljuk, hogy a XU táblás törvény a 378-ban hozott Liciniusi 
t,iin·ény últalujra fiilélcsztve, pontosan meghatározta, mcnnyi szá
mu rabszolgát leh<'t alkallllazni a földmivcl<~snél, s a szabad emberek 
mtmkáját e rÚ::!zbeu tiiubrc becsülték. 

Innen kitetHzik, milly gy~~r volt c korhan a rabszolgák száma :L 

szabad népessóghcz lu;pest, minthogy az összes népcsségnek csak 
2!"J-öd részét képezték (Tit. Liv. VIT. Hi. et sec1u.). 

Ezen uj eredmény fölött, jóllehet annak alapját Halicarnassusi 
Dionpiusnál föltalálhatni, nagyon elcsodálkozt.am; minthogy azonban 
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kétségbevonhatlau, el kell azt fogadnunk, s uj világos:;ágot i'og az 
vetni a szabad népesség és rabszolgák viszonyainak történetére a ro
mai köztársaság első hat századában. Ezen eredmény arra is vezethet 

minket, hogy nagyobb pontossággal méltányolhassuk az életkor- é;; 
nembeli viszonyokat, ugy szintén a szabad cmbet·ck viszonyát a rab
szolgákhoz Romáuak ;j29-ik évében .Felső-Olaszországban, mellynek 

szabad népességét olly 11agy gondossággal ismertette meg velünk Po
lybius. Egyuttal azt is tanuljuk in11en 1 hogy, daczára u háboruk és n 

velök járó nyomor általl{oma- és Olaszországban okozott vesztest\gck

nek, a fegyverfogható korba jutott ifjaknak !lzáma az egész nt\pesség
hez képest sokkalnagyobb volt, mint sem a kevé~hbé harczias álla

mokban. "Valószinii (ugyrnond Mal tus), miként a hábrH'U által okozott 
folytonos ''eszteségek következtében rendcs szoká~sá vált, hogy a né
pességnek ezen tevékeny eleme .~emmifélr~ zaklatásnak alá 11c n~ttcs
sék (E ss a i ,.; u r l c p r i n c i p c J c p o p ul a t i o n , tom. l. pag. 
:132. 5-ik kiad. Pt·évost ionlitása). 1\étségkiviil az i~jaknak eme gyors 
pgymásra lcövetkezése lu:pe~itcttc arra eme rH:pckct, hogy ujabbakkal 
pótolják a fölkoncmli Rercgckc1, a nélkiil, hng-y kimcriiltf'lmek lát
~zanáualc~' 

]~me té n y , me ll y clő:o~zör i.-; Halica.ruassi Dio ll pius ira ta i ból he
lyeztetett '·ilágosságba, megcr(\sit.i a nagyszcrii cmlwrnek mély be
látását, ki, miként Maltus, midőn a Hl;pességrlíl értcl\l~zik. s azt kii
lönféle szempontnkból tárgyalja, annak Wkéldt•-; isllleret/·vcl bir. 

A nt:pcsst:·gnek ezen tevf.keny eleme, számiki.-, által is i~azolnt, 
a barhar belöri!sck t.ört.l~11etéur~k számos téuyeit fejt i meg; a t.öbhek 

közt a harPZfJ~olmak anHt nagyszeri.i előtcremti;Hvt. n11~llynek kö\·ct
keztébcu Ettrop:í11nk ,·.j~zaki ré~zt• at: r~mbl'ri-rrl'lll l!:y:írának 
r,zimét Hyerte . 

. \ l'olyhius által a számlillisi jegyzékek ntán H"n•állak .'):!~-ik 
,.,-r:rtíl f'rilhozot.t. sz:í.m 750;000 férfit. állit elií l 7 l:S GO év közfit l., 

.\z l 828-ik évi nn.ptárban k ijüt t n épt·s~···gi jcgyzi~kek szerint 
azon egy(;nek számát keresve' kik 10 millión y i nr,pe~ség köz t 17 é.' 
f-)1) év között állanal', c szám 5,t~36,H21. Egyilzerii nránvn~·nlllgy ta· 

Jóljuk, hogy 
a férfi. népe~ ség l 7- nO év köz t . 

szilltugy a !:lzületés perezétől kPzch·e 17 !;vig, 
vagy fjQ.tól kezdve 

nőnépesség összesen 

Mindcu nem- és korheli polgárok 
3& 

7.10,000 

.'J80,53Fí 
l ,330,.1il6 

2,GGJ ,07"2 
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Egész Olaszországra nézve a Szorostól a szélesség 44. fokáig a 
metoikek, vagy meghonosult idegenek viszonyát a polgárokéhoz ugy 
véve föl, mint 2 :7, lesz 7 fj0,306 metoik. 

Szabad uúpesség összesen . 
Rabszolgák , a szabad népesség tized részé

hen fölvéve. 

Összes népesség: 

3,421,378 

342,138 

3,763,511) 

Ugy számítottam, hogy a metoikek aránya a polgárokhoz ~z 
529-ik évben l torna- és Olaszországra nézve ugy állott, mint 2 : 7, s 
hogy 27H-ik évben ugyanezen arány egyedül Romára és területérc 
nézve ugy állott, mint l : 12. Egyuttal a rabszolgák arányát a szabad 
népességhez képest 52\J-hcn egy tizedre tettem, melly arány 278-ban 
csak 1;'2 , volt. ltomának gyarapodása vagyon- és hatalomban, s a gö
riig gyarmatoknak elfoglalása, ugy látszik, igazolják c föltevést. 

l\1egengcdvc azt is, miként c föltételezés a rabszolgák és a mc
toikek egyesült számában hibát idéznc elő 551,217 egyénben, vagyi;-; 
felé11él kisebb összegben, Olaszország ezen részének összes népessége 
még akkor scm rugna 4,314,723 lélchc. Aháboruk által okozott cm
bervcszteség tekintetéből az élcthen levő férfiak számát a nők számá
val egyenlővé tettem, júllellCt az arány Francziaországban 15 nőt at! 
] 6 fór/ira. Azonkivii l a mctoikek és rn.bszolgák számát illetőleg t0-

\·ább vittem a föltételczést l nlinthogy Olaszországnak szahad polgá
rai akkoriban nem voltak kizárva, nliként a romai polgárok l a kézmiii, 
vagy kereskedelmi foglalkozásokból, s valószinii, hogy ezen tarto
mányt egészben véve, a rabszolgák száma o ll y nagy arányban lehetett: 
rnint a Romához hasonló fövi1roshan volt. 

Egyébiránt ol1oslwuásom és Hzámitásom fonalát körülménycsen 
clőterjes;dcttem, hogy annak pontosságáról mindenki mcggyőzőc\hes
~ék, mintltogy az illy régi statistikai adatok első izhen vannak mcg
úllapit.va, tl nem csekély fontossággal hirnak a romai hirodalom törté
neLének és crejéuek poutos ismeretérc nézve; ugyanezen adatok uj 
erednH:uyekrc vezetendenek nr inket, s azonkiviil még az ó-kor nt\pe-.;
:;égi viszonyain:tk föhleritésére is szolgálhatnak az által, hogy a szá-
mitásnak szigol"ll módját s a kifejezésnek pontos~:ígát úllitjftk a puszta 
fült(\tdczések és oko.~lwd:isok hel y ébe. 

Még csak egy megjegyzést l.e~zck. Szándékosau tartóztatálll ma
gama!. a tudó~ Maltus miivének olvasásától ; mert egyediil csak té
nyekre akarám ala.pitani küvetkeztetéseiruct, s rnind~n rendszer-



599 

szellemtől s tisztán elméleti fogalmaktól őrizkedni kivántam (Ess a i 
s u r l c p r i n c i p c d e p o p u l a t i o u, tom. 1.). Az általam tett idé
zet azt bizonyitja, hogy MaiLust (~pen azon crcdmPnyckre vezette az 
elmélet, mellyekrc engem a számítás. A fegyverfogható népességnek 
ezen különös aránya (Roma [)29. évében) a többi szabad és rabszolga 
wSpcsséghez igazolja az ö nézetcit a népesség tevékeny elemének 
l1atalmára nézve, s a romai Wrténclem számos pontjait természeteseu 
kimagyarázza, mellyek mintcgy csodaszcrücknek látszanak, s bámu
lattal tölté!{ cl Titus Liviust (Vf. 12.); miut például, hogy az annyi· 
szor legyőzött acquusok és volscok mindig ujabb erővel léptek J,i a 
sikra. A mit c népekríJl mollllottunk, miudaz a samnisiak-, hctruscok
s Olaszország egyéb népeirc is alkalmazható. 

Maltus móg egy más pontban is megerősiti állitásouw.t. 1\legvai
loru, örvendettem au nak , hogy uézetem az olly nagy tudósnak ni~ze
tévcl egyezik , :; miudkettcn ugyaucgy ezélponthoz értiink, csakhogy 
különbözö utakon. "Azt hiszem (ugy mond Mitltus)1 ruiszcrint Hume 
(Ess a i, I. 14.) csalatkozott, rnidö11 állitja, hogy a rumai hatalom 
alatti tartományokban soha nem volt nagyobb a népe::;ség, mint a 
hosszan tartó béke idejében, mcllyet a világ Traján és az i\ntoninusok 
alatt élvezett" (Tom. L pag. 33iJ.). 

E pontot számos adatokkal világositoLtam föl ez értekezés azuu 
részében , melly a termékek (;s a népesség csökkenésérc vonatkozik 
0 laszországban. 

Durandi (id. rnii, 21--23. lap.) a romai erkölcsök egyszcriisé
gérc: s a fényüzés azon korbeli hiáuyám (rninck példáit a CuriusoL 
Fabriciusok és Rcgulusok adták) alapitott helyes észrevételekkel bi
zonyítja, miszcrint a romaiak Homának l V. és V. századában kevés 
t·ab.gzolgát tartottak ; nem is volt azokra uagy sziik>légök , <>Őt nem 
is szerezilettek volna nagyobb számmal. 

A romaiak s Olaszország egyéb népei akkoril.mu egyszerű ruér
t.éklctes életet. éltek, föltlmiveléssci, harczokkal s az életnek legelsD 
szükségeit kielégiLő kézrnüvekkellevéu elfoglalva. A szabad férfiak 
szaporodása lényeges dolog volt előttök, kipótlásám ama vcsztes~
geknek, rncllyekct a népesség a folytonos pusztító harczokbau szeuvc· 
dett. A h6ditók és védők táplálására szánt termékeket rabszolgák által 
fogyasztatui bizonyára uem tiirték volna. A rabszolgák csekély szá
mán a szabad népcsséghez képest c korban nincs mit csodálkoznunk, 
ha tekintetbc veszszük a kö1·ülményck hatalmát, mcllyek a romai 
köztársaság lételét ez clcngedhctleu föltételhez kötötték. 

39"' 
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Rövid áttekintése a királyok elüzetésétől fogva a 2-ik pun há
boru kezdeteig lefolyt három század történetének ez állitás igazságát 

telje!:~ világosságba helyezi. 
A királyok alatt mindcn hatalom a patriciusok kezében volt. A 

Tarquiniusok eliizetése s az egy évig tartó tisztségek megállapitásr. 
után a nép tekintélye lassankint ni"ivckedett. A nagyok megerőtlcniték 
azt az uzsorával (Roma 214. évében), s a nép a szcnt hegyre vonu
lása ál tal megszabadult adósságaitól, ki nyerte a rávaló hivatkozást, a 
trihunok és plebcjusi acdilisek fölállitását (260.). A XII táblás tör
vény a kamatot egy százaiékra szállit(Jtta le évenkint. A patriciusi dc
cemviJ·ek erőszakoskodásai ismét visszaálliták a tribunokat, s csakha
mar megengedtetett a háza~ság a plebcjusi és patríciusi cs:t!áclok közt 
(306.), s a plebejusok a legfőbb tisztségekre is boc.~áttatának. Ezóta 
mindcn intézkedésa két osztály közticgyen](\,;égnck s a tulajdon egyen le) 
fölosztásának megalapítására vonatkozott (31 O- 345). 

A telckWrvények először Romának 268-ik évében inditványoz
tatván. szüntclen mcgujittatának. Ezen törvények minclen polgárnak 
telkét két holdtól kezdve hét holdra határozták; az elfoglalt földek~ 
nek a nép közti kiosztása által e törvények kiját~zattak. Romának 
339. én:ben 1500 gyarmatos Labicumban szállittatván, fejenkint két 
jugerumot kaptak (Liv. IV. 27.). 

3GO-ban 3000 polgár küldctik mint gyarmatos a volscokhoz, fe
jenkint. 3 1/ 2 jugerumot bpnalt. 

362-l•en a senatusnak egy rendeletc hét jugerumot jelöl ki h 

vejiek teriiietén nem csak minden plebejusi családfőnek, hanem min
den szabad férliunnk j q, [.;i házában található, hogy házasságra l(.p
hessen, s gyermekeket nevelllessen a köztársa~ftg szalgálatára (Livius, 
V. 30.). A plebejus ennél nagyobb- ingatlant nem birhatott. A sza.bacl 
népesség, harcwsok és honvéclck előteremtésének szüksége nyiltan 
ki vagyon mondva e törvényben. 

Licinius Stolo (Romának 338. évében) csal<hamar törvénynyel 
lépett föl, mclly szerint bármelly polgárnak tiltva volt 500 jugerum
núl többet bim i; a fölösleg cl vétetett a gazdagokt.r'd, s kiosztatott azok
nak, kiknek semmi telkök nem volt (Liv. VI. 35.; Varr. R H .. L e_ 2.; 
Val. filax. VIIL 6.§. 3.; Plin. XVIII. 4.; Appian. B c ll. c i v i L I. 8.). 
Ugyanezen törvény a szolgák és rabszolgák számát is meghatározza, 
kik az igy fölosztott földeket miveljék, s meghagyja, hogy e czélra 
olaszok s szabad emberek fordittao;sanak. 

Tiz (·v mnltán Licinius Stolo sajtit törvény<~nél fogva ítéltetik 
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cl, mivcl 5CO jugerumnál többet birt, s meg lü,COO as birságat 
is fizetett (Liv. XII. 16. sa föncbb id. irók). 

Stolo, mint tribun, törvényt hozott az adósságok tárgyában, 
ury szintén a tclckbirt<>k rnennyiségére vonatkezólag; elvette a con
sul~ágot a patriciusoktól, rniért is ezek rendkivül gyülölték ft; s n&.gy 
iigycsséggcl tudták fölhasználni a bünt, mellyre a fukarság és kap
zsi~ág vezette a legcl~ö plcbcjusi comult. Ekkor a patriciusok vetél
kedni kezdtek a néppel önzéstelenség- és mértéldctcssf.gben: a mér
~él.clt vágyak, a kincseknek megV(•tésc, a mi talán nem volt egyéb 
mint iigyescn eltitkolt tisztelet- <:·s hatalomhajhászat, az ö kezeik közt 
igen hathatós eszközzé vállak arra, hogy a nép kegy ét vissza nyerve, 
a hatalomra i,.;mét fölkaphassanak 

Ezen nemes és cszélyeH vetekedés idézte elő a romai erkölcsök 
<·~serények dicső századát. "Ekkor (ugy mond Yalerim 1\Jax. IV. 4.§. 
4) az ekénél fölkeresett com;ulok örömrnel mivcltók Papiricának so
\·ány és egészsPgtelen földjét, s mit sem tudva nyalánbágainkról, ve
ritl'~kkcl ~záJJtották a kemény és makneskodó fö!J.ct. Dc még ez mind 
kevé.~; azok, kiket a közveszély a fühablom kezel~sére mcghivott1 

szcg:énység miatt (miért is tagadnám meg valódi nevét az igazságtól?) 
kén y tc Jenek valának föl d jeiket mi vein i." 

Q. Cincinnatus (u. o. §.7.) hét jugerumr0l, mellyeket azelőtt 

birt, négyre szállott alá; s ezeket saját kezeivel müvclvén, nem csak 
családfői méltóságát tartotta fön, hanem még a dictatorságra is mél
tónak mutatkozott. 

Fabricius és Aemilius Papus (u. o.~- 3.) miudcn ezüst-szerei egy 
az istenek ti'!zteletére szentclt kis serlegból és sótartóból állottak; 
az ö korukbeli consulok- és hadvezéreknek sem volt több; s ugyan
azon Fahricius maga mondja, hogy ö maga bir sajrit kezei\'el rabszol
g:í.k nélkül mivclt ki.<deu telket (Piin. XXXIII. 54.; Dion. Halic. E x
e e r p t. l e g a t. p. 7 46. ed. Sylburg.). 

Curius Dentatutl, ki Pyrrhust legyőzte, lemondotta zsákm:ínyról 
s az ötven jugerum njánd(·król, mit a nép ajánlott fril neki nagyszerü 
szalgálutainak megjutalmazása végett; s ö e bökezti"t'get tulságo"nak 
találta. Beszédjt'-ben, mellynck rövid foglalatját Valerills .l\laximus 
(IV. 3.§. 5.), l'linius (X\' lll. 4. l. 3. lfl.) és Ct•lumclla jegyezték föl, 
azt mondja, miként egy semüor, sőt ha consularis egyén és triumpha
tor lenne is, a ki 25 jugcrumnál többet bir, ro"szalá~t érdemel, s ö 
veszélyes polgárnak tartja az ollyant, ki hét holddal beérni nem ké-
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pes. H hogy ezen vl'leményét saját példájával igazolja, csupán azon 
részt fogadta cl, mclly minden plebejust illethetctt. 

496-ban az Afrikában diadalmas Regulus proconsullá ncvcztet
vr~n, visszahivatását sürgöltc, azt irván a senatusnak , hogy az általa 
Papiricában birt hét jugerum földnek felügyelője meghalt, hogy a 
béres szolga fölhasználva az alkalmat, mcgszökött, s a gazdasági esz·· 
közöket is magával vitte : azért tehát fölváltatását kéri, mert ha tel
ke nem fogna tovább ruivcltetni, nem tudja, miből táplálni nejét és 
gyermekeit. A senatus megparancsolta, hogy Reguhis telke azonnal 
bérbe adassék, az állam költségén szcreztcssenek vissza az eltolvajlott 
eszközök , s a köztársaság ReguJus nejének és gyermekeinek cllátá~át 
magára Yál!alja (Val Max. IV. 4. 6.; Sen. C o n so l. a d H c l v iam, 
c. 12.). 

Tlly erkölcsök és törvények mcllctt Romában kevés lehetett a 
rabszolga; s a tények összegéből méltán vonhatjuk eme következte
tést, mcllyct egy, két századdal későbbi történetirónak határor.ott ta
nuságtétclc mindcn kétségen tul emel (IV. 4. §. ll.). 

Lássuk tehát az átaJános rajzot, mcllyct Valerius Maxinnu; 
l tomának ötödik századából előnkbe tart: "Semmi vagy alig valami 
pénz, ]{ f! v és r a bs z o l g a , hét jugerum középszcrii telek, szüköl
köclés a családoknál, az állam által fizetett halotti szcrtartás, jcgya
jáiJ(lok né lk i il férjesülő leányok; de dicső consnlságok, bámulatos 
dictaturák, számtal :tn rliadah~1enetek: ebből áll a szokások- és tények
nek rjsszcge." 

Ezen egyszerii, mérsékelt életmód tartott még Homa VI. száza
dának első felében. Pontosan meghatározom a lwrszakot, s figyelmct 
ld~rck e pontnál; mert a második pun l1áhoru végével, főleg pedig 
Carthago és Corintlms bevétele után a föncbhi rajz teljesen megvál
tozott. 

"Az Aelius cRalád mcnnyire nem vala gazdag! eV al. Max. IV. 4-. 
~.8. Romának 634. évében). Tizenhat Aelius lakott egykoron egy ki.~
dcd hajlékban, hol jelenleg Marim1 emlélwi állanak. Veji mcllctt csak 
egy kis telket birtak, mellynek kevesebb mivclő kivántatott, mint a 
mennyi gazdája volt; l{árpótlásul azonban a circusban és a látványok
han az ö erényeiket. megillető tisztelethelyet foglalták el." 

Fabins Maximus dictator foglyokat vásáriott Hannibaltól kial
kllllott áron. A senatus megtagadván a pénzt, Fabius Romába kül
döttc fiát telkének eladása végett, s annak áráhól Hannibalt kiclégi
l ette. Az emlitett telek, mint Valerius Maximus (IV. 8. §, 1.) mondja, 
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csak hét jugerumból állott Pupiniának sovány területén; awuban 
Fabiús mii1den vagyonát tevé, s e nagyférfiu inkább föláldozta örök
ségét, mint sem eltürje, hogy hazáját szavának nem tartásával vádolja 
valaki. 

A második pun háboruban Cnejus Scipio Spanyolországból irta 
a senatusnak : küldene helyette utódot, minthogy neki férjhez adó leá· 
nya van, s neki Romában kell gondoskodni a kiházasitá;;ról A senatu;; 
magára vállalta az atya szerepét; az anyával és Scipio rokonaival 
egyetértőleg meghatározta a jegyajándokot, a közpénztárból a pénzt 
],i fizette, s a leányt férjhez adta. A senatus bökezüsP-ge eszközlé, hogy 
Fabricius és Scipio leányai nem mentek férjhez jegyajándok uélkül; 
a mi könnyen megtörténhetett volna velök, minthogy az atyai örökség
ből a dicsőségnél egyebet magukkal nem vihettek. E jegyajándok 
ll ,OOO as ból (880 frank) állott; a miből, ugy mond Valerius Ma· 
ximns (IV. 4. §. 10.), szintugy a senatus nagylelküségét, mint a régi 
örökségek becsét megitélhetjük. 

Az örökség olly becses dolog volt, miszerint Totia, Cesine leá· 
nya 10,000 as·sal már igen nagy jegyajándokot vitt férjének, s lVIa
guilia 50,000 as·sal (4000 frank) do tata ruciléknevet nyert. 

Ez egyszerü erkölcsök Macedonia meghóditásáig tartottak 
Paulus Aemilius, legyőzve Perseust., Q. Aelius Tuberonak, zsák· 

mállya részében, öt font ezüstöt adott (Val. Max. IV. 4. s. 9.; Plutarcb, 
in Paulo A.emil. cap. V.). Plinius (XXXIII. 50.) hozzá teszi, mi
ként. Tuberonak, halálaig, birtokában nem volt több ezüst-szer két 
serlegnél, a mit nyilvános és tisztcsséges jutahm fejében kapott vi
tézsége- és szolgálataiért. 

Ugyanazon Paulus Aemilius, H.omának els(í polgára, ki l\lace-
1lonia meghódítása által fölmenté az aJ.ó tcrhétől a romai népet, olly 
szegénységben halt meg, hogy neje hozonHiuyáuak kilir.etése végett 
el !;elle adni telkét, az egyedüli tulajdont, mellycl bi1·t. 

Végre határozott és világos tanuságtételek után momllwtjuk, 
miként e korszakban (Roma 550-.J57.) a földmivclést majtl11cm egé
c;zen a tulajdonosok és szabad munkások üzték. 

Határozottan mondja azt Cato három helyütt az ö küuyvében 
(1{. R I. §. 2.), s állitásának helyes okát is adja: "Atyáink, ugy mond, 
a jó polgárt ugy képzelték maguknak, mint jó falusi gaztlát, jó föhl
mi,·clőt, minthogy ezekből kNiilnek ki a legderekabb és lcgcröschh 
harczosok. Az előny, mit a földmivclés adhat, Jegtisztességesebb, ll·g-
1.ovább tart., s leglwvé·shhé \'lm alávetve a nígalom11ak ~:~s irigys1:gnck," 
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Midön a telek fekvésének megválasztásáról, vagy mezei birtok 
vételéről szól, arra nézve egészséges vidéket ajánl: hol a napc;z:imo
sok n11gy számmal találtassanak (cap. IV.),-1 o c o sa l u b r i o p e r a
r i o r um c o p i a si t. Al:ibh ismét azt mondja : "Lé ,gy békében 
szornszédaidJal; lm azok jó szemmel néznek rád, könnyebben eladha
tod termék eidet, könnyebben kapsz munkásokat, --o p e r as fa c i l i
ns lo~abis, operario~ facilius conduces." Már pedig 
ezen kifejezé.<; o p c r a r i us, é(!f'IHIJ~ a görögöknél, me r c e n a r i us, 
(l u i o p c r am p r a c h c t, miként azt Forcellini értelmezi, soha nem 
jelentette a rabszolgákat, m a n c i p i a, e r g as t u l a, se r v os; és 
Varrn azokat határozottan mcgkiilünhi)ztcti (R. R. T. 17. §. 4. cap. 
18. s. 3.). 

Száz jngerum szölő mi,·elé~érc sziik~:Jt'~gesncl< tart Catu (XI.§. L) 
egy feli."lgyelőt, ennek feleségét , tiz napszámost, egy b(;t·e.st, egy sza
marast, egy s a l i c t a r i n st, kire a fi.izfák mivelésc i~s ha . .:;zonra for
dit:i~a bizasgék, ~'gy di~znt'lpásziort, ö.~~zeqen 16 embert; 240 jngerum 
olajüís lwrtrc nézve pedig (R. R X. §. 1.) felügyelőt, fcles~gét, öt 

napszámost, három bét·est, egy diszrHíprí.szt.ort, egy .'lzanuu·a~t, egy 
juhászt., (isszei:en 13 eml.ler·t. 

Sehol itten rabszolgák nem emlitlctnek. Már pedig ha Cato vén 
korában a carthagoiak, Antiochus leveretése és Macedonia meghó
ditása után igy mtmt a föhlmivelés, annyi bizonyoc;, hogy a második 
pun háboru előtt a raLszvlgálwak drága és la<J~m munkáját nem szi
veHen alkalmaztálc \'égre a ~ziikség töt·vénye, Olaszország több 
rendbeli ter·mékeuy pontjainak egészségtelen volta a mivclésre sza
had, erőteljes, az égaljhoz szokott embct·ckct kivánt; a melly tulaj
donokat nem igen találhatni föl a rabszolgáknál , kik nagyon csekély 
számmal szi."llettck n tartományban, c; a hitvány élelmezés, bebörtön
zés, tiszta h\g hiánya é-; kemény bánásmód következtében elgyön
giilve , az égalj befolyásának jobban kitéve valának 1). 

Varronak tanuságtétele (R. R I. 17. S. 2.), ki Caesar és Cicero 
kortát·sa volt, olly határozott, hogy a földmívelés módja iránti min
den fogalmunkat egyszerre megváltoztatja olly korszakban, midőn 

Roma a világnak ura volt, s midiín a rabszolgák száma csodá
latosan szaporodott. Az érdekes hely egészen im itt következik : 

1) A szövegben elég okot hoztunk föl arra, hogy ne osztozzunk e kedvező 
nézetbe11. Valerius Maximus nem történetíró, hanem panegyri.~ta. Ez utóbbi vfch·
vel tagadni lehetne a rabszolgasn.got Amerikl\ban, hol az {'gha,ilat annyira öl(liikJi', 
~ szegtny 11égerekre nézve. C. 
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,)\Jindcn földet szabad emberek, vagy rabs?.Olgák mi\·elne],, vagy 
pedig vegyest e két osztály: a szabad ernberek vagy maguk mivelik, 
miként az apró birtokosoknak nagy része saját gyermekcik segélyé
\·cl ; \·agy szabad napszámosokkal, [,iket a sürgős munkák, ugymint 
szénakaszálás és szürct idejében pénzért fogadnak; vagy azokkal, ki
l<et mi obacratus-ol<nak nevezünk" (obaeratusok voltak, kik 
adósság lerovásában dolgoztak bi;.onyos ideig; eze l< et máskép n e x i, 
v i n c t i néven is nevezték, láncwkat viseltek , de nem voltak r ab
szolgál<). 1\linden telekről átalában mondom (folytatja \rarro), mi
ként sokkal hasznosabb dolog l éres mnn];ásokbl (rr:crccnarii) mi
vclni az egészségtelen l~elyeket, mint rabszolgáHal , s hogy m(·g az 
egészs<;ges helyeken is a nagyobb mezei nnmkákat, ugymint az ara
tást, hehoniást <;s a sziirctet taná.csosabb a n Hm kít~lOk ez o~ztályára 
bizni. -- Om~cs ag ri coluntm hominibus servi~ aut li heris, aut utrisque: 
tiberis, aut cum ipsi colunt, ut plerique pauperculi cum sua progenie; 
aut mcrccnariis, cum ctmducticii.s liberumm opcr·i-; res rnajor·es, ut 
vindcmias ae focnisecia,administrant; iisque CJUO<; obacr·a.tos nostri vo
citanmt: dc.• quibus univet·sis hoc dico, gravia loca utitius esse mer
ccnarios colere quam servos, et in salubribu~ quo\fUC locis opera ru
stica majora, ut sunt in condendis fructibus vinJcrniae aut messis." 

l\lég Traján idc}!bcn is, ugy látszik , Gallia Cisalpináhan, leg
alább annak a Comr) tó körüli részéhen, rabszolgák a földmivetésre 
nem használtattal\. Ifjabb Plinius (lib. JII 19) rnondja : "Sehol nem 
használok rabszolgákat tellwim mivelésébcn, s ezen szokás i~meretlen 
a Yidékcn.- i\1 arn n c c i p ~l" us q n am \" i 11 c t. os b a h e o, n e c 
i b i q u is q u am" l). 

Világos ezen idézetekből, miként a földmivelé~re alkalmazott 
rabszolgák száma jóval csekélyebb volt itten ~), mint közöns~gesen 

hiszik; leginkább ház körüli szolgálat kivántatott tőlök a városokban; 
.~ könnyü belátni, miként a gallusok, germanok, syrek , Afrika és Asia 
lakói csakhamar elhullottak volna, az övéktől annyira különböző éghaj
lat-, s dögleletes légnek befolyása, továbbá a legdur\'ább munkák által 
el0idézett erőfeszités és elégtelen táplálék következtében ; már pedig 
a munkás férfi rabszolgának közép ára, Cato idejében , igen nagy 

1) Jegye:.:ziik meg, hogy itten nem rabszolgákról átalában, hanem r-incti 
n{~v ~!att eladósodottakról van sz6. C. 

1) A I V. fejezetben láttuk, hogy mindeniitt ezren ki nt tám~vHak föl a rab· 
~zolgák. A tény ellenkezőt bizonyit. C. 
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volt, s 1500 draelnnára (d c n a r i us), vagyis ami pénzünkben 1200 
frankra fölugrott. 

Ernlitettem már Julius Caesar törvényét (Sveton. ,J u l. C a es. 
cap. XLII.), melly kötelezte az olaszo],at, hogy a pásztoroknak egy 
harmada szabad lakosokból álljon; már pedig a szolgálat e neme ter
mészeténél fogva a rabszolgák osztályához , állapotához és tehetségé
hez jobban illett volna. 

Az idézett pont, hol Cato azt mondja, miszerint a földmivelök
ből váltak a legerősebb és legderekabb harczosok, hogy a földmive
lés által nyt~tott előny a legtisztességesebb, legbiztosabb s legkevésb
bé van alávetve a becsmérlésnek, természetesen ezen eredményre 
vezet. 

Olly tartományban s kor11zakban, midőn a törvényes kamat l 1/ 2 

százaiékra határoztatott évenkint, midön az üzérkedés-, ~par- s kéz
müvektől a polgárok eltiltva valának, a földmívelés volt az egyedüli 
mód megtakarítani s gyarapítani saját vagyonát. A birtokot meg kel
lett osztani, mert nagy volt az embcrszám. A birtok megoszlása által 
mindenki saját kezével, vagy családjával mivelhette földjeit. Ekképen 
tehát nem sok teendő maradt a rabszolgák számára, s az egyszerű, 
mértékletes nép haszontalan dolgok után nem kapkod. Illyen volt vé
leményem szcrint a társadalom állapota Romában és Olaszországban 
az első 450 évben, s c következtetés a történelem által szolgáltatott 
számos tényeken és határozott tanusá.gtétclelwn alapul. Mindez a ko
rábbi időkre vonatkozik. 

A másik korszakig, a mcllyi·ől szálottam (Roma 52~. év.) negy
ven év mult el, hogy a romaiak 62 éves makacs harcz után leigázták 
a samnisiaka t, lucanokat, bruttiusokat, s végre egész Felső-Olaszorszá
got rueghóditották. Az e harczokban fogott rabszolgák nagyobb része 
elhalt, s csak néhány aggastyán maradhatott hátra. A háboru volt te
hát az egyedüli mód rabszolgákm s~crt tenni ; nálok a kcre~kedés 
semmi scm volt, s Romának az első öt században csupán rézpénze 
volt, annak jeléül, hogy a kereskedés egészen elbanyagoltatoLt. 

Sőt az egyesülésnekamaz eszélycs rendszere, me Ily a hóditásután 
az alávetett népeket romai polgárolduí, szövetségcsekké, vagy gyarma-
1osoHá tevé, a rabszolgaságna],, ha ugy fejezhetem ki magamat, gyii
mölcsiskoláját is egészen elpusztítá. 

Magában Siciliában Hicro, syracnsai királynak készséges szövct
kczése n romaiakkal, s majdnem az egész szigctnck készséges mcgl1ó-



Jolása követi< eztében a romaiaknak nem \'Olt aikalmuk fog! yokat szedni, 
kik kiilönben rabszolgákká váltak \·ohm. 

Az első pun háboru alatt az illy osztálybeli emberek száma 
szükségképen csökkent, ha tekintetbe veszszük, mílly számos hajóha
dat vesztettek a romaiak rér;zint a csatákban, részint a viharok, vagy 
járatlamáguk által a hajózásban j minthogy a hajólegénységnek két 
harmadát képezték az evezök,s csak egy harmadát a harczosok, és ezen 
kézimunka, melly Mars és Romulus liaihoz méltatln.n lett volna, ugy 
szólván, egészen a szolgai állapotban sinlődö emberekre nehezedett. 
J de járul még, hogy az első pun háboru alatt a romaiak és cartha
goial< gyakran kicserélték a hadi foglyokat. Ekképen tehát csak Ro
mának 278-ik évétől 529-ig növekedhetett tetemesen a rabszolgák 
száma Olaszországban. 

A Haliearnassi D ion y si us által föntartott pontos számlálási jegy· 
zékekből látható, miszcrint a rabszolga népesség aránya a szabad né
pességhcz leg fölebb ugy állott, mint 1 :23 j s ezen arányszám a c e n
su a l is t á b l á khól, vagyis az életkor, nem és állapot szerint meg
különböztetett népcsségi jegyzékekből vétetett. 

Romának .)29. évére 1:10-rc teszem az arányt, midön Polybius, 
a hivatalos jcgyzékek szcrint, Olaszország szabad népességének álla· 
potát a Szorostól kezdve a szélesség 44. fokáig adja, s bizonyára in
kább többet, mint scm kevesebbet mondok a valódi számnál. 

Durandi kerek számmal 4 millióra teszi Gallia Cisatpina összes 
népességét, s szintén 4 millióra Olaszország ama részének népességét, 
mclly a Havasok, a két tenger <~s a 44. szélcsségi fok között foglalta
tik j a mi az elöhbi számítások alapján egész Olaszországra nézve 8 
milliót ad Romának 529. évében. Mintán semmiféle régi adat Gallia 
Cisalpina népességének meghatározására e korban nem létezik, min
dcn czáfolattal fölhagyok. 

(Dureau de la lllalle értekezésének kivonata a franczia Academia 
emlékirataiból. X. köt. 1833.) 

(F) 330-dik laphoz. 

Augustus kormánya. 

Bárminő véleménynyel legyün"k is a romai köztársaság első kor-
szakát. illetőleg, annyit el kell ismernünk, miként r~z négy századon át 
az ö belerejének és kiilhatalmának okelvét a democratia és aristocratia 
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szerenesés vep:yü letéből merité, me Ilynem csupán az emberek érdeme,ha
nem azon rendkiviili körűlményekeredménye is, mcllyek közt alal;ult s 
uövcl,edett e város. A nagyok, leverve erőszakkal a királyi méltó~;igot, 
mellynek oltalma alatt szi.iletett Roma, annak legfontosabb ki vált-;á
gait maguknnk bitorolt.ák. Azonban a szabadságnak Brutus által ho
zott véres áldozat csakhamar a köztársasági formák iránti előszerete

tct kelti ft>l a polgárok szivében. Valerius Publicola, ne hogy a zsar
nokság u tán i törekvésnek gyanujába essék 1 igen nagy lwtalmat en· 
gcd a népnek, biztositva nlÍ~:den polgárnak életét a patrieiusi tisztvi
selők önkényes súgora ellen. A trihunság fölállitása a dcmocratia ál
tal a nemesek o~ztálya elienében tett legelső hóditás, kik chizve a 
királyokat, snját hatalmukat akarák annak helyPbe emelni. Ekkor l;r~z
tl\'idött a nagyszcrü harcz a pntriciusok és pldwjusok közt a forumon, 
s dac?.ára a katonai fegyelemnek a tábot·ban; melly a kiilharczok 
eredményét késleltcté, veszélyeit növelte. Mig a két osztályt vissza
tnrtá a kölcsüntis félelem és szükség, Olaszország lakóinak visszaveré
sét, vagy meghóditását illetMeg: az állam egysége meg/Sriztetett, s 
Pyrrlntsnük követe előtt Roma templomnak 1 a senatus pedig királyok 
tanácsának tetszhetett. A pun háboruk s az innen származolt bámu
landó hódítások c.sak szélesbitették a harczmezőt 1 hol a romaiak saját 
belviszályaik által bosszulták rueg az ő zRarnoki igájok alá vetett nem
zeteket. A Gracchusok tribunsága alatt először festette a forumot az 
egymás ellen fölfegyverzeit polgárok vére j de az ügy, mellyért e vér 
ontatott, Philippi harcztét·ein oldatott meg. Ama buzgó tribunok, ugy 
szintén Livius Drusus meggyilkoltatása, ki a senatus hatalmának fui
emelése végett ujra képviselte azoknak személyét, meggyőzbeté a 
plebejusokat arról, miként nem a szónokolma.k ékes elöa.dá'iai által, 
hanem csak fegyverhatalommal vergődhetnek felsőbbségre ellenf•;leik 
fölött. A kegyetlen Mari us, ki a nép közt szülctve, a diadaléw'kek 
közt consuiságra emelkedeit, először csak az ö dicsőségének fényével 
harczolt a patriciusok ellen, azután pP-dig épen ugy szomjazta azok
nak vérét a forumon, miként a teutonok- és eimberekét szomjazta volt 
Provence-nak térein s Vercellae falai alatt. De az ö esze által tubzár
nyalt patriciusok támaszt keresnek Syllában, ki a dicsőség- é.;; ke
gyetlenségben Mariussal vetekedve, a barbarok fölött általa ki\·ivott 
győzelmek ellenében a chaeroneai és orehorneni diadalokat ál
litja j a minturnoi mocsárok és Carthago romjai közt tervezett 
hosszuállást a titkon kifőzött ültlöz1:sekkd, egész vái'O:>ok kiirtá
sával, még az utódokban is büntetett csaláciok lealázásával s olly 
csapásokkal viszonyazza, mellyek a senatus küszöbét vérrel festve, 
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magukat a senatoroka.t is megreszke(ltctik székciken. Az illy borzaszt!') 
'·isszatorlásokkal minden romainak lelkét rettegéssel tölti el Sy lia; 
de micliítt pártjúnak diadalát bizt.osithatná, meghalálozott.. Sertorius 
má'l korhoz és más ügyhez méltó erényekkel, Lepidus tehetetlen 
dicsvágygyal, s Catilina a gonoszság kétségbeesésével hiában töre· 
kednek fölemelni a democratiát, mcllyet Mithridates legyőzője örökre 
levern i látszott; de az ő sikeretlen erőködéscik legalább továbbra 
nyujtották a pártnak reményt:t, me ll y végre is a G1·acchusoknál nép
szcrübb, Mari us nál dicsvágyóbb emberben, s Syllánál nagyobb had
vezérben, Caesarban bosszulóra talált; ki a mcnckvő trojai herczc
gcktM s Alba alapitájától származya, mint t r i b u n és hadvezér a 
patriciusok és a nép fölött uralkodott. A senatus megrémülve Galliá
ban szerzett gyözelml·i által, s nem tal:ílva védelmet önmagában egy 
ember ellen, Pompej us szercnc~P.jére bizta a köztársaságat; de a Phar
salus- és Thapsusnállcgyőzött patriciusok végre is Mundánál tönkre 
tétetnek. Caesar meggyilkoltatása által ügyök rövid időre föléledni 
látswtt. Brutus, Cassius 1 Cicero s Pompeju'! és a SC'n:üm némelly 
pnrthivei, 1t mn-gasztos lelkeknek természeti hibájánál fogva, könnyen 
elhitték, hogy az ola~z népekkeli vegyiilet, a polgá.rhúboruuak kic~a

pongásai s a három világrész minrlcn m:p<~Wl elrabolt ki11csek által 
megromlott polgárt:irsaik It köztársaság első századbeli intézményei 
által boldogulhatnak. }<~ nagy lt'lkek , kiket utolsó romaiakn~tk lehetne 
nevezni, a honszerctet által élesztett ékesenszólásuknak mindcn hatal· 
mát fölhasználták , s az első B ru! us nak gy ilkával fegyverkeztek csak 
azért, hogy kegyetlen halállal vagy iildözések köz t nulljanak ki, vagy 
Phil i p pi harczt<:rcin hulljanak cl. Most már a patricinsok, s az aristo
cratia párthivei örökre leven·c valának, s a messzire elszórt marad
ványok l1asztalan egyesültek ismét Sextus Pompejus zászl<.ii alatL An
tonius és Octavius már is fegyverrel kezökben czivódtak a felsőbbség 
fölött, mellyet töhbé senki tőWk el nem tagadott. Az ö soraikhan har
czelnak Cae~arnak ama veteránjai , a hős ccnturiok, kik saját fegyve
reikkel emelték a hadvezéreket a méltóságm, mit a senatu.~ megtaga
dott tölök; sa két vetélytárs köziitt megoszlott néppárt hozz::íjok csat
lakozile A győzelem tehát közönyiis dolog a patriciusokra nézve, l1ik 
fölé mindenesetre az ö zsál{máuyaikból gyarapodó sa lt'gdicsőbb ál
dozatok vérén~l szennyezett ellemL·g emclketlcndik. Philippinél a Grac
clmsok korától fogvit egymás cllenében álló patriciusol\ és plebejusok 
saját ügyök diadalá(~rt harczoltak; Actiumnál két diesvágyó, a nép 
ügyének oltalmával dicsekedve, ezivakorlik egymással az malomérl:, 
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mellyre a patriciusok többé nem számíthatnak, kiknek a hatalomhoz 
és szabadsághoz kötött minden reménye eleoyészvén, mindcn választás 
nélkül kénytelenek lesznek elfogadni ur gyanánt, kit a győzelem nya
kokra toland. Rövid idő alatt azonban nem kevésbbé siralmas fog lenni 
a plebejusok állapota is, holott ők legyőzték a scnatust ; minthogy a 
polgárháboruhans akétpát·tközti tusában főnököt választva, urat nyer a 
nép. S az actiumi hősöktől Romára föltolt ur Octavius, ki bármilly 
név alatt kormányozzon is, a hatalmat a katonaság és a nép kezeiből 

kapja j mindazáltal kormányelve democratiai és katonai lesz, a mi más 
szóval annyit tesz, miként eme legczélszerübb alapokon válhatik zsar
nokká és vérengzővé. 

Illy természctü volt a pártok vetéllccdése Romában a királyi 
hatalom eltörlése után ; illy állapotban voltak azok , midőn a romaiak 
uj politikai pályát kezdettek általuic Első tekintetre ugy látszik, mint
ha a császárság megalapitása rémítő határfalat vonna a mult és jcleu 
között j de a ki figyelemmel vizsgálja a dolgot, belátja, miként az nem 
egyéb, mint a romaiak ős intézményeinek következése, a fékezhetleu 
demoeratiának határozott diadala, melly a patriciusok clle11i küzdel
mek végpontjához közeled ve, a nélkül, hogy észrevenné, megfoszta
tik minden hatalmától, s önmaga törekszik az egyéni zsarnokságot 
megalapitan i. 

A romai történetirók után tudjuk, miként Octavius V eletriből 
eredő családból származott, melly kezdetben plebejus levén, később a 
lovagi rendbe fölvergődött. Atyja, Caju9 Octavius, gazdag örökséggel 
birván , a köztársaság méltóságai után járt, s azokat elnyerte; praetor 
volt, Macedoniát kormányozta, s a senatus által hadi parancsnokság
gal ruháztatván föl, Turium mellett egy szökevény csapatot vert szét 
Spartacus és Catilina seregeiből. Két feleségétől két Octavia nevü leá
nya volt, s fia Octavius, melléknévvel Turinus, ki született Kr. c. 63. 
évben, Marcus Antonius és Ciceroconsulsága alatt. Octavius anyjának, 
Attiának szülői voltale Atti us Balbus és Julia, Julius Caesarnak niívére. 
Octavius tehát a dictator Caesarnak anyai ágon unokaöcscse volt, ,; 
tőle fiává fogadtatván, nevét és vagyonát öröklé (Sveton. V i t a A u g. 
cap. 1. et sequ. - Dio Oassius, li b. I. §. 1.). Első ifjuságától fogva ne
velő atyjával Spanyolországba menve, a Caesar által Pompejus fiai 
ellen vivott csatában kitüntetett bátorságáért magasabb hadi tisztsé
gekre emeltetett. Midőn a dictatora parthusok ellen készült, Crassus
nak halálát s a romai legiok gyalázatát megbosszulandó , unokaöcscsét 
Apollaniába küldötte, hol már a seregnek egy része összegyül t; s mig 
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ottan nagybátyjára várakozva, tanulmányokkal foglalkoznék, hallotta 
hirét a gyászos csapásnak, melly őt, az ifjut saját gyámoltitól megfosz
tá, s Romáta polgárháboruk borzalmaiba taszitá (44. K. e.). Octavius 
tizenkilencz éves korában, minden oldalról veszélytől környezve, csu
pán csak a névre támaszlwdva' melly ellen annyi ellenséges kar fegy
verkezett, anyjának és mostoha atyja, Philippusnak félénk okosságát 
megvetve , Antoniussal vetélkedni merészelt a szerencsé ben, hogy 
Caesarnak gyilkosai ellen harczolhasson. Meg levén győződve, miként 
a pártfőnök szerencsé je t ö b b n y i r e cs ak sa j á t h á t o r s á g á
t ó I füg g, el<'lször is a senatus t vette oltalmába ama gőgös katona 
ellen, Cicero emberismeretét kijátszá, azután pedig szövetkezvc a 
párttal, melly ellen küzdött, sokkal vércngzőbb üldözési jegyzékeket 
készitett, mint Sy lia; s végre Macedoniában közremunkált a polgárok 
kiirtására, kik az ő kegyetlen hidcgvérü hosszuja elől mcnekülni re
méltek. 

Octavius, mint hadvezér, Caesr.rnak alatta állott, dc sokkal na
gyobb belátást mutatott annál, melly szinlelésre és türelemre képes. 
Antonius általa győzte le Brutust és Cassiust; a heves triumvir által 
elkövetett miuden hiba az ő nagyságának előmozdítására szolgált; s 
mig amaz Clcopatrát feleségül véve, föl sem vette a ro maiakat , s a 
partimsok clleni hadjáratban saját dicsőségét s katonáinak élctét \'C· 

szélycztet.é, Octavius százezer vete~·án hajlamát nyerte meg magának; 
,; megnyerve maga számára Sextus Pompejus és Lepidus seregeit, ha
talmának alapját veté meg Olaszországban. A szerencse továbbá, 
melly őt politikai pályáján ]{isérte, seholnem nyilvánult inkább, mint 
Actiumnál, hol az ő ellenfele mindjárt a csata kezdetén kezébe adta 
a gyözelmet. ~~s igy Octavius ulinden megerőtctés nélkül diadalmaó'nn 
emelkedett ki a küzJelemböl, mellyben mindcnt veszithetett volna; 
mert jóllehet Agrippának iigyessége és hüsége gyámülitá Í!> őt, azt 
azonban belátta, miszerint ellenfele jóval fölü!mulja őt a harcz mes
terségébeu. 

Dio Cassius, Svetonius és Seneca után (Dio Vassius, li b. LII. §. 

l. ct se<lu.;- Sveton., Vita Aug.§. 28.;-Seneca, De brevitatc 
v i t a c, §. 5.) bajos volna elhinni, miként Octavius tizenkét éven át 
csak azért tette volna ki magát annyi veszélynek, vivott annyi csatá
kat, s követett cl annyi bünt, hogy midőn a hatalom kezében van , le
mondjon arról. Sy lla. mut.athatott c részben példát, az egyetlent Ro· 
mának történeteiben s a népek lázadásaiban ; minthogy Chaeronea és 
Orchomenus emléke, s cgynttal a kegyetlen üldözései által okozott borza-
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lom némileg biztositák őt polgártársainak bosszuja ellen. De már 0-
ctaviusnak sem jelleme, sem tettei nem voltak ollyanok, hogy tisztele
tet, vagy rettegést eredményeztek volna az emberek lelkében. Mint 
Cicero, Favonius s olly s?k jeles romai polgárnak aljas orgyilkolója, 
a közszabadságnak kegyetlen ellensége, veszély nélkül miképen tér
hetett volna vissza a magán-életbe? A bitorlás- és zsarnokságban kc
reshetett csak menedéket; Caesar szomoru halálának képe, mindig lel
ke előtt lebegvén, igazgatta minden tetteit (Montesquieu, G r a n
d e u r e t d é c a d e n c e d es R om a i n s, cap. 13.) ; s minthogy a 
dolgoknak nagyon is gyors fordulata által ujabb összeesküvések kelet
kezésétől félt, fokonkint és mellélmtalwn szándékozott a főbatalomra 
eljutni. 

Majd rninden történetirá, ki Octavius élctét ruegirta, azt állitj11, 
miként ö Agrippával és l\1aecenással tanácskozott az irál!t: valljon 
lernondjon-e az uralomról, s minö kormányformát kellene adni Romá
nak? Oh·asva Dio Cassiusnál a kf~t beszédet, mellyeket Agrippa (~~ 
l\1aeccnas ajkaira ad, könnyen meggyőzrhlhetiink ~u-ról, miként eme be
szédek hiu fitog-1 atásai azon rhetorikai szellemnek , me ll y az ö idcj<\
ben már uralkodott. f<~gyébiránt, bármik<\nt. álljon is a dolog Dionak 
történeti hiteh;vel, ne feledjiik megjegyezni, milly kiilönös lehet azon 
világhóditú ut'·puek sorsa, mellynek szolgasága, vagy politi!.ai szabad
sága egy embemek ingadozó akaratjától s egy percznek elhatározá<;á
tól függ. Agrippa{·.~ Maeeenas tanácsa tellát megfelelt azon eszmé
nek, mellyct. a. tiírténelcrn nyujt az i\ jellemiikrl\1. Az előbbi, vitb é.• 
husz csatában ], i próbált harc.ws, biztosan !'lzámnl va arra, hogy a kijz
társaságban sem fog clhauyagoltatui, a természeti jog t·l\'eÍre vo1Jal· 

kozva, az egyeduralomnak mimlen veszélyét és lwllemctleuségeit ki
mutatja, azt tanácsold.n Octaviusnak, utondana le az lll'alomról. Ca 
millus, Scipio Afrif·:wu.'! é.~ Syt:a példáival akar rá hatni, kik a l!ag_, 
dicsvágygyal polgárb.r.~aik g} LilöleV~t kelték föl; minl.ha Octnviu o 

még eddig IH~Ill i.<; daezolt ,-olna Romának telwtetlcn haragjúval, mint
ha a;~, elfajzott rornaiakbau lett volna ffi(:g 111;mi hajlrun a;~, ií n'·gi poli
tikai intézméllycik iránt. A másik,fegyverfnrgatásra k~plelcn, s n• int ;1 

fejedelmi udvaronczak és tanácsadók remek példánya, ,\~ri pp~ véle
ménye ellen harczol, hebizonyitvt'u1 Oeta\·ÍLIS elott, milu:ut a rowaiaJ, 
8s <t meghóditott nPpel{ állapota szükség gyanánt kl·nyswrit i rá az 
uralom fentartását, s eléje terjeszt.i a kormányformrít, mellyct Itumá
nak helyze1e igényel. Octavim Maecenas véleményPre hajlik, s 1.anácsH 
nerint a c':'ászári alk,Jtmány alapját megveti (Dio Gassius, li b. Lll § :!-1 l) 
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Akkor ő ötöd izben volt consui Sextus Apulejussal egyiitt Kr. 
e. 29. évben. Ugyanez évben nyerte a tiszteletre mélió im p e r a t o r 
czimct, mellyel az ő fogadó atyja majdnem korlátlan hatalmat gyako
rolt Romában. E diadalczim nem is ugy ruháztatott Octaviusra, mint 
a régi hadvezéreknek adatott a győzelem után, hanem mint a d i c t a·· 
t o r i főhatalom jele, mellyet a birodalomban gyakorolt. Ugy tetszik, 
mintha Dio Cassius összezavarta volna. az időt a borzasztó kiváltságok 
clszámlálásában, mellyeket az első romai im p c r a t o rnak tulajdoni t, 
s még idő előtt adja Octaviusnak azon hatalmat, melly az ö utódjai 
bitorlásának eredménye volt. Nincs kétség benne, miként Dio is 
mondja , hogy a császár állitotta ki a seregeket, ő volt azoknak fő
parancsnoka, vagy helyetteseire bizta a vezérletet, s a közjövedel
mekkel rendelkezett; dc azt nem mondhatjuk, hogy hadat izent, bé
két kötött, élethalál-joggal birt volna a lovagok és a senatorok fci'l.ött, 
s a consuiságnak és a köztársaság főtisztségeinek minden jogát gya
korolta volna. Octavius jelleme, a történeti tények, s magának Dionak 
tanubizonysága, ki önmagának elleumond (!ib. LX.§. 23.), megczá
folják a hibát, mellyhe ö esett. Octavius politikája abban állott, hogy 
a romniakkal elhitesse, miszerint az ö kormánya alatt az államban 
semmi változás nem történt (Nisus omni modo, ne quem n ovi status poe
niteret; Sveton. V i t a A u g us t i, §.28.). A köztársaságnak azon képe, 
mellyct Octavius fentartani kivánt, egy pillanat alatt összerogyott, s 
a zsarnokság képét tüntette volna elő, ha minclen polgár feje fölött 
látta volna lebegni a császári kardot, melly a zsarnok , vérengző ha· 
tal om egy intésére leesendő volt (Dio Gassius, li b. L li I. §. 17). Az 
Oc ta v i us nak adott im p e r a t o r czim azt jelenté, miként fő hivatása 
s hatalmának lényege a hadseregek vezérlete; illy minöségben testőrei 
voltak, s a városban hibort hordhatott, mellyet a régi hatl.vczét·ek 
csak akkor öltöttek föl, midön a hadsereg élén, vagy a diadalkocsin 
állottak. Kezdetben a császárok megelégedtek a senatori togával, ki
vi~ve , ha valameily hivatásuk gyakorlata készteté öket méltóságukhoz 
illő pompával jelenni meg a városban. S mivel Octavius minden sere
geknek főparancsnoka volt, engedelme nélkül egyellen helyettesét 
scm nevezhette győzönek a diadalmas hadsereg ; köriilbeli'll az 50 év 
alatt, mig ö, mint trium v il" és imperator uralkodott., 21 izben nyerte 
el ezen tisztességes kitüntetést, az ellenség fölött saját maga, vagy 
helytartói által aratott győzelmek következtében. Az első c~ászárok s 
maga Tiberius is megengedték , hogy valaki az ö családjokból, vagy 
valamcllyik helytartójok im p e r a t o r czimmel diszittessék fol; dl! 

40 
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már Y cspasi an után ezen tisztelet csupán csak a cs:í.sz árok fiainak 
engedteték' kiket a kormányzásban társul csatoltak magukhoz esve
ton. V i t a T i t i, §. 6. - Dio Gassius, li b. LII. s. 41. - Tacitus, A n

n a l. !ib. I. cap. 9.). 
Ötödszöri consulsága alatt. Octavius censornak választatott 

AgrippáYal együtt, s haszonra tudta forditani az uj hatalmat, mely
lycl jókor ruháztatott föl, a különféle fontos teendők foganatositására, 
mellyek egy fél század óta egészen feledékenységbe mentek. A pol
gárok száma, azoknak vagyoni, s a közjövedelmek állapota nem levén 
tuJva, a birodalom különféle részeiben elszórtan élő polgárok mcg
számlálását rendelte el j a mit a sokféle akadályok miatt csak a kö
vetkező évben lehetett befejezni. A ceusorok jegyzékcin 4,063,000 
polgár jelent meg. Ezután a censorok a senatusnak szigoru reformjá
hoz láttak, me Ilynek tagjai a polgárháboruk okozta zavarok alatt 
ezernél többre megszaporodtak , s ezen ősrégi gyülekezet, mcllyet 
egykor a nemzetnek legjelesbjei képeztek, a legtarkább vegyületet 
mutatá; jeles patriciusok, a régi családok nyomuru maradványai mel
lett idegenek s alacsony származásu, vagy gonoszságaik miatt bers
telen romniak ültek, kik pénzen s legaljasabb szolgálatokon v:í.sárol
lák meg a tiszteletet, hogy a köztársaság legfőbb gyülel;czetében 
részt vehessenek. E senatorokat a nép C h a r o n i t es, vagy O r c i n i 
néven nevezte, minthogy eme méltóságot a nagyobb rész Caesar vég
rendeletileg kijelentett akaratának köszönbette, melly csak az D 
halála után jutott köztudomásra (Piutarch, V i t a A n t o n.§. 17. -
Sveton., V i t a A n g. s. 35.). A senatnA •·eformja a milly sziikséges, 
annak foganatosítása sz intolly veszélyes volt; minthogy ki kellett zár
ni abból ama férfiaJ,at , kik a triumviratus összeesküvéseinek és har
czainak közepet te szerepeitek , s annyi vérengző jelenetek által a leg
merészebb vállalatokra is készen állottak. Octavius e müiét alatt~ 

hogy vakmerőségöle irányába n biziositsa magát, mig a törvényszék
ben ült, az ő személyéhez hii, erőteljes tiz senator által környeziet1~ 

magát. A romaiak állandó szakásának ellenérc, melly a fegyverek 
hordáBát béke idején tiltá, valahányszor a senatusba mcnt, felölté 
kardját és pánezélát j s annyira vitte az óvatosságat, hogy a scnat01·t 
maga elé nem bocsátotta, mig előbb ugyancsak át nem kutatták, vall
jon nem ho•·d-e magával rejtett fegyvereket cSveton. V i t a A u g. §. 

35.). Mindazáltal Octavius, a győzelem után, minden erőszaktól tar
tózkodva, a fölingerült senato1·ok önt!rzetét minJenkép kiméltej s a 
mcghecstelcnité~ gyUlöletét clháritvo. magiu·ól, megnyerte tőlök, 
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hogy 190 senaior önkényt letevé méltóságát, kiknek egyébiránt meg
hagyta a jogot senatori togát viselhetni, s a látványok és nyilvános 
lakomáknál, mint senatorok , előbbi helyökön ülhet ni. Senkit sem ro. 
,·ott meg becstelenséggel i egyediil Quintus Stabilius, mivel a reform
nak ellenszegi.ilt, fosztatott meg a neki odaigért trihunságtóL Né
mel! y polgárok a scnatorok sorába irattak; Cluvius és Furnius con
.~ularis czímet nyertek, jóllehet soha consulok nem voltak; s a polgár
háboruk alatt kiirtott patríciusi családok helyébe ujak alkottatának 
(Dio Cassius, lib. Lll. §. 42.); mert a politikai rázkódásoka társadalom 
magasabb osztályait mindig jobban sujtják. A népnek erőszakos tá
madásai által egy század óta zaldatott romai aristocratia majdnem 
egészen kipusztult, s a köztársasággal együtt ama családok is kivesz
tek , mellyek olly sokáig képezték annak dicsőségét és támaszát. 

Agrippa, Octavius mellett censor, a következő két évben, 28. és 
'27. K r. e. vele egyiitt viselte a consulságot. S a seregnél annyira ked
YCs,dic3Ö hat·czosnak köuemüküdése szintolly hasznos volt Oetaviusra 
nézve a béke idején az ő kormányának megszilárditására, miként az ő 
tehetsége és bátorsága a háboruban, hogy Anionius hatalmát mcg
iörhcsse. Caesar szi!árdabb kötelékkel csatolta őt családjához, Mar
cellát, nővére Octaviának leányát, adva neki nöiil; s Agrippa, ki igen 
j ól érczte, minő áron nyerte az illy jeles rokonságat, a censorság 
által nyert hatalmáuál fogva egész készséggel a senat01·ok élére irta 
az uj jegyzéken az ő tiszttá.rsát, sőt a senatus főnökének kihirdeté. 
Ezen köztársasági czim alatt fogadá el Octavius a később reá ruhá
zott hatalmal<at, s kormányozta a ro mai birodalmat; jóllehet c czim 
nem volt tisztség, sem JJatalmat a sereg fölött, Yagy a kormányzásban 
nem kölcsönözött. A köztársaság első századaiban a legöregebb sena
tornak adatott e czim , ki a censorságot is már gyakorolta ; s jó ideig 
a legjelesebb tisztségekben megőszült egyén it·ánt tanusitott hódolat 
volt. A második pun háboru alatt a főnökség a legjelesebb patriciusra 
ruháztatott. A senatus főnöke rendszerint élethosszig az mat·adt; a 
gyiilekezet tanácskozásaiban első szavazott; s könnyii belátni, minő 

befolyást nyujtott neki e kiváltság az ö tiszttársainak lelkületére, kik 
szintugy a jellemméltó~ágot, mint a tapasztalati ismereteket benne 
tisztelni megszokták. A senatusnak utolsó főnöke volt a köztársaság 
korában Catullus (61. Kr. e.). Az első és második triumviratug tagjai 
e tiszteletteljes mcgkiilönböztetést megvetették i ugyanis minő fon
tosságot tulajdonithattak volna egy tehetetlen gylilekezet határoza
tainak, midön a köztársaságnak minden ereje az ö kezökben volt ösz-

40• 
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pontositva? Ennélfogva te hát Octaviusnak senatusfőnökké választa
tásában szerenesés előjelet láttak a romaiak, s azt a. régi alkotmány 
visszaállitásának tekintették. Ő azonban annak örökös megszüntetését 
tartva szem előtt, ujabb adományokkal s nagyszerü nyilvános ünne· 
pélyekkel idézve föl a közmegelégedést, nem engedett időt a polgá
roknak, hogy megpillantsák a. lassu,de biztos haladást, melly egy em
bernek uralma alá hajtandja őket. Az actiumi diadal emlékére a se
natus által rendelt játék okat megtartá, s a nép köz t négyszer annyi 
buzát osztatott ki, mint sem azelőtt kapott; néhány senatornak sze
génységén segitett, kik a patríciusi aedilis méltóság költséges elvál
Ialására számot nem tarthattak ; az actiumi csata előtti minden adós
ságokat, még az állam követeléseit is a magánosok irányában meg
semmisité. Elrendelte, hegy évenkint két öreg praetor neveztc~sék a 
közkincstár fölötti őrkötl.ésre j az Apollanak szentelt templom építését 
bevégzé a Pa latin hegyen, s gazdag könyvtárt csatolt hozzá. A ro
mai közigazgatás, habár igen gyakran önkényesen és zsarnokilag járt 
is el a tartományokban, a legyőzött népek vallása és istentisztelete 
iránt soha türelmetlen nem volt; s a senatus majd mindig elfogadá a 
szabadságuktól megfosztott népeknek istenségeit. Octavius azonban 
jól tudván, milly nagy utálattal viseltetnek a romaiak a keleti vallá
sok nagyobb része iránt, s nem ohajtván összekeverni Egyptom babo
nás nézeteit az olaszországi istenségek tiszteletével , nem engedé, 
hogy Roma falain beliil Isisuck és Osirisnek templomok emeltessenek; 
saját költségén javittatá lá, vagy végezte be azokat, mellyeket a c~a
ládok kegyeletes érzése kezdett épiteni a városban, ha tudnillik az 
alapitó családja kihalt, vagy utódai nem valának képesek a költséget 
viselni ; s ne hogy valaki szemére hányja, mintha gőgből, vagy dics
vágyból akarná létrehozni az alapítványt, nem engedte, hogy a hom· 
lokza ton az ő neve is az alapiták neve mellé bevésetessék. De a mi 
leginkább megnyugtatta a romaiakat, s a jövő iránt bizalommal tölté 
el őket, azon őszinteség volt, mellyel Octavius az ő triumviratusának 
minden tettcit rosszalta, s kárhoztatá az üldözéseket, me ll y ek által 
két dicsvágyó ember annyit kivégcztctett, s föláldozta a magán gyü
löletnek rokonait, jó barátait, sőt még jótevői t is. Octavius becste
lenséggel halmozva a triumviratust, annak cmlékét és gyalázatát is 
eltörlé (Dio Cassius, lib. LU. §. 1. 2.). 

Az ö nagylelleü és eszélyes kormánya, saját biineinck olly nagy· 
lelkü kárhoztatása, melly Syllának büszke lemondásához vala hason
litható, a polgárok minden osztályának bámulatát és hajlamát sze-
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rezte meg neki. Még nagyobb volt a bámulat egy jelenet alkalmával 
a senatu.~ban, mellyet ö leghivebb párthiveivel már előre elkészített. 
Miután heted ízben neveztetett volna consuinak, az egész senatus 
elütt (január 7., Kr. e. 27., az Augustusok korszal{ának kezdete) kije
lenté, miként ő minden ráruházott hatalomról lemond, minden állam
testületnek visszaadja a maga jogait, a fölségjogot a népnek, a köz
ügyek igazgatását a senatusnak j ő beéri azzal, hogy bosszut állott 
atyjának gyilkosain, helyreállítá a rendet és békét a birodalomban; 
sokkal dicsőségesebb· és boldo ga bbnak tartja az egyszerü polgár ál
lapotát, mint a világ uralkodójának )Jompás czimét. E nagyrészt vá
ratlan beszédre különféle érzelmek támadtak a gyülekezetben: azon 
senatorok, kik nem örömest vetették alá magukat a:>: igának, ismerve 
az ö szinlelö természetét, nem bátorkodtak örömüket nyilvánitani a 
lemondás fölött j a többiek, kik a titokba beavatva valának, mindenre 
kérték, kimélné meg illy nagy szerencsétlenségtöl a köztársaságot, s 
tartsa meg kezében a hatalmat, mellyet a romai nép veszély nélkül 
nem gyakorolhatna többé. Octavius ellenkezést tanusitott irányukban, 
a mennyire elégnek hitte azt arra nézve, ne hogy a föhatalmat bito
l'olni látszassék j midön a megvesztegetés és hízelgés parancsolta, 
vagy a rettegés szülte kérelmeknek hódolt, polgártársainak szavaza
tára támaszkodhatott, s bizvást állithatá, hogy általok ruháztatott ő 
rá a köziigyek igazgatása. Némell y senatorok, Octaviusnak legben
söbb megbizottjai, ugyanakkor indítványozták, s a:>: egész gyülekezet 
elhatározta, hogy e:>:entul személye biztosítására testőrséget tarthas
son, mellynek zsoldja még egyszer annyi legyen, mint a mennyit a 
többi seregek kapnak (Dio Oassius, !ib. L lll. §. ll.). 

Caesar, hogy következetes maradjon eddigi tetteihez, mintegy 
elnyomottnak mutatá magát a teher által, mellyet a senatus, vngy a 
nép akarata tolt rá : miért is néhány nap mulva, miután az erejét 
meghaladó áldozatra magát elszánta , kijelenté, miként a közigazga· 
tás egy részétől magát fölmenteni, s a tartomán y ok kormányát a sena
tussal megosztani kivánná. És igy a birodalrnat ]{ét részre osztá: az 
egyiket a senatusnak adta át, a másikat pedig magának megtartotta. 
Azon ürügy alatt, hogy a senatust a megtámadott hatalom kellemet
lenségeitől és veszélyeitől megóvja, átadá neki a békés tartományo
kat, hol nem volt szükség fegyveres kézzel biztositani az engedelmes
séget j s e tartományok valának: Afrika azon része, melly azelőtt 

Carthago birtokát képezé, Numidia , sajátképi Ásia, Achaja, Epirus 
Illyriával, Dalmatia, Macedonia, Sicilia, Sardinia, Creta. sziget Lybiá-
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val, Cyrenaica, Bithynia Pontus- és Propontissal, Baetica Spanyolor
szágban. Octavius maga részére tartotta meg tarracani Spanyolor
szágot és Lusitaniát, mellyek Spanyolország nagy részét foglalták 
magukban, egész Galliát, ugymint: N ar bonensist, Lugdunensist, Aquita
nát és Belgicát, a két Germaniát , Coelesyriát, Phocniciát, Ciliciát, 
Cyprus szigetet és Egyptomot. Mindezcn tartományokhoz, mcllyck 
együtt véve a romai birodalmat képezék,járult még Mauritania, Kis
Ásia része, Palaestina s Syriának némelly l<criileiei az Euphrat körül, 
mellyek Roma uralma alatt állottak ugyan, de a mellyeknek a sena
tus nemzeti kormányát meg hagyta. Az Octavius által maga számára 
megtartott tartományokban tekintélyes haderőt kellett tartani, mint
hogy barbarok lakták azokat, s szaba d nemzetek szomszédságában 
léteztek , vagy kopár, miveletlen tartományok voltak , s épen aúrt 
valának nehezen fékezhetők; mert minden hiányzott ottan, kivéve a 
szabadság védelmének kedvező helyzetet. Ezen tartományok közé 
nem számítható Egyp tom j me rt mig a szegénység nehezítette amazok 
igazgatását, ezt saját kincsei tették hatalmassá. S épen fontossága 
végett vetette Octavius Egyptomot keményebb iga alá, s némileg cl
különzé azt a birodalom egyéb részeitől. Dc azért a tartományok fel
osztása Octaviu'l és a scna.torok közt nem volt állandóan megalapítva; 
néha cseréltek is egymással, mint mikor a császár Cyprus szigetét és 
Narbonnei Galliát Dalrnatiáért átengedte. Ezen fölosztással, mellyet 
a senatus érdeke látszott követelni, Octavius a köztársaságnak min
den erejét kezében tartotta. Ugy tetteté magát, mintha bizonyos időre 
kivánná szoritani hatalmát: csupán tiz évre fogadá cl azt, azon meg
jegyzéssel, hogy már előbb is letette volna, hogy ha a köz jó lemon
dását követelé vala; tiz év mulva azonban ujra elfogadá a hatalmat 
hasonló mentegctőzéssel, s megtartván azt egész éltére, végre is fo
gadott fiára ruházta. Ezen tiz éves fölavatásnak emléke a birodalom
nak végperczéig megőriztetett j s Augustus utódai uraikadásuk min
den tizedik évét nyilvános ünnepélyekkel ülték meg (Dio Cassius, lib. 
LIII. §. 12. 13. 16. - Strabo, G e o g r a p h i a, li b. XVII. §. 19.). 

Minö elvek vezérelték lé gye n a kormányban Octaviust, k ülö
nősen kitünik azon rendeletekböl, mellyeket a tartományok kormány
zásában fölállított. Szintugy a császári, mint a senatori tartományok 
kormányát olly senatorokra bizta, kik már consulok, vagy praetorok 
valának j a tartományt sorshuzás utján adta át nekik, s kormányuk 
nem tartott tovább egy évnél: kivéve, ha valameily senator, számoq 
ciialádja miatt,e törvénytől kivételt érdemlett. A senatori tPrtományok 
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kormányz;ói sem kardot, sem katonai öltönyt nem viselhettek; ~ a 
méltóságos proconsui nevet viselték 1 ha bár csak praetorok voltak i.-, 
azelőtt, vagy csak ugy nyertél< el c fokozatot. A tartományban any
nyi lictor adatott mclléjöl<, mennyi Ronui.ban illette volna meg őket 
ugyanezen méltóságban; a mint a p o rn o c r ium b ó l kiléptek, tiszt
ségük jelvényeit azonnal fölvehették, s hivataluk végeztével Romába 
visszatérve, azol<at lete,·ék. Octavius továbbá egészen magának tar
totta fön a császári to.rtományok lwrmányz<iinak megválasztását, kik
nek csak legatus, vagy pt·opraetot· czímet. adott, ha bár consulok vol
tak is azelőtt. Minthogy a köztársaság idejében a consulság és a 
praetarság mind a hadban, mind a békében nagy tiszteletet adott, 
Octaviug azt akarta, hogy a tartornAnyak kormányzói az egyik, vagy 
másik tisztséggel ruháztassanak fel; s minthogy kezdetben a praetor 
hivatása egészen harczi as volt, a consulé pedig inkáb b béké~, ugy ren .. 
delkezett, hogy az ő J1elytartói, vagy lcgatusai propraetoroknak, a sc
natus helytartói pedig proconsuloknak neveztessenek. Ezen kiilönféle 
czimekkel kiilönfélc kiváltságok jártale A császár legatnsai mr!gtart
haták hatalmukat, a meddig neki jónak tetszett, kardot !\s katonai 
öltönyt viseltek; s e kitüntetés nem volt puszta tisztelet, mert mint a 
császárnak képviselői karddal, vagyis élethalál-joggal birtak a katonák 
fölott (Dio Cassius, lib. Lill. §. 13.). A senatllsi· kormányzók a tarto
mány lakóinak ügyeiben bíráskodtak 1 s tőlök a fölebbvitel a consu
lokhoz, vagy a senatushoz történt ; bármi czímet viseltek is azonban a 
kormányzók, adót szedni, vagy seregeket kiállitaui csak a császárnak 
vagy senatusnak határozott parancsából engedtetett meg neki!<. 

Hogy valaki kormányzó lehessen, öt évnek kellett elmulni azó
ta, hogy az utolsó hivatalt viselte Romában. ~éha a senatus tartomá
nya azon ürügy alatt, hogy rosszul igazgattatik, a császárnak ural
ma alá jutott. A császári tartományokban, hol egy legionál több ta
nyázott, a polgári és katonai igazgatás egymástól elvalának választ
va: amaz a propraetor köréhez tartozott, a hadi parancsnokság pedig 
olly senatorra volt bizva, ki egy, vagy más főhivatalt viselt a biroda
lomban. Octaviw! a lovagok köziil választá a katonai tribunokat, s a. 
méltóságaiktól megfosztott senatorokra az adófizető népeknél fölsze
relt erősségek- és váraknak őrizetét bizta. M inde n tartományban az 
adószedésnél a lovagok, vagy szabadosok rendjéből kiszemelt p r o c u
r a t o r ok voltak megbízva j e foglalkozást ritkán teljesitette a pro
consul. Octavius alatt huztak először megállapitott fizetést a kormány
zók j nem mindegyik egyformán, hanem aránylag hivatása fontossá-
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gához képest. Kilépve a tisztségböl, három hónap alatt Romában tar
toztak megjelenni, az igazgatásról és magukviseletéről számot adan
dok cDio Cassius, lib. LIII. §. 14. és 15.). 

Octavius megállapitva a maga és a senatus részét a népek és 
királyok eme tágas birodalmában, melly hét százados hóditásokból 
alakult, minden gondját az ö őrködésének fentartott tartományok bel
ügyeire fordit.:i. Elég belátással birván, hogy néha nagylelkilséget is 
gyakoroljon, számos fejedelmeknek visszaadá országaikat; egy-kettőt 
a birodalomba kebelezett. Főczélja volt fentartani az egyességet Ro
mának szövetséges fejedelmei közt, ne hogy a távol tartományokban 
fölélesztett régi ellenségeskedések megzavarják a közbékét, mellyet 
egész életén át mindig fentartani igyekezett. A Roma. szövetségébe 
fölvett minden királynak pártfogója levén, magára vállalta a gyámsá · 
got azok fölött, kik kiskoruságuk , vagy elmegyengeségök miatt ma
guktól kormányozni képtelenek valának; sőt néba a maga udvarában 
saját gyermekeivel együtt nevelteté az idegen fejedelmek gyerme
keit. A bit·odalomnak valamennyi tartományait, Sardinia és Afrika 
kivételével, bejárta; földrengések, vagy polgárháboruk által elpusz
tult számos városokat bőkezüen segélyezett: némellyeket a nyomor
ból emelt föl, mellyek a romai népnek tett szolgálatok miatt elad6-
sodva voltak; másokat egyenlövé tett Latium városaival , vagy romai 
polgárjoggal ajhndékozott meg; de kérlelhetlen szigort éreztetett azon 
városokkal, mellyek nem tarták fön körükben a békét, s megfosztá 
azokat szabadságuktól, ne hogy fejetlenségbe sülyedhessenek (Sveton. 
Vita Aug. cap. 47. 48.). 

Ohajtása volt Octaviusnnk, hogy uj hatalmát uj név által szen
telje meg, s mint !torna második alapítója a ltomulus név után sovár
gott. Romulus azonban uralkodó volt, s a Tarquiniusok bünei és zsar
noksága következtében a köztársaság törvényei és o. vallás által szám
űzött királyi méltóság gyülöletes volt a romaiak előtt: attól tartva 
tehát, hogy ha e nevet fölvenné, a zsarnokgág utáni törekvéssel vá
doltathatnék, beérte az A u g u s t us, vagy D i v i n us nevezette l, 
mellyet Antonius ügyének elárulója, Plancus, ruháztatott reá a sena
tus és a nép által. A történetirók közönségesen c néven nevezik a bi
rodalom alapítóját, s mi is e néven fogjuk őt ezentul nevezni. Ezen 
melléknévvel még egyéb megtiszteltetések is jártak, mellyek öt már 
az emberiség fölé helyezték: a Palatin hegyen fekvő lakháza ba
bérral és tölgykoszoruval ékittetett, annak emlékérc, hogy ö Romá-
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nak ellenségeit l:irökre legyőzte, s mindcn polgárnak megmentője 
lett (Sveton., V i t a A u g. cap. 7. - Dio Cassius, li b. LilL s. 16.). 

Planet1s hizclgését s a senatus és a nép szolgai megalázódását 
még maguk az istenek is, miként Dio Cassius mondja, csodákkal ün
ncpelték meg. A Tiberis, mintegy el bízvamagát a birodalom fejének föl
ségétől, hirtelen földuzzadt,s a mérték fölött megáradt vizek a város
nak alantibb részcit elönték. Sextus Pacuvius nevü néptribun még 
Plancust és a senatust is meghaladva a hízelgésben, kijelenté, miként 
ö egészen a császárnak szenteli föl magát, a gallusok , gerroanak és 
spanyolok példájára, kik föloldhatatlan ul csatolvák főnökeikhez. Pa
cuvius ez által azon kötelességet vállalta magára, hogy nem fogja 
tulélni azt, a kinek magát fölszentelte , bármikor és bármikép történ
jék is annak halála. Illy nagy buzgalom a hizelgő tribuntól, a mi Au
gustust a romaiak ·szemében lea l ázta, annyira zavarba hozta őt, hogy 
először az ajánlatot visszautasítá, de olly gyengén, hogy uj abban sür
gölte azt a szemtelen Pacuvius, mig végre tisztének sórthetlenségére 
támaszkod va, vakmerően daczol t Augustus szabadkozásával; a sena
tusból kirohant , a városnak utczáit és tércit befutkosta, a polgáro
kat maga köré csöditette, s nagy tömeg kiséretében tért vissza a gyü
lekezetbe; melly tömeget szintén rábeszélte, hogy szentelje föl magát 
a fejedelemnek. A polgárok, a tribun példája által indittat va, kinek 
oktalan hizclgése rnindcn mértéken tul ment, a templomokba gyüle
keznek, s áldozatokat mutatnak be az isteneknek ama tett fölavatására, 
melly az ö szolgaságukat pecs(!telte meg. Ugyanazon Pacuvius vég
rendeletében Augu~tust saját fiával együtt örökösnek nevezte, s még a 
nép által azt is elrendeltet é , hogy a sc x t i l is hónap jüvőre a u g u
s t u snak nevezte3sék. Pacnvius bölcsen belátott Augustus jellemébe 
és politikájába, a ki először undorodni látszott a nagy aljasságtól, d~ 
késöbb bebizonyitá, mennyire kedves tud lenni a l1izelgönek, midőn 

öt jutalmakkal és kitüntetésekkel tetézi. 
Augustus felsősége a benne egyesült különféle tisztségek hatal

mából credvén, l{Czdetbcn nem nyilvánithatá a maga teljes erejét, 
hanem lassankint fejlődött a körülmények, a küvetelmények s poli
tikájának dicsvágya és tervci kövctkeztéhen. Azon határozattól fogva, 
midön a senatus és a nép Augustus melléknévvel tisztelte meg öt, ama 
határozatokig, mcllyek által a tribuni és proconsularis hatalom élet
hosszig ráruháztatott, négy év telt cl (27-23. Kr. e.); melly idő alatt 
ő a birodalom nyngoti tartományait utazta be . .Mindamcllett, hogy a 
tényelLet időrendben szándékaztunk előadni , itt azonban szabadságot 
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engedünk magunknak nél1ány évet átugrani, hogy annál tökéletesebb 
rajzát nyujtsuk Augustus bitorlásainak, s jobban előterjeszthessük, 

minő összeköttetés létezik az ő müködése következtében a birodalom 
alkotmányában. Különben is sokkal könnyebben szerezhetiink ma· 
gunknak fogalmat az ő mélységes politikájáról l ha cgyuttal a körlil
ményekct is tudjuk, mellyek közt a kiiztársaságnak régi alkotmányát 
darabonkint szétfoszlatta, hogy a föhatalmat magához ragadja. Egy 
bitorló sem tanusitott még annyi ügyességet és belátást, s nem tudá 
olly tiirelenunel bevárni, hogy az idő és az emberek miiködjenek las
san ugyan, de biztos kilátással az állandóságra i a mit egy vonás· 
sal erőszak és veszély nélkül nem eszközölhetett volna. Augustus 
dicsvágya nem volt annyira vak és erőszalws, hogy az akadályok ki
keriilése helyett azokatutjából eltaszitotta, s a népnek .~zokásait és tör· 
vényeit lábbal tapodta volna i sőt inkább tito l{ ban készitette elő az utat, 
melly azt egy föltartóztathatlan meredeken örök rabszolgaság ra vezesst>. 

Növekedett a senatm PS a polgárok hajlama Augustus iránt, mi
dőn sulyosan megbeteged ve Spanyolot·szágban (24. K r. e.), élete ve
szélyben forgott i s minthogy olly könnyen elvesztheték őt, ntmál hat
hatósabban nyiivániták örömüket az ő felgyógyulásán. A lelkesedés 
azonban tetőpontját érte, midőn a consuiságról lemondott egy polgár 
javára, kit az ő politikai érzelmei a tisztségekből mintegy kilárni lát
szottak. Augustus 23. Kr. e-. tizenegyedszer volt már consui, s most 
már e méltóságot kezeiből kibocsátani szándékozott. E végre, ne hogy 
kiizdenie kelljen a nép ellenkezésével, melly azt ohajtá, hogy e tiszt· 
séget örökre megtartsa, Romát örökre odahagyta, s:az Aiban hegyre 
vonulva, lemondott e méltóságról, utódjául jelölve ki Lucius Sextiust. 
Brutusnak egyik legbuzgóbb párthivét, ki quaestor volt mellette a 
philippii csatában,s azóta mindig a tisztelet bizonyos nemével adózott 
vezére emlékének (Dio (iassius, li b. LIII. §. 32.). E választás igen u agy 
tekintélyt szerzett Augustusnak minden romai szemében l s még azon 
polgárok hajlamát is megszerezte neki szintugy n nép, mint a senatus 
soraiból, kik eddig a köztársaság ot bálványozták. E nemes tett alkal· 
mat nyujtott néhány senatornak, a mit kezökből ki nem szalasztottak, 
előterjeszteni azt, a mit az egész gyiilekezet meg nem tagadhatott, 
hogy tudnillik Caesarnak élethosszig átengedtessék a tribuni és pro
consuli hatalom , a felsőség a tartományo!{ minden kormányzói fölött, 
bármelly czim alatt kormányozzanak is, a jog bármelly java!'!· 
latot előterjeszthetni a senatus bármelly gyülekezetében , ha bár 
nem volna is fölruházva a con'lnli mélHsriggal. A proconsulság 
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kezdetben (324. Kr. e.) azért állittatott föl, hogy a hadsereg 
ve:>:érletét valameily távoli háboruban a polgár kezénél meghagy
ni lehessen , midőn a köztársaság hasznosnak itélte, hogy ugyan
azon hadvezér folytassa a megkezdett háborut; későbben e mél
tóság igen gyakran ruházlatott valakire, mcrt szintugy a dics
vágy, mint a távol harczoknak nagy száma ez intézkt:,dést szükségessé 
tevék. S minthogy a törvények nem engedél{, hogy Romától távollevő 
polgár consuiságra emeltessék , némclly ef'letekben a proconsularis 
hatalom ruháztatott rá , hogy a köztársaság követelményeit a régi 
törvények megtartásával öszhangzásba hozni lche:lsen. A proconsui 
csak Roma fal;; in kivül gyakorolhatta hatalmát; de a senatus és a nép 
Augustus kedvéért kiterjeszté a proconsularis jogokat: megengedte 
neki, hogy c hatalmat szintugy Romában, rnint O!a~zországban s a 
hirodalom tartományaiban gyakorolhassa. A proeonsularis és a tribuni 
hatalom egy kézben öszpontositva, korlátlan hatalmat adott; s midőn 
Augustus a senatus és a nép határozalából c hatalommal fölruházta
tott,eHor már törvényesen és tettlegkorlátlan uravolta hirodalomnak. 

Az Augustus személyében őszpontosnit patríciusi méltóságok 
mia tt nem fogadhatá el, s nem teljesitbeté a tribunnak tisztét (Dio Cas
sius, lib. LUf. s. 17.); sa győzelem jelvényeivel ékitett palotája nem 
~illhatott tárva éjjel-nappal azon panaszok és kérelmek kihallgatására, 
mellycket a polgárok szaktak intézni eme tisztviselőkhez a köztársa
ság korában. Föladata levén továbbá föntartani a békét olly sok és 
távol tartományokban, parancsot osztva olly temérdek lcgionak, mely
lyek az Atla!1ti Occantól kezdve az Eup};rat partjáig elszórva valának 
hogy i:; vetbette volna alá mngát a régi törvénynek, melly Jiem en
gedé a tribunoknak , hogy egy mérföldnél nagyobb távolságra hagy
ják el Romát ? S ha már a politika nem engedé neki gyakorúlni a ple
hcjusi tribunságot, legalább annak mindcn jogát magának föntartani 
tanácsosnak vélte. Elfogadta tehát a tribuni hatalmat,melly: a nélkül, 
hogy a királyi, vagy dictatori hatalomra emlékeztetne, núnden egyéb 
méltóságnál nagyobb jogol1at ruházott rája (Tacitus, A n n a llib.HI. 
cap .. 56.). 

A plebejusi trihunság csakhamar a consularis kormány után ala
píttatott. Hivatalos közlönye volt az a Valeriusi törvényeknek, mely
lyekct a Tarquiniusok kiűzetésének egyik szerzője hozott; s a nép, 
melly a patricius uzsorások által vagyonától és szabadságától megfosz
tatott, a tribunokban találta föl az ő külön védőit s minden jogának 
sértbetlen oltalmazóit. Kezdetben a tribun hatalma főleg az ellenkezi!~ 
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jogában állott, s csak egynek v e t o ja is megakasztá a. éonsulok tet
teit, a senatus határozatait, s még a trihunok collegiumának határo
zatát is. Azonban e tétlen hatalom, melly csupán csak a közhatalom 
tevékenységét gátolhatta, rövid idő alatt nagy kiterjedést nyert azon 
tisztviselők által, kik a nép minden érdekében s minden szenvedélyé· 
ben részt vettek; ennek puszta védőiből a patriciusok vádolai lettek, 
s néha még a legfőbb tisztvisel5ket is törvényszékök elé idézni bátor
kodtak (Piutarch, C o r i o la n é l e t e, §. 17. 18. - T. Livii Patav. 
L i b r o r um am is so r um su p p l em e n t a, lib. LIX. cap. 54. 55.). 
Daczára a küzdelmeknek, mellyeket a patriciusok gőgje idézett elő a 
trihunok ellen, kiváltságaikat é9 törvényhatóságukat mindegyre nö
velték egészen Sylla dictatorságáig; s jóllehet az aristocrata párt dia
dala néhány évig elnyomva tartotta is eme borzalmas tisztséget, még 
eredeti hatalmától is megfogztva azt, Aurelius Cotta és Poropejus mii
ve által minden kiváltságainak pompájával ujra föléledt (Piutarch, 
P om p e jus é l e t e, §. 21.). Ez idő óta a trihunok a rendetlenség 
és zsarnokság eszközei voltale Julius Caesar, midön hazájának szent 
területére vala lépendc5 seregeivel , az 8 ellenségei által meggyalázott 
trihunságnak megbosszulását hirdette; s midőn Antonius és Cassius 
tribunoknak megszaggatott öltönyeit látná, kiadta zsoldosainak a 
parancsot, hogy a Galliát leverő sasokat Roma ellen fordítsák (Piu
tarch , C a e s a r é l e t e , 35. §.). 

A tribunnak személye sokkal inkább szent és sérthetetlen volt, 
mint bármell y más tisztviselőé; s az ellene intézett legcsekélyebb 
merényt halállal büntette a törvény. Ca jus Gracchus, hogy testvéré
nek gyilkosai, a patriciusok ellen fölingerelje a polgárokat, emlékez
teté őket, miként egy romai polgár halálra i téltetett, mert nem kö
szönté a tribunt (Piutarch , T i b e r i us é s C a j u s G r a c c h us 
é l e t e, 32. §.). Ezen sérthetienségre támaszkodva, s azon események 
következtében: mellyek a demoeratiának folytonos bitorlásait elöse
git.ették, a trihunok hatalma olly magasra emelkedett, hogy jóval fö
lülmulta a consuloknak, a senatusnak s magának a népnekis hatalmát. A 
senatus- és a patriciusoknak nem is volt módjokban emez ellenállhat
lan népszerű hatalom ellenében egy mást állitani föl, melly annak mii
ködését ellensulyozza; egyedül a díctatorság által birtak az ellen küz
deni, de még ez is nagy veszélyekkel volt összekötve. Ugyanis az er-· 
kölcsök romlottságának közepettc, sa törvényeknek, ugy szólván, sem
mibe vétele mellctt a dictatorságot, miként Sylla példájából is ki
tetszik , lehetetlen volt gyakorolni a nélkül, hogy a zsarnokságnak 
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vérengző készületeivel ne övedze magát. A néptrihunok tehát fokon
kint s intézményeik természetéhez képest lettek idővel a nemzeti fel
sőségnek legfőbb képviselői j s élő jelképei voltak a hatalomnak, melly 
a democratiai államokban mindent letipor, bármi legyen is utjában. 
Hasonló módon a lovagok és községek képviselői a nagyok parlament
jébe bocsáttatván Angliában, olly gyülekezetet képeztek, melly ké
sőbb az országnak legfőbb hatalmát tényleg kezeibe kerité (Niebuhr, 
Romai tört. fej. a kivándorlás-, a község-és a néptri
b u n s á g r ó l, II. köt.). 

A történeti tények, a történetirók állitásai, s a köztársaságtör
vényeinek s a birodalmi alkotmánynak figyelmes vizsgálata teljes vi
lágosságba helyezik, miként a tribuni hatalom képezi valódi alapját 
Augustus és közvetlen utódai fölségi tekintélyének. A különféle tiszt
ségek, mellyeket viselt, a törvény által meghatározott és körülirt 
hatalmat ruháztak rá; egyéb polgárokkal kellett megosztania azon 
méltóságokhoz kapcsolt hivatást, mellyet a rendes gyüléseken a nép 
szavazásából nyert: de a. tribuni hatalom csak egyedlil ő rá ruházta
tott, s nem is részeltetett abban mást, mint a hü Agrippát, leánya. 
J uli a férjét, s Tiberiust, az ö mostoha fiát, kit anyjának fondorlatai 
később az uralomra emeltek. Romában s a tartományokban consul és 
proconsui minőségben kormányzott Augustus j mint a senatus főnöke 
ezen gyiilekezetnek minden tetteit igazgatta : dc csak is a tribuni ha
talomnál fogva uralkodott Romában, és igy az egész birodalomban. 
Azon s~rthctlenség továbbá, mellyet a törvények a trihunsághoz csa
toltak, egyik legborzasztóbb kiváltsága volt Augustusnak. Bármelly 
polgár, ha tettel, vagy csak szóval is legkevesebbé megsértette a csá
szárt, szcntségtörő gyanánt biinhődött (Dio Gassius, H is t o r i a r om. 
lib. LIII. §. 17.). A fölségsértés törvénye, mellyért az első császárok 
uralkodása alatt olly sok vér ontatott, az ő ked v ökért fölélesztetett 
csak azért, mert a trihunságnál fogva a nemzeti jogok letéteményese
inek s a közhatalom képviselőinek tekintetének. A való, vagy képzelt 
összeesküvések, mellyelmek cmlékét az azon korbeli történetirók hagy
ták fön, a bünösök fejére törvényszerüleg vonták ama gyors és ret
tenetes büntetést, mel!yel a nép más alkalommal sujtotta Spurius 
l\leliust, Manliust, s mindazon dicsvágyokat, kikre rábizonyu!t, hogy 
zsarnokság után törekedtek 1). 

') Hnlicarna.ssusi Dénesnél olvashatók a pltJLejusi triLunaágnak jogai és ki
vál!ságni. A legcsekélyebb g n ny egy b·iLun irányában halállal büntetteték, s n 
bünösriek javai lefoglaltatvan, Ceresnek szenteltettek föl (Dionys, Halicarn., Anti-
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A trihunságnak kiváltságai a senatus és a nép háromrendbeli 
határozatai által ruháztattak Augustusra.. Az clsö határozat 38. évre 
tehető Kr. e. Mármint triumvir, Julius Caesarnak hatalmára vágyott; 
s a senatorok gátot vetni almrván a szabadságnak, mellycl némell y 
polgárok ellene kikeltek, nem késtek elömozditani az ö dicsvágyó ter
veicck léteslilés ét 1 8 a nép közbejötte nélkül a trihunság sérthetlensé
gét, s a trihunok padján ülés-jogát ö reá ruházták (Dio Cassius, li b. 
XLIX. S. 17 .). Nyolcz év mulva a scna tus és a nép által a tribu ni ha
talom Antonius és Cleopatra legyőzöjére ruháztatott. Augustust még 
keleten tartóztaták a hadügyek, midön a főhatalommal megtisztclte
ték, a mit ö a jellemének sajátságos tartózkodá~sal fogadott; s mintha 
a lemondás jelenetét már előre ],épzclte volna, azt visszautasitá; a 
mibőllegalább azt következtethetjük, l10gy ujabb senatus-határozat 

quitales ,·omtmoe, !ib. VI.). La Blettet·ie ri.ldllzár, Tacitus fordítója, n f'i!lirntuk és 

s:.iJ>miivészctek acmlemiájánnh emléki1"lllnibnn (XXV. köt.) egy értekezéssei lépett 
!öl a csri.szárok triLuni lmtalmri.ról, mellyLől némelly téuyeket és olcoskudásob.t 
idéziinlr. 1\lig azonLan a Lirodalmi alkotmányra vonatlwz<Í dolgoz'ltainak a kcllii 
dicsérctet megadjuk, sziil<~égesnek tartjuk m•;gjegyrzni, miként ő n ké('(lésbcn 
forg6 tárgy«t vnló<li szempontjábt'.l nem tekintette. Az ö véleménye szcrint a tri
unni hatalom nem lré~pc·li alapját a csá.szárok felsógi jogának , hanem csak scgéd
hatalom n patriciasi méltós:igok mellett, mcllyckkcl ők fölruháztattak. 1\Ii pe<lig 
ellenkezőleg azt igyel<cáün]{ bebizonyítnni, n1iként a kd oszbLiy kiizti küz·lele:n 
a népnek a senatus és a p:ltdeiwmk fölött nyert győ1.elme által befejcztetvén, min· 
elenesetre n nép mara<lott n<'- ur, sa tribuns:ig azon fölségisr~get l<~pvisclte, mcly
lyet akkor a pnhiciuso]{ öt·ökre elvesztettek. Valameily nép politikai intézményri· 
nek tnnulm>ínyozás>it soha sem kell elváLtsztaní annak tiirténetétöl ; mert a tfit·té
neti tények fejtik meg gyakran azt, ami azok nélkül lwmályos, vagy tiikéletlc<l 
volna. Hogyha a plebcjusi hibun~ág elöhalnclását, .~a romai nép alkotm:iuy:ib:m 
az események által előidézett kiilönféle mótlosit:ísoknt ligyelcmmcl kisétjiik, na
gyon klinnyen méltányolhatjnl< az Augustus- és ul<ídnira ruházott tribun i hatnlom 
mindcn következményeit. La Blctlerie (Lhlozárt az c hib:iLa eséstől könnyen vi'iz
szatartha1tn volna Tacitusnak azon helye, melly bámulandó világosság- és h:tt:i
rozotts:tggal tftJja fii] minrleu titkát n császári alkotm:ínynak: "Id summi fastigii 
~potestatem tribnnitiarn) vocf!bu!um Augustus reperit, ne regis aut dictntoris no
men ndsumeret, ac tamen appellatione alirpm cetera imperi;L pmemineret" (Aana
fe.<, liL lll. cap !">6.). Eszerint tehát semmi l<étségnck sem volna szn.b:cd f6nmn· 
radnia triLuni hatnlom felsiísége iránt, mcllyct a birodalom ti:lt-ténetiníjn olly 
pontosan meghaiározott; azonban Guterius (De officiis clomu.< A11gustae) igen hely
telenül tette n kiignzit:l.st, melly Tacitus kifejezésének értelmét egészen megnll
toztntja, praen11mirel st.6t tevén a 1n·aemine1·ct helyéh~. Ezen ignzitást egyetlen 
Tacitus-féle corlex sem igazolja, s Guteriusnnk csak egyszerii vélem(·nye az, hogy 
La Ble!terie áldo7.ár olly vélemény Mmogatására sz<índél{ozott azt föllw.sználni, 
mellyet mi az igazságtól nagyon elütőnek tartunk. 
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által ruháztatott rá eme hatalom az ő 11-ik consuisága idejében. Valóban 
azelőtt a tribuni hatalomról nem tétetik emlités az e fejedelem tiszte
letére vert érmeken. Évenkint fölvevé a hatalmat junius 27-én, mint 
év fordulián ama napnak , midőn az elő sz ö r W rvényesen reá ruházta
tott, s megtartá azt haláláig 36 év folytán. Az ő példája szerint utód
jai szintén számíták a tribuni hatalom éveit érmeiken s azon fölirato
kon, mcllyck az ő uralkodásuk alatti nevezetesebb eseményeknek meg
örökítésére valának szánva. A romai birodalom urai három századon 
át tiszteletben tartották a császári hatalom eredetének emez cmlél;ét, 
s csak is ll. Claudius uralkodása után (270. Kr. u.) tütü cl a pénzck
és érmekrőL Néha-néha ezelőtt egynémelly császár mcgujitá annak 
cmlékét , j0llehet már régóta egészen a császárbau központosuJt a 
nemzet felségi joga; s a senatus és a nép szolgaisága., az irók- és tör
vénytudóknak hizclgése visszavitte a. maga okfcjére a zsarnokságot. 
(Lásd Gruteri I n sc r i p t i o n es r om a n a e, tom. I. pag. 25. ct seq.) 

A caesarok első történeti rói, azok, kik a birodalom alapitásánál 
némileg jelen voltak, az Augustm által adott alkotmányról csak meg
szaggatott, tökélctlen ismereteket hagytak hátra; s a későbbi Wrvény
ttttlúk a történet hézagait pótolni akarván, n. birodalom alaptörvényé
nek nt'-melly részei iránt csak a kétséget növelték. Valljon a romai nép 
fölmclltctte-e Augustust a törvények iránti engedelmességtől, miként 
Dio Cassius állítja? (li b. LII I. §. 18.). Azon mindenhatósággal, mely
lyet félszázadon át a kormánynak minden részében gyakorolt, l e x 
r c g i a által ruháztatott-c föl, miként J ustinian törvénytudói állitják? 
(Dc Constit. principum, leg. l. Instit. lib. I. tit. 2.§. G.). 
Dio Cassiusnak némell y hibáit m~r kimutattuk ; s mindcn habozás nél
kül elmondhatjuk , miként ama t.örténctiró, a zsarnokságnak nagyon 
:s hü párthi ve, még itten is önkénytesen csalódik, midön a császár
nak turvények fölötti hatalmat tulajdonított. A criticusok, s a. romai 
törvén y bölcs érte] mczőinck nagy része (A n n o t a t i o n es a d D i o
n e ru C assium, !ib. LIII. annot. 126. - Jacobi Cuja!:ii, O bs e r
v a t i o n um lib. XV. cap. 30. - Gravina, D c im p c r i o r om a n o, 
cap. 27.) legtágasabb értelmében scm engedték meg Dio Cassius álli
tását; s ugy vélekednek, hogy, ba a romaiak hoztak is akkoriban olly 
törvényt, egyéb szándélmk nem lehetett, mint fölmenteni a fejedcl
mct a büntető törvények s bizonyos rcndőt·ségi szabályok alkalmazá
sától, mcllyelmck megsértése némelly igen ritka csetekben valami 
nagyszcrü következményt maga után nem vont. Ezen értelmezés, 
rnellyct mi i.; elfogadunk, minthogy Angu;;tnsnak fél,:·nk jellemével 
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egyezik, annál természetesebbnek látszik előttünk, minthogy késöbb 
csakugyan a senatushoz fordult', fölmentést kérve a V o c o n i a tör
vény alól, melly a Livia irányában gyakorlandó bökezüséget korlá
tolta volna (Dio Cassius, lib. LVI. §. 32.). Az Antoninnsok százada 
után, midőn a régi szabadságnak mt;g csak árnyéka sem maradott 
fön, a hosszu szolgaság által elaljasult senatus és nép előtt már di
csekedhettek a császárok, hogy ök nem élnek törvények alatt; dc 
midőn még annyi polgár emlékezett vissza a köztársaságra, s büszkén 
számlálgatták az annak védelmében kapott sebeiket: elfogadott volna
e Augustus olly kiváltságot, melly magában nyilt zsarnokságra em
lékeztethetett? 

Hosszadalmas dolog lenne fölhozni itten minden véleményt a 
l e x r e g i á-ra vonatkozólag, melly, miként mondják, Augustus alatt 
hirdettetett ki. Cujacius, Gronovius, Heineccius, Gravina és Hugo 
Gustáv, ki Németországnak minden i rói közt leginkább tanulmányoz
ta, s legvilágosabban adta elő a romai jog történetét, mindannyian 
meghányták és vitatták a eriticai történet ezen pontját, olly alapo~ 
tudománynyal és éles belátással, hogy ujabb véleményeknek már töb
bé helye nem lehet (Jacobus Gujacius , passim. -- J. Frid. Gronovii, 
D e l e g e r e g i a O r a t i o. - Joann. Gottlieb Heineccii, A n t i q u i
tatum romanarum jurisprudentiam illustrantium 
sy n t a gm a, §. 62. et scq. - Gr a v ina, D e im p e r i o r om a n o, 
cap. 23. 24. 25. - Gust. Hugo, a R om a i j o g t ö r t é n e t e, TI. köt. 
277. §.). l<Jgyébirá.nt megjegyzendő még, miként Augustus korából 
egyetlen történetíró sem tesz említést azon törvényről, mellyre Ju
stinian támaszkodik, hogy a Paudecták szerkesztését elrendelje, s a 
romai jogban változást tegyen. Hogy ha, daczára minden valószinü
ségnek, akkoriban e törvény hozatott volna, nyomait találnók az azon 
korbeli iróknál, s nem kellene annak megismerése végett a hatodik 
századbeli jogtudósokra szarulnunk 1). Mi azonban az állitólagas l e x 
r c g i á t Trihonianus mesterfogásának tekintjük minden habozás nél
kül; mellynek eredetét ő egészen a birodalom alapitájáig akarná föl
vinni. Az uj alkotmány által a zsarnokság tényleg megalapíttatott; a 
császárok , valahányszor ked v ök tartá, föl is használták azt szintugy 

1) Cajus Institutioi nem oldották meg c kérdést. ,Nec UJH[nam lluLitatum 
est, quin id (constitutio principis) legis viccm obtineat, cum ipse imperator per 
legern imperium accipir.t.' Ebből még nem lehet következtetni, hogy a Cajus albi 
törvénynek nevezett határozat a lex regia, mellyről a jugtudósok szölan:dr. Vaii, 
Institutionum commc111m·ii qualuor, l ib. I. §. 5. 
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a kormánybau 1 mint a magánosok ellen j más részről a pt·aetorianusok 
kardja mindenkor készen állott a hagyománynak fentartására. Továb
há 1 lwgy saját véleményök tekintélyével szentesitsék azt a jogtudó
sok, nem találtak czél.9zerübb módot, mint nép~zerii szentesitést tulaj
donitani annak 1 s azt állitani , hogy ezen szentesités már a bi
rodalom alapitása óta megadatott; s ez volna azon ,lex regia', melly 
által a romaiak fölségi jogaikat az act.inmi hősre s a világ megbékél
tetőjére ruházták Némellyek pedig azon véleményt nyiivániták 1 mi
ként e törvény először Vespasian trónralépte alkalmával s Septimius 
Severus alatt hirdettetett ki; s még ezen alig igazolható vélemény scm 
dünti meg azon gyanut 1 mi~zerint a jogtudósok cselfogá;;; által szán· 
dékoztak igazolni az ő uraik mindcnltatóságát. 

Augustusban halmozták föl a romaiak minJ a fiíti'lztségcket 1 ki
véve kettőt, ugymint: a consulságot, me Ilynek jogait azonban akko•· 
is gyakorolta 1 midön az má9 polgárokra ruháztatott; és a főpapságot, 
me Ilyet a vén Lepidusnál halálig meghagyott 1 hogy az elmozdithat
lan méltóság fontosságát megőrizze. Mindazáltnl a kol"lnány termé. 
szete, ugy látszile, ugyanaz maradott j a császár ugyan korlátlau ha
talmat gyakorolt, csak hogy e hatalom a senatus· és néptől eredett. 
~cm minden czél nélkül hagyá meg Augustus a köztát-sasági formá
kat; s a polgárok még azt hihették volna 1 hogy visszanyerték a régi 
alkotmányt, ha ugyanazon egyént nem szemiéiték volna mindeniitt: a 
senatusban, a törvényszéken, a templomokban 1 táborban, tartomá
nyokban. Ö mindig nagyobb és nagyobb tiszteletet tanusitott a sena
tus függetlensége és fölsége iránt, noha mindig és mindenkép azon 
türekcdett, hogy annak befolyását meggyengitsc. 

Illy nagy hatalmat engedve egy embernek, a polgárok l:.:gfon
tosabb jogaiktól foszták meg magukat. Augustus azonban ti9ztcln~ 

rendcs gyiilekezeteiket, a constdok, praetorok 1 ttnaestorok, trilmnok 
és más tisztviselők választatását nem akadályoz la j sől maga a császár 
nem átallotta kikérni azoknak szavazatait mag•t, vagy védenczei szá
mára. A nép hatalma azonban látszólago' volt j mert a csásdtrnak be
folyása minclenütt érezhető vala , s a neki tetszeni vágyó gyiilekezet 
megelőzőleg összeszedte az általa pártfogolt minclen jelöltek szavaza
tát. Minthogy továbbá a nép szavazatával rendelkezett, nagy gond
dal akadályozta a szavazatvá5árlást 1 s a dicsvágyólwt a gyakori bün
tetések alkalmazása által rémité cl, mellycket a törvények a biinös:ik
re kiszabtale Minclamellett, hogy a szavazatok árnlásához szokott 
polgárok kapzsiságát kielégitve 1 a comitiumok napján ezer ~wstcrf:in-;1 
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osztatott ki fejenkint a két teirzsheli polgároknak, kik ö vele sza
vaztak. Féltékeny levén a tiszta romai vérre, a polgárjoggal nagyon 
i'l fukarkodott, s a rabszolgák fölszabaditásának jogát is korlátok kör.é 
szoritot.ta. Livia, ki olly nagy befolyást gyakorolt reá, nem volt ~é
pes egy általa pártfogolt gallus számára a polgárjogot kinyerní; s 
Augustus örömestebb adott az idegennek adófölmentést, mint sem a 
romai polgárok sorába igtassa öt, kiket ö a világ urainak nevezett. 
(Dio Cassius, lib. LIII. s. 21. - Sveton. A u g us t us é l e t e, 40. S.). 

Mindamellett az Augustusra ruházott, vagy általa bitoriott ki
váltságok haszontalan e.:~zköz lettek volna kezeiben, ha nála nincsen 
az erő, me ll y egyedül képezi a hatalmat a saját törvényeik- és régi azo
kásaiktól megfosztott népeknél. S ezen erőt ö nem találhatta föl a se
natus, vagy a nép megegyezésében , mellyek most csak árnyékai vol
tak az előbbieknek, hanem tényleg a hadseregnél volt az: ezért oba j tn 
Augustus egyedül a legiok, segédcsapatok, tengeri had, praetorianu· 
sok, váro3i őrség, szóval mindazon test.iilctcl\ fölötti f8parancsnoksá
got, mellyek bármi név alatt katonai fegyelem alatt állottak; ez ál
tal biztositl1atá csak n nép minden osztályának engedelmességét. Néha 
ngy tetteté, mintha a senatus tekintélyét emelni s a nép független
''~~gét elismerni szándékoznék; azt azonban nem engedte soha, hogy a. 
senatus, vagy a nép saját nevében vegyen részt a hadserege], parancs
nokságában. A romai legiok száma nem volt ugyanaz Augtutus, mint 
utódai alatt. Az Ö és Tiberius uralkodása tdat.t, ugy látszik, hogy a ro· 
mai birodalom védelmére 25 legio állott fön, elhelyezve a veszélykot· 
leginkább kitett határszéleken. Ezen már akkor rettentő csapatokhoz 
járult még a segéd-gyalogság és lovasság, me ll y haderő a legiok ere
jével egyenlő volt. Minden legio, ide számítva a segéd-csapatokat, 
12,500 emberből állott; a 25 legio tehát 312,500 katonát számlált. 
II á r om legio állomásozott Spanyolországban, 8 a Rajna partjain, 2 
Afrikában, ugyanannyi Egyptomban, 4 Ásiában az Euphrátig, 2 Moe
siában, 2 Pannoniában és Dalmatiában. A körülrnények szerint válto
zott e legioknak állomáO<i helye, mint száma is 1); azonban ugy valá
nak mindig ~!helyezve , hogy egymást kölcsönösen segithessék , min
den kültámadást visszaverhessenck, s a népeknek lázadását elnyom
hassák. A romai fegyelem a katonák elpuhuilí.sát és romlottságát aka: 
dályozandó, nem engedé nekik városokban állomásozni, s azért még a 

1
) Tacitus, An nal. !ib. IV. cap. 5. - Dio Cassius, li u. IV. §. 23. Emez 23 

vagy 24 legio t sz:ámit ; elmondja, miként alakultak , minö különféle nevezetet 
kaptak a CJászároktól ; s bevallja azt is, miként nz A uguetus :í.ltal tartott seregek 
számát határol.otta.n meg nem tudhatta. 
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legnagyobb béke idején is sátrak alatt éltel{ j nagyon kevés küldetctt 
az erősségek· és fővárosokba, mellyek a nagy birodalmakban mindig 
háborogni szoktak. Mauritania és Thracia őrizetc szövctsége;; kirá
lyokra bizatott , minök voltak : Juha, Remetaleetes és Cotus fiai. 

Az ugynevezett vidéki csapatokon kivül voltak még városi 
cgapatok, mellyek a császárnak tcstőrségét s a városok őrizetét képcz
t.úk. Mindegyik uj praetorianus csapat, mellyck a városi csapatok egy 
részét tevék, ezer emberből állott, kik majdnem egészheil Umbria-, 
HctrUI·ia-, a régi Latium-sa legrégibb romai gyarmatokban szedettek 
(Tacitus, A n n a l. li b. IV. cap . .'J.). A köztársaság korában a praeto
rianus csapat háboru idejében a hadvezér sátorát őrizte, mclly p r a c
(o r i u ru n ak neveztetett. Scipio Africanus először adott c csapatnak 
szabályszerü alakot j más hadvezérek példáját követék, s állandóvá 
lcv,:k ez intézményt, melly olly nagy szolgálatott tett a háboruban, s 
a vetélkedést a katonák közt hathn.tÓilan éleszté. A philippii csata 
után a triumvirek néhány veterán csapatokkal növelték saját őrségö
ket, s Augustus 9 csapatra ernelte azt; főnököt adot nekik p r a e
f ectus p r a e t o r i i czimmel, zsold j okat szaporitá, s a katonai szol
gálat idejét számukra mcgrövidité. E'zen tekintélyes erő, mclly a csá
~zár kegyelméből éh·ezctt kiváltságok következtében hozzá rendkivül 
ragaszkodott, az összeesküvők vakmerősége s a népmozgalmak kitö
rése ellen biztositá életét, s Romának belbékéjét j Tiberius-, Caligula
és Commodusra nézve a zsarnokságnak és saját romlásuknak, a senatust 
és a népet illetőleg pedig az elnyomás- és rabszolgaságnak eszköze j a 
legiokra nézve kiolthatatlan féltékenység forrása j a birodalomra néz
vc pedig vP.rengző harczoknak és borz1nztó je leneteknek okozója volt, 
mcllyeknck példáit az ujabb történet c~ak Konstantin:ípoly háremei
ben tünteti elő. 

Augustusnak tengeri ereje, habár a birodalom méltósága alatt 
állott is, legalább a kormány czóljainak megfelelt. Roma. beérve azzal, 
hogy a szárazföldön uralkodhatik, s megvetve a tengerek ur~lmát. 

minden jelentékenyebb tengeri városnak hatalmát megscmmisité, nem 
annyira érdekből, mint dicsvágyból, a llélkiil, hogy a~.nak helyét pó
tolni kivánná. A város már kezdetc óta Marsnak szentelvc levén, 
minthogy csupán a fegyverek hatalma által tartá fön magát, és gyara
podott,a kereskedésből származható előnyöket egyátalúban nem ismer
te. Meg kell vallani, mikép a régieknek okvetlen szük korlátok közé 
szoritott hajózása csak másodrcndü fontossággal hirhatott a romai ta
nác.sl;:!. ué1.\·e, melly az li cllenségcincl< trtpnsztalnlait C'S flgycsségét a 
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hajózásban meg tudá hiusitani az által, hogy a tengeri harczokat szá
razföldi harczokká változtatta á.t. A hajózásnak és nagyszerű kereske
désnek minden előnyeivel csakhamar elenyésztek Nagy-Görögország 
városai, Sicilia, Corinthus, Atltene és Rhodus j maga Carthago is-' csak 
akkor vált félelmessé, midőn az előrelátó Hannibal megfeledkezve 
honfiainak természetéről, saját fegyvereivel támadta meg Romát, min
den csatát kerülve azzal a tengeren, hol, ugy látszik, kétségbevonhat
lan felsőbbséget igérhetett volna magának. Valójában tengeri csata 
döntötte el a világ uralmát Antonius és Augustus között; ki azoriban a 
m\1ltnak tapasztalatai s a romaiak közszelleme által okulva, épen azért 
nem állitotta a tengeri erőt a legiok hatalmának helyébe. Csupán két 
hajóhada volt Augustusnak : az egyik Misenum mellett állomásozott a 
nápolyi öbölben, a másik Ravennában az Adria tengeren. Számos 
válogatott csapatok képezték itten egy részét a hadi erőnek , miért is 
p r a e t o r i a n u s o k n ak neveztettek , megkülönböztetésül a többi 
kisebb hajóhadaktól, mellyeket a romaisk Provence partjain, a Raj
nán, a Dunán és a Fekete· tengeren tartottak (Justus Lipsius, D e ma
g n i t u d i n e r om a n a, !ib. I. cap. 5. Olvasd a jegyzeteket, mely
lyek által a megoldatlanul hagyott szövegnek némelly pontjait meg
világosítja). A szárazföldi és tengeri csapatok, a birodalom különféle 
részeiben elszórva, körülbeliil 400 ezer emberre rugtak j a mi csaku
gyan csekély erő volt annyi népeknek féken tartására, mellyek legyőzve 
ugyan, de azért ellenséges indulattal viseltettek iránta; hacsak az 
előbbi leveretések emléke s az átalános föllázadásra szükséges egyet
értés lehetetlensége, ide járulván még a rettegett romai név is, föl 
nem mentik a császárt attól, hogy rémítő számu seregeket tartson. 
Egyébiránt megjegyzendő, miként az ~ngedelmesség volt az egyedüli 
politikai erény a legyőzötteknél, s hogy ennek következtében nem 
kerekedhettek föl nagyobb számmal köztök a nemzeti függetlenség 
bajnokai, mint a mennyi valódi polgárt szerzett Romának a. zsar
nokság. 

A császár, hogy a sz.ámos patríciusi családok tevékenységének 
tápot nyujtson, s azok hiuságát kielégítse, különféle felügyelői foglaL 
kozásokat teremtett számukra. a középületek , utak , vizvezetök fen
tartása, a Tiberis ágyának kitisztitása, a gabna-bevásárlás s népközti 
elosztás tekintetében ; sőt magára nézve sem átallotta elvállalni né
melly illynemi.i foglalkozásokat. Kiigazittatá a via Flaminiát, mellyen 
nem sokára sereget vezérlett Galliába (Dio Cassius, lib. LIII. §. 22.). 
Consulságot viselt férfiak a?. országutak fentartásával valának meg-
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bizva, s azon kincsekből huzták a zsoldot, mellyeket győzelmeik által 
halmoztak föl a világ fővárosában. 

Az Augustus által behozott szervezet legfontosabb részeinek 
előadása után lássuk már azon jövedelmeket, mellyek e roppant tes
tet mozgásba tették, s annak életet adtak. Az idö és a barbarok meg
semmisitették a legbecses b okmányokat, mellyckből a romai biroda
lom jövedelmei- és kiadásairól helyes fogalmat szerezhettiink volna. 
Ezen okmányok között az Augustus által készitett s általa a senatus
nak örökségben hagyott B r e v i a r ium t o t i us im p e r i i legjob
ban kielégithetné kiváncsiságunkat, s megismert.ethetné velünk amaz 
óriási közigazgatást (Sveton. A u g u st us é l e t e, 102. §. Ezen rajz 
ugyanazon R a t i o n a r ium b ó l vétetett, u. o. 28. §.). A romai biro
dalom alapítója bölcseségének és tapasztalatainak emez emléke, mely
lyet ö utódainak s a történetnek hagyományozott, az emberi ész szá
mos egyéb termékeivel együtt elveszett; s e veszteséget az utóbbi szá
zadok történetirói, még Tacitus sem , pótolhat ják. A birodalom pénz
ügyi állapotáról nagyon kevés, tökéletlen ismereteket nyujtanak Dio 
Cassius, Svetonius s a császárok festészc. Tudjuk azt, hogy már Au
gustus alatt elégtelen volt a jövedelem : miért ö kénytelennek látta 
magát, uj adókkal terhelni ama polgárokat, kik Poropejus hódításai 
után Ásiában mindennemü llözteher alól, mint szintén a törvények 
iránti engedelmesség alól is kivonták magukat. A császári kormány
nak épen egyik legnagyobb hibája volt az aránytalanság a kiadások 
és a bevétel között j a miböl már érthető, miért volt annyi fejedelem 
egyuttal kapzsi és vérengző. De azért ue gondoljuk, mintha a jövede
lem csakugyan kevés lett volna i kiszámította azt egynémelly tudós, 
kiknél a tudomány vetélkedett a tehetséggel i de az ő bölcs kutatá
saiknak eredménye annyira különböző, hogy a legokosább criticus is 
alig határozhatja el magát, mellyik állitáshoz ragaszkodjék. Ugy lát
szik azonban, hogy a V i l á g t ö r t é n c l e m i rói megtalálták a kö
zéputat Justus Lipsius és Gibbon számításai között, 960 millióra szá
mítván a romai birodalom jövedelmeit (Justus Lipsius, D e ma g n i
t u d i n e r o ru a n a, li b. II. cap. 3. - Gibbon, A r om a i b i r o d a
lom hanyatlásának története, l. köt. 6. fej. - Világ
t ö r t é n e l em, XII. rész, Gibbon kiadójától idézve) j nagyon cse
kély összeg, ha tekintetbe veszszük a nagyszámu különféle népeket, 
mellyekre kivettetett, de a mellyet kétségkivül növelhettek volna 
azon adózások, mellyekkel az adószedők fukarsága. s a kormányzók 
zsarnoksága, daczára Augustus mindcn szigoru törvényének, a véde-
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Jem nélküli népeket terhelte. A közkincstár, o e r a r ium, különbözött 
a császárnak magán-kincstárától (liscus) j amannak fölügyeletét a. nép 
által nevezett, s a régi praetorok közül évenkint választott két tisztvi
selö vitte. E különbség, ha bár látszólag jó ideig fenállott , tettleg 
azonban csak szinlett volt j mert szintugy a k<lzkincstárról, mir{t ma
gán-vagyonáról a császár rendelkezett (Dio Cassius, lib. Lill. s. 2. -
Tacitus, A n n a l es, lib. VI. cap. 2. -- Plinius, H is t. n a t. li b. XVIII. 
cap. 2.). 

Romának fontossága, s annak szüksége, hogy a város, a császár
nak székhelye, csendes állapotban maradjon, hol a legkisebb nyug
talanság az egész nagyszerU birodalomnak békéjét fölzavarhatá, arra 
birta Augustust, hogy a p r a ef ectus u r bis hivatalát ismét hely
reállitsa, sokkal kiterjedtebb jogokkal, mint a minőkkel a l<irályok és 
consulok általnevezett hajdani praefectusok birtak. Kezdet óta a ki
rályok s azután a consulok , midön a várostól távol voltak, helyette
sitettek valakit maguk helyett, a ki igazságot szolgáltatott, s a sür
gősebb ügyekben, mint szintén a váratlan esetekben is intézkedett. 
Jóllehet azután a praetor fölállitása, kihez a consulok városi teen· 
dőinek egy része tartozott, fölöslegessé tette a praefectus urbis hi va· 
talt: mindazáltal a köztársaság korában, valamint a. császárok alatt is, 
mindig neveztetett egy, a. ki a latin ünnepek megtartásán elnökölt. 
Julius Caesar, midön Pompejus fiai ellen indult Spanyolországba, 
nyolcz praefectust választott a közügyek kezelése- és igazgatlisára 
Romában az ö távolléte alatt.. Augustus, mig a polgárháboruk tar
tottak , Maecenas egyszerii lovagra bizta a föfelügyeletet Romában 
és Olaszországban j később a birodalom urává válván, consularis 
egyént választott, kit a U:lrvények rendes megtartása alól fölmentvén, 
borzasztó hatalommal ruházott föl, hogy re.ndben tarthassa a roppant 
várost, hol még annyi zavargó polgár és makacs rabszolga folyton 
háborgott. Ezentul a praefectusi hivatal álland6 lett. Ezen tisztviselő 
mindig hat lictor kiséretében járta be a várost j a nép ellenében le
vén fölállítva, nem annak szavaza ta által választatott, hanem a csá
szárnak tetszése szerint neveztetett, ld addig engedte öt a hivatalban, 
a mig jónak látta. Az ö törvényhatósága csalthamar a praetorok hatal
ma fölé emelkedett, kik évről évre a nép által választatván , a tör
vénykezésnek lassu formáit tiszteletben tartani kénytelenittetének 
(Tacitus, A n n a l es, l ib. VI. cap. ll. - Hugo, A r o ma i j o g t ö r
t é n e t e. ·- Beaufort, R om a i k ti z t á rsa s á g, l. ktlt.). 

Jlly módon rakta . Augustus azon alkotmány alapját, me Ily a 



- 635 -

zaarnokságot Romában és a birodalomban megszilárditotta j s jóllehet 
félszázadig dolgozott annak megszilárditásán, az ő halála után utód
jainak zsarnoksága, a legiok föllázadásai és a praetorianusok durva
sága által azonnal összeroskadt. Igazságtalanok lenuénk, ha fölróni 
akarnók Augustusnak az ő bitorlását, s cgyuttal be nem vallanók, mi
szerint ő valódi előnyökben részelteté a romaiakat, s a birodalma alá 
vetett valamennyi népeket. A hosszu béke, melly a Marius és Sylla 
által támasztott polgárháboruk után bekövetkezett·, s a világot izga
tottságban tartó folytonos lázadások után végre beállott j a helyreál
lott rend mindazon tartományokban, hol azelőtt zavar és fejetlenség 
uralkodott j az éber s néha nagylelk ü közigal!gatás, melly a zsarnok
ság szeszélyeinek s a győzelem tulkapásainak helyébe lépett,- Anto
nius legyőzöjét mindig el fogják különözni azon vad bitorlóktól, kil( 
vérnyomokon járva, lábbal tiporják a hazát~ a törvényeket, a ruípe
ket. Augustus jól ismerte a korabeli romaialiat, s őket rn.bszolgá.kká 
tette ; ha Pompeju~, Brutus és Cato győznek, nem lettek volna képe
sek visszaállitani a köztársaságat régi alapjain. Az actiumi diadal 
után Octavius szed te a polgárJláboruk gyümölcsét, mellyek a roma. 
népet elerőtleniték, s a régi alkotmány iránti szeretctet benne kiolták 
A világnak emez uralkodói nem voltak már méltók a szabadságra, 
mellytöl annyi népeket megfosztottak j ők maguk kivántak urat, ki 
kormányozza őket. Augustus nem érdemel annyi szemrehányá.st azért, 
hogy rabszolgává tette a romai népet, mint ez, hogy Augustus ke
zeibe adta magát, ki még csak dicsöségének fényével sem vakitotta 
el azt. 

(Vayx , H is t o i r e d es E m p e r e u r s r om a i n s.) 

(G) 354-ik laphoz. 
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Svppletvm ab Edm. Chishvll in Antiqvitatibvs Asiaticis. 

Rervm. Gestarvm. Divi. Avgvsti. Qvibvs. Orbem. Terrarvm. 
Imperio. Popvli. Rom. Svbiccit. Et. Impensarvm.-Qvas. In. Rempvbli
cam. Popvlvmqve. Romanvm. Fecit. lncisarum. ln Dvabvs. Aheneis. 
Pili!'. Q.vae. Svnt. Romae. Positae. Exemplar. Svbiectvm. 

Tabula prima intrantibus a laeva . 
.-\nnos. Vndeviginti. Natvs. Exercitum. Privato. Consilio. Et. 
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Privata. Impensa. Comparavi. Per. Qvem. Rempvblicam. o b Stina
tione. Factionis. Oppres9am. In. Libertatem. Vindica v i. 9 e n Atvs. 
Decretis. Honorificis. o r n a t u 9. ln. e um. Ordinem. Svm. a d l ectus. 
a. Consvlibv9. i n t c r. c o n su l a. r es. u t. se n t e n t iam d i c e Rem. 
Locvm q v e. et. Imperivm. Mihi. Dedit. Respvblica. v t i. Praetorl. Si
mvl. Cvm. Consvlibus. Hir t i o. e t. P a n sa. H u i c. Avtem. Eadem. 
Anno. Me. suf fe c t u m. Consvlem. cum. e d i Disset : Et. Trivmvi
rvm. Reipvblicac : c o n st i t u e Ndae. Qvi. Parentem. co Ni v r a t i. 
o c c i dissen t. In. e x i l ium. Expuli. Ivdiciis. Legitimis. Vltvs. Po
stea. Bellvm. Inferentis. Reipvblicae. . . 

Arma. Terra. Mariqve ... si g Naqve. Toto. Orbe. Terrarvm. 
c i r cum t u l i. Victorqve. Omnibvs. s u p p l i c i b u s. Civibvs. Peper
ci. e t. in Exilio. sp o n t o. s u a. d e Gentes. Qvibvs. Tv to. l i c e r e t. 
Serv ari. Qvam. Excidere. Malvi. . . . Millia. Civivm. Roma. n o r um. 
a d a c t a. Sacramento. Meo. Fvervnt. Circiter. q u i n g e nT a. Ex. 
Qvibvs. Dedvxi. in. oolonias. Avt. Remisi.ln. Mvnicipia. Sva.Sti
pen d i is so l u Tis. Millia. Aliqvanto. p l us. q u a M. Trecen:ta. Et. 
lis. Omnibvs. Agros. A ds i g n a v i. Av t. Pecvniam. Pro p r iam. ex. 
Me. Dedi. 7 l o n g as. N aves. Cepi. Sesccn t as. p r a e t e r. a l i As. 
Siqvae. Minoris. q u am. t r i r Emes. Fvervnt. 7 

Bis. Ovans. Triumpha v i. t r is. e g i. c u R v lis. Tr i V mphos. 
Et. Appellatus. sum. viciens. e t. seMel. Imperator. cumque 
p l u Ris. Trivmphos. Mihi. Se n a t us. d e c r e v i s s e t. i is. t a
m e n. a g e n dis. su Perscdi. e t. t a n t umm o d o. la u r Vs. Deposvi. 
ln. Capitolio. D e lm a t is. et. I ll u r i i s. q V oqve. Bell o. Nvnc. p e r
domiTis. Ob. Res. Aut. ductu. meo. aut. per. lcgaTos 
Avspiciis. Meis. Terra. Mariqve. Prospe re. Gestas. Q v a es i t am· 
q u e. b e ll o. r e Qviem. Decrevit. , Senatvs. Svpplica.ndvm. Esse. 
Dis. Immortalibus. . . . Qvo. e x.Senatvs. Consvlto. Spplicatvm. Est. 
In. Deorvm . 

Tabula secunda a laeva. 
Patritiorvm. Nvmervm. Avxi. Consvl. Qvintvm. Ivssv. Popvli. Et. 

Senatvs. Senatvm. Ter. Legi. Et. In. Consvlatv. Sexto. Censvm. Popv· 
li. Conlega. M. Agrippa. Egi. Lvstrvm. Post. Annvm. Altervm. Et. 
Qvadragesimvm, Feci. Qvo. Lvstro. Civivm. Romanorvm. Censa. Svnt. 
Capita. Qvadragiens. Centvm. Millia. Et. Sexaginta. Tria. Millia. a l
t e r uM. Consvlari. Cvm. Imperio. Lvstrvm. c e n s um q u e. Sol vs. 
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.Feci. Censorino. e t. Asinio. Cos. Qvo. Lvstro. Censa. Svnt. Civivm~ 

Romanorvm. c a p i t a. Qvadragiens. Centvm. Millia. Et. Dvcenta. 
Trigin ta. Tri a. M i ll i a. t e r t i u M. Consvlari. C vm. Imperio. Lv
strvm. Conlega. Tib. Caes a r e. fe c i. Sex. Pompeio. Et. Sex. Apvlcio. 
Cos. Q vo. Lvstro. Etiam. c e n sa. su n t. R o Manorum. Capitvm. 
Qvadragiens. Centvm. M i ll i a t r Iginta. Et. Septem. Millia. 

Legibvs. Novis. l a t is. e Xempla. Maiorvm. Exolcscentia. r e v o
ca v i. ct. ~fugientia. Iam. Ex. Nostro. conspectu. Avita
rum. Rervm. Exempla. Imitanda. p r o p o l:l u i 7. 

p e R. Totvm. Im p e r ium. Popvli. Romani. 
p a r t a. e st. t e r r a. ro a r i q u e. pAx. C vm q v e. a. c o n d i t a. u r b e. 
I a n um. q u i R i n um. Bis. Omnino. c Lav::!vm. fu is Se. Prodatvr. 
E vm. se n a t us. Per. Me. Principem. Ter. Clavdendvm. Esse. i us
s i t. 7 

I n t e r. Filios. Meos. Q vos. Sinist r a. so r s. Mihi. Eripvit. 
Eorvm. Caivm. Et. Lvcivm. Caesares. . 

Tabula tertia a laeva. 
Honoris. Mei. Cavsa. Senatvs. Popvlvsqve. Romimvs. Annvm. 

Qvintvm. Et. Decimvm. Agentis. Consvles. Designavit. Vt. Evm. Ma
gistratvm. lnireut. Post. Qvinqvennivm. Et. Ex. Eo. Die. Qvo. Dedv
cti: Svnt. ln. Forvm. Vt. lnteressent. Consills. Pvblicis. Decrevit. Se
natvs. Eqvites. Avtem. Romani. Vniversi. Principem. lvventvtis. 
V tr um Qve. e oR vm. Par m is. eT. Ho.stis. Argenteis. Donatvm. Apella
vervnt. 7 

Plebei. Romanae. Viritim. H S. Trecenos. Nvmeravi. Ex. Testa
mento. Patris. Mei. Et. Nomine. Meo. Qvadriogenos. Et. Bellorvm. 
Manibiis. Consvl. Qvintvm. Dedi. Itervm. Avtem. ln. Consvlatv. Deci
mo. Ex. Patrimonio. Meo. II S. Qvadringenos. Congiarl. Viritim. Per
nvmeravi. Et. Consvl. Vndecimvm. Dvodecim. Frvmentationes. Frv
mento. Privatim. Coempto. Emensvs. Svm. Et. Tribvnicia. Potestate. 
Dvodecimvm. Qvadringenos. Nvmmos. Tertivm. Viritim. Dedi. Qvae. 
Mea. Congiaria. Pervenerunt. Ad. se st e r t i Vm. m i ll i a. Nvnquam. 
Minvs. Qvinqvaginta. Et. Dvcentia. 7 Tribvnitiae. Potestatis. Dvode
vicensimvm. Consvl. XII. Trecentis. Et. Viginti. Millibvs. Plebei. Vr
banae. Sexagenos. Dcnarios, Viritim. Dedi. Et. Cvivis. Militvm. Meo-
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rvm. Consvl. Qvintvm. Ex. Manibiis. Viritim. Millia. Nvmmvm. Singv
la. Dedi. Accepervnt. Id. Trivmphale. Congiarivm. In. c o l o n i i:--. 
Homin vm. Circiter. Cent vm Et. Viginti. Millia 7 Consvl. · T~rtivm. 
Decimvm. Sexagenos. Denarios. Plebei. Qvae. Tvm. Frvmcntvm. p, .. 
blicvm. Accepervnt. Dedi. Ea. Millia. Hominvm. Pavlo. Plvra. Qvam. 
Dvcenta. Fvervnt. Pecvniam. p r o. Agris. Q vos. In. Consvlatv. Meo. 
Qvarto. Et. Postea. Consvlibvs. M. C r ass o. e t. Cn. Lentvlo. Avgvrc. 
Adsignavi. Militibvs. Solvi. Mvnicipis 7 Ea. Sestertivm. Circiter. Sex· 
si ens. Milliens. Fvit. Qvam. e x. Collationibvs. p r o. Prae d i is, N vme
ravi. Et. Circiter. Bis. 1\filliens. Et. Scscentiens. Qvod. Pro. Agri". 
Provincialibvs. Solvi. 7 Id. Primvs. Et. Solvs. Onmivm. Qvi. Dedvxc
rvnt. Colonias. Militurn. In. Italia. Avt. In. Provinciis. Ad. Memoria111. 
Aetatis. Meae. Feci. Et. Postea. T i. Neroni. Et. Cn. Pisoni. Consvli
bvs. ltemqve. C. Antistio. Et. D. Laelio. Cos. Et. C. Calvisio. Et. L. 
Pasieno. Consvlibvs. Et. Lentvlo. Et. Messalino. Consvlibvs. Et. Cani
nio. Et. Q. Fabricio. Consvlibvs. v e t e r a n is. q u Os. Emeriteis. Sti· 
pc11dl-". In. Sva. Mvnicip i a. r e d v x i. Praern i a. a e r e. num Era
to. Persolvi. Qvam. In. Rem. Sest e r t ium. Mill. 

Impendi. 7 
Qvater. Pecvnia. Mea. Ivvi. Aerarivm. Ita. Vt. Sestertivm. Mil

licns. Et. Qvinqviens. Ad. Eos. Qvi. Praeerant. Aerario. Detvlerilll. 
Et. M. A em i l i o. Et. L. An•ntio. Cos. ln. Aerarivm. Militare. Qvod. 
Ex. Consilio .... c o n st i t u Tvm. Est. Ex. q u o. Praemia. Dnrentvr. 
Militibvs. Qvi. v i g i n t i. st i p e n d i a. Emervissent. HS. Milli,en.". 
Et. Sepringent i e n s. T i b. C a es a r is. n om i n e. e t. m Eo. d e t u l i. 

Tabula prima a dextra. 
Cvriam. Et. Continen~. Ei. Chalcidicvm. Templvmqve. Apollini". 

ln. Palatio. Cvm. Porticibvs. Aedem. Divi. lv\1. Lvpercal. Porticvm. Ad. 
Circvn1. Flaminivm.Qvam.Svm.Appellari. Passvs. Ex.Nominc. Eivs.Qui. 
Priorem. Eodem. In. Solo. Fecet·lü. Octaviam. Pvlvioar. Ad. Circv m. 
Maximvm. Aedes. In. Capitolio. lovis. Feretrl. Et. !ovis. Tonantis. Ae
dem. Qvirini. Aedes. Minervae. Et. Ivnonis. Reginae. Et. !ovis. Li
bertat.i~. In. Aventino. Aed~m. Larvm. In. Svmma. Sacra. Via. Aedern. 
Devm. Penativm. In. V elia. Aedem. Ivventatis. Aedem. Matris. Magna<'. 
Jn. Palatio. Feci. 7 

Capitolivm. Et. Pompeivm. Theah·vm. Vtrvmqve. Opvs. Impensa 
Grandi. Refeci. Sin<.'. VIIa.. Inscriptione. Nominis. Mei. 7 Rivos. Aqva
rvm. Complvribvs. Locis. Vetvstate. Labentes. Refeci. Et. Aqvam. 
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Qvae. Marcia. Appellatvr. Dvplicavi. Fonte. Novo. In. Rivvm. Eivs. 
Immisso. 7 Forvm. lvlivm. Et. Basilicam. Qvae. Fvit. Inter. Aedcm. 
Castori9. Et. Aedem Satvrni. Cocpta. Profligataqve. Opera. A. Patrc. 
Mco. Perfeci. Et. Eandem. Basilicam. Consvmptam. lnccndio. Am· 
pliato. Eivs. Solo. Svb. Titvlo. Nominis. Filiorvm. me o r um. lnchoa
vi. Et. Si. Vivvs. Non. Perfecissem. Perlici. Ab. Heredibvs. me IS. 

Juss 1. Dvo. Et. Octaginta. Templa. Devm. ln. V r be. Comwl. 
Refeci. 

Privato. Solo. d e d i c a t o. Martis. Vltorifl. Tem pl vm. Forvm
qve. Avgvstvm. Et. Theatrvm. Ad. Aedem. Apollinis. ln. Solo. Magna. 
Ex. Patre. A d. i d ..... Empto. Feci. Qvod. Svb. Nomine. M. Mar
celli. Generi. Nitescit. 7 Dona. e x. Manibiis. ln. Capitolio. Et. In. Ac
de. Divi. lvll. Et. In. Aede. Apollinis. Et. ln. Aede. Vestae. Et. In. 
Templo. Martis. Vltoris, Consacravi: Qvae. Mihi. Constiterunt. HS. 
Circiter. Mi1liens. 7 Avri. Coronarl. Pondo. Triginta. Et. Qvinqvc. 
Millia. Mvnicipiis. Et. Colonls. Italiae. Conferentibvs. Ad. Trivmphos. 
Meos. Qvintvm. Consvl. Remisi. Et. Postea. Qvotiescvmqve. Imperator. 
Appellatvs. Svm. Avrvm. Coronarivm. Non. Accepi. Decernentibvs. 
M vnicipii:;~. Et. Confer e N t i b v 11. q u a!'. t u n c. A tqv!'. An tea. De-
creverant 7 ...... m u N v:;~. Gladiatorivm. Dedi. Meo. Nomine. Et. 
Qvinqvien~. Filiorvm. Meorvm. Avt. Nepotvm. Nomine. Qvibvs. Nv
meribvs. Pvgnavervnt. H om i n um. c i r c i t e r. Decem. Millia ..... 
Bis. d e d i. Ferarvm. V ndiqve: Accin c t a r um. . . s p e c t a Cvla Pro
P r i o. me o. Nomine. Et. Tertivm. N epo t um ..... l u d os. Feci. Meo. 
~amine. Q vater. Aliorvm. Avtem. Ma gis t r a t u uM. a bs e n t i uM. 
Ter. Et. Viciens ..... i n c o ll e Gio. XV. Virorvm. Magist e r. a d l e-
c t o. i n. Collegi vm. M. Agrippa ....... Per Q v i n d e Cim. v i r os. C. 

· Fvrnio. C. Silano. Cos. q u i N t o s. fe c i. Lvdos. s a e c u l a r e s. n u ll i. 
v i r o r um. vis o!". a n t e. i D. Ti!rnpvs. Deindc>. 

. V e n a t i o n es. b es t i a R vm. Africano.
rvm. Meo. Nomine. Et. Filiorvm. l\1ec,rvm. Et. Nepotvm. ln. Circo. 
Avt. ln. Foro. Avt. ln. Amphitheatris. Popvlo. Dedi. Sexiens. Et. Vi· 
ciens. Qvibvs. Confecta. Svnt. Bestiarvm. Circiter. Trin. Millia. Et. 
Qvingentae 7 

Navalis. ProelL Spectncvlvm. Popvlo. Dedi. Trans. Tiberim. ln. 
Qvo.'Loco. Nvnc. Nemvs. Est. Cae~arvm. Ca v a. t o. so l o. i n. l o n g i
t u d i n em. m i ll e. Et Octingen tos. Pede~. ln. Latitudine. M i ll c. 
e r a n t. e t. Dvcenti. ln. Qvo. T1·iginta.. Rostratae. N aves. Triremes. 
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e t. q u a d r i r em es. Plvris. Avtem. Minorcs. Inter. Se. Conflixcrvnt. 
A t t i c i s. e t. P c r si c is. Cla.ssibvs. Pvgnaverunt. Praeter. Rcmi
ges. Millia. h om i n um t r i g i n Ta. Ci reiter 7 

ln. Templis. Omni vm. Civita.tivm. p r i ma r um. E u r g p a c. 
Et. Asiae. Victor. Ornamenta. Reposvi. Qvae. Spoliatis. Tcmpl is. is. 
c u m. Q vo. Bell vm. Gesscram. Privatim. Posscderat. Me a c. Statvac. 
Pedestres. Et. Eqvcstres. Et. ln. Qvadrigeis. Argcntcae. Stctervnt. In. 
Vrbc. XXC. Circiter. Qvas. Ipse. Svstvli. Exqvc. Ea. Po 0 vnia. Dona. 
Avrea. In. Aedc. Apollinis. Meo. Nomine. Et. Illorvm. Qvi, Mihi. Sta
tvarvm. Honorem. Habvervnt. Posvi. 

Tabula seeunda a dextra. 
Mare. Pacavi. A. Praedonibvs. Eo. Bello. Scrvorvm. Qvi. Fv

gissent. A. Dominis. Svis. Et. Arnm. Contra. Rcmpublicam. Tvlcrvnt. 
t r i g i N ta. Ferc. Millia. Capta. Dominis. Ad. Svpplicivm. Svmendvm. 
Tradidi 7 Ivravit. In. Mea. Verba. Tota. Italia. Sponte. Sva. Et. Me. 
p r O. V i ct is. d u ci bus. Dvcem. Depoposcit 7 Ivravcrvnt. In. Eadem. 
v e r b a. G a l Liae. H is p Aniae. Af r i Ca. Sicilia. Sardinia. Qvi. • 
. . . Omnivm. Pro-
vinciarvm . . . Qvibvs. Finitimae. Fvervnt. 
Gentes. Qvae. N o n d u m su b i e c t a c. e r a n t. p o p. R om a n o. 
Fines. Avxi. Gallias. Et. Hispanias. Provincia s q v c. 
q u as. a ll u i T. Oceanvs. A. Gadibvs. Ad. Ostivm. Albis.Flvminis. 

a b. us q u e, r e g i o n e. Ea. Qvae. Proxima. Est. 
Hadriano. Mari. a r m is. p e r l us t r a v i. N vili. Gen ti. Bella. Per. 
Inivriam. Inlato 7 c I ass i s. R o m a n a. . Ab. Ostia. Rhc
ni. Ad. Solis. Orientis. Regionem. Vsqve. Ad. o r bis. c x t r em a. Na
vigavit. Qvo. Neqve. Terra. Neqve. Mari. Qvisqvam. Romanorvm. 
Ante. Id. Tempvs. Adlt 7 Cimbriqve. Et. Chariides: Et. Semnones. 
Eivsdem. Tractvs. Alii. Germanorvm. Popvli. Per. Legatos. Amicitiam. 
Meam. Et. Popvli. Romani. Petiervnt 7 Mco. lvssv. Et. Avspicio. 
Dvcti. Svnt. Dvo. Exercitvs. Eodem. Fere. Tempore. In. Aethiopiam. 
Et. ln. A r a b Iam. Q va. E a. t e m p es t a t e 

A r me Niam. ma !orem. lntcrfccto. Rege. Ei vs. 
Artax i a. M. Posse. i n. p o t e s t a Tem. Tigranis. Re
gis. Per. T i. N e Ro n cm. d i a d em a t e. e i us. c a p i t i. i m p os i t o. 
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transtulj, ArmeNjam.Gentem. Postea. lnquietam. Gentem.Et. 
Rebellantem. D om j t am. Per. Cajvm. Fili vm. Mevm. Regi. Ari o
barzani. gubernandam. et. frenanDam. Tradidi. Et. Post. 
Ei us. M o r t Em. Fi lio. Ei vs. Artavasdi. Q vo d am. j u r e. A r j o b a r
za Ne. Qvi. Erat. Ex. Regio. Genere. Armeniorvm. Orivndvs. ln. Id. 
Reg n um. d e d u c t o. Provincias. Omnis. Qvae. Trans. Hadrianvm. 
Mare. Vergvnt. Et. P o n t i c a s. A si a N asqve. Iam. Ex. Parte. Magna. 
Regibvs. Eas. Possidentibvs. c o n c e ss i. Si c i l iam. e t. Sardiniam. 
Occupatas. Bello. Servili. Reciperavi 7 

Colonias. In. Africa. Sicilia. Ma c e Donia. Vtraqve. Hispania. i n 
G a ll i a. C om a t a. e t. Gallia. Narbonensi. Pr a e t e r. p r a es i Dia. 
Militvm. Dedvxi. Italia. Avtem. colon i As. Qvae. Vivo. Me. Cele
berrimae. E t. Freqventissimae. Fvervnt. i i x x x. Dedvctas. Habet 7 

Signa. Militaria. Com pl vra. p e r. n os t r os. d u Ces. Amissa. De
victis. r e g i o n i b us. r e c e p i. Ex. Hispania. Et. Gen t i bus. D e l
m aT eis 7 Parthos. Trivm. Exercitvvm. Romanorvm. Spolia. Et, Si
gna. r es t i t u e r e. Mihi. Svpplicesqve. Amicitiam. Pop v li. Romani. Pc
tere. Coegi. Ea. Avtem. Signa. ln. Penetrali. Qvod. Est. ln. Templo. 
Martis. Vltoris. Reposvi 7 

Pannoniorvm. Gentes. Qvas. Ante. Me. Principcm. Popvli. Ro
mani. Exercitvs. Nvnqvam. Adlt. Devictas. Per. Ti. Caesarem. Qvi. 
T vm. Pracer a t. e x e r c i t i b Vs. Imperi o. Popvli. Romani. Svbieci. 
Protvliqve. Fines. Im p e r i i. a d. Is t r i. Fl vminis. r i p am. . 
Qvod. A. V. , . Vs. Exercitvs. Eis. . Spro. 

• . A. . . . Tvsqve. Pos. V ci vs. 
Gentes. l. 
Ad. Me. Ex. Ind i a. . 
. . M. Nostram. 

narvm. . N. 
. Tanaimqve. Vltra. Rec, . 

Et. Hibcr. 

. . Advd.Qv . 
Per. Legatos. Bastar· 

Et. Sarmata Rvm. 
Rvmo . Rex. 

Ad. Me. Svpplices. Confvge r v n t. 
tes. . 

Reges. Parthorvm. Tirida· 

Tabula tertia a. dextra. 
Regis. Phrntis (si c). . . . . . Medorvm .•... Arta ..... . 

Maelo: Mar. . . . . . Omanorvm. Svebo. F. . . . . R e x. Parthorvm. 
Phrates.(s i c). Orodis. Fili vs. Filios, Svos. N epotes q v e. m is i t. ln. 
Italiarri. Non. Bello. Svpcratvs. Sed. Amicitiam. Nostram. Per. h a e c. 
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Svorvm. Pignora. Petens. Plvrimaeqve. Aliae. Gentes. Ex:pe r t a e. 
su n t. R om a n am. Fidem.Me. Priucipc. Qvibvs. Antea. Cvm. Popvlo. 
Romano. n u ll um. omn i n o. fu i t. l Egationvm. Et. Amicitia.e Com
mcrcivm 7 

A. Me. Gentes. Parthorvm. Et. Medorvm. p e t i e r v n t p c r. 
Principes. Earvm. Gentivm. Regesqve. Per. Eo'!. Accepervnt. Pa r
t h i. V o n o n em. R e gis. P h r aTis. Filivm. Regis. Orodis. Nepotem. 
Mcdi. A r t a b a n um ..... Regis. Artavasdis. Fili vm. Regis. Ario
harza.nis. N ep o t em. 

ln. Consvlatv. Sexto. Et. Scptimo. p os t q u am. b e ll a. c i v i
l i a. Extinxcram. Per. Consensvm. Vniversorum. R om a n o r u m. c i
v I vm. Rempublicam. Ex. Mea. Potcstate. ln Senatvs. e t. P o p v l i. 
It om a n i. a Rbitl'ivm. Transtvli. Q vo. Pro. Merito. 1\fco. Senn t us 
me. a p p e l L a v i t. A u g us Tvm. f'Jt. Lavreis. Postes. Acdivm. 1\fca
t·vm. v i n x: i t. 

• sus c c p t um. a. me. Tcrtivm. Decimvm. Consvlatvs. 
ma gis t r a t um. Sc n a t us. c t. E q u es Tcr. Ordo. Popvlvs q u e. 
Romnnvs. V niversvs. p r o d i d e r u n t. me m o Riae. Idqve. ln V esti
IJv l o. a Edivm. Menrvm. Inscribend um. c u r a r u n t. e t. ln. :Foro. Av
gusto. sub. Qvadrigas.Qvae. Mihi. Ex:.S.C. Positae.sunt.. 
s c r i p S i. H ace, c u m. a n N vm. Age r e m. Septvagen s i m u m. s e· 
s t ll lll. 

. Svmma. Pecvniae. Qvam. Dedit. 
Sis. Militibvs. Necessarivm. 

Opera. Fecit. Nova. A ed cm. Matri:,;, Ma g n a e • 
Divi. lvll. Qvirini. Minervae. 

De vm. Per.ativm. l v v e n t a t is. 
Cvm. C h a l c i d i c o. . 

Larvm. 
. Ad. Circvm. Cvriam. 
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(H) 384-dik laphoz. 

C i c e r o m i n t b ö l c s é s z. 

Cicero btllcsészről ekképen nyilatkozik egy ujabbkori bölcsész : 
Tagadhatlan dolog, s maga Cicero megvallja, miszerint az ő ér

ü:kezése a köt c I cs s é g"e kröl gtlrög eredeti után készült; görög 
Prcdetück az abban meghányt bölcsészeti eszmék; a megkiilönbözte
tt\sek a görög szójáráson alapulnak; midőn a tapasztalaton s világis
mereten épült javaslatokkallép föl, azokat tisztán, finom megjegyzé
sekkel adja elö, mellyek a legvalóbb igazságot foglalják magukban. 
De midőn az igazság alapelvei fölötti mélyebb nyomozásokra s a mi 
rendes fogalmaink pontosabb elemzésére kerül a sor, ugy szintén mind 
abban, a mi a különféle gi:irög iskolák sajátszerü szőrszálhasogatá

saira vonatkozik: sem olly világosságot, scm olly összefüggést nem 
ta Jálunk nála, miként a többiben. 

A természeti és társadalmi világ rendes eseteinek szemléletéblíl 
meritett eszméknek bizonyos mennyisége minden népekkel közös: kö· 
vetkezőleg miuden nyelvueit megvannak azok jelölésére saját kifeje
zései. De már azon fölfedezések , mellyeket némelly egyének élesebb 
belátásának köszlinhetiink, s a nyomozások, mellyekre nem a szükség; 
hanern a ki,•áncsiság, vagy kiilönös hajlam kényszerítik az embert, egy 
népnek inkább a tulajdonai, mint a másiknak: következőleg az egyik 
nyelvben jobban kifejezhetők, mint a másikban. 

A görög tudományosság az ő bölc;;észctökkcl képződött ; a köz
tök otthonos eszmék a szemléletrc hajlandó nép szellemének természe
tes gyiimölc~ei valának, ugy lJOgy a nyelv, ugy szólván, azon esz
méknek tükre lesz. Máskép volt ez a romaiaknál. Itten az idegen böl
csészet szép, zengzetes nyelvbe ültettetett át ; s az által , hogy a gö
l"i:igök határozásait minden módositás nélkül elfogadták,jóllehet a meg
határozott eszmék kifejezésérc használt szavak nem birtak ugyanazon 
jelentőséggel ; az által : hogy a görögöknek minden következtetéseit 
hclybenhagyták, jóllellet azok nem olly szabatosan, vagy más módon 
meghatározott előtételekből vonattak le : szükségképcn homály táma
dott az eszmékben, s hézag a bizonyitásban, főleg olly időszakban, 
midőn a fatin nyelv a bölsészetre alkalmaztatott. 

A mi Gicerot illeti , a mennyire életéből és hátrahagyott müvei
höl kitetszik, világos eszü, ép elméjü s tevékeny férfiu volt; mellyek 
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mindannyi alkalmas tulajdonak az elmének kimívelésére s az elmélke
dés tárgyainak fölkeresésére j nem birt azon szemléleti tehetséggel, 
melly a tudomány okelveibe igyekszik behatni j s szintngy a szükséges 
nyugalom, mint a hajlam eme tanulmányokra hiányzott nála.· Ó állam
férfiu, s az ifjuság foglalkozásai után számtalan ügyekkel elfoglalva 
levén , tanulmányainak egyedüli czélja volt azon szerepre készülni, 
mellyet a politikai téren játszania kellett. Az ékesenszólást ugy tekin
tette, mint eszközt a méltóságok elnyerésére, a bölcsészetet pedig 
mint az ékesenszólás scgédtudományát; s az észleleti tudományok 
csak annyiban öntöttek belé érdeket, a mennyiben a gyakorlati, vagy 
politikai tárgyak fölötti eszméinek tisztába hozatalára szolgáltak, vagy 
azoknak kifejezését elömozdithaták. Szó.mos egyénekkel s nemzetének 
főosztályaival viszonyban élt akkor, midön a köztársaság az d hatal
mának s politikai befolyásának teti'Spontján állott, a legnagyobb forra
dalmak sa legmagasztosabb jellemü férfiak korszakában j ö maga is 
részt vett a forradalmakban,s korának legjelesebb egyéniségeivelleg
bensőbb viszony ban állott. Csupán irataiból i tél ve, azokból látható, 
hány illy egyéniséggel állt ő bizalmas lábon j mennyi adatok-, tettek
és fondorlatokról értesiilt az ő pályáján. Egyetlen bölcsésznek sem 
volt nagyobb alkalma tapasztalatokat gyüjteni a polgári társadalom 
természetéről, a jellemek különféleségéről, s azon befolyásról, mellyet 

-bizonyos nemü jellemek a közvéleményre gyakoroltak, a szenvedé
lyek hatalmáról s az erénynek jótékony hatá'!áról. Az illy helyzet azon
ban nem igen volt alkalmas az elvont eszméknek taglalgatására, vagy 
elmélkedésre a láthatatlan erők természete fölött , mellyeknek látható 
eredményei csak a tti.rsadalomban s az életnek müködéseiben láthatók. 

Hasonló szellemre s a külkörülmények hasonló befolyására ta
lálunk a k ö{ e l ess é g e kr ő l szóló könyvében. Midön a szerző nem 
vizsgálja az embernek erkölcsi természetét átalában, hanem csak a 
társadalom által rárótt terheket fejtegeti: ez esetben az eredetinek 
bölcsészetéthelyesen fogja föl, világosan fejtegeti,s hihető, miként sa
ját találmányaival is gazdagitja,De a pusztán elméleti nyomozásoknál, 
az elvont nézetek fejtegetésében, midőn bizonyos erkölcsi tulajdonak 
egyszerü pontjainak fölfedezéséről, vagy bizonyos nehézségeknek, 
mellyekbe ütközik, megoldásáról van szó , Cicero a másolatban nem 
világos ; s midőn saját eszére bizzu. magát, az ő eszméi nem igen mé
lyen hatnak, hanem a fölszinen maradnak. 

Értekezik a jótékonyságról, az illendő ről, az erkölcsis égről, tár
sadalomról és ildomosság szabályairól, miképcn kell az embernek magát 
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szerettessék és tiszteltessék? tanulságos a világosság és szabatosság ál
tal; érdekes, mert igazságot mond, slSt az uj eszméknél fogva is, mely
lyekkel nála találkozni vélünk. De már az általa előadott tanok a tö· 
kéletes és Wkéletlen erényről (l. 3.), a kettős illendőségről (l. 24.), a 
jó rendről (wnt;ta, I. 40.), azon tételnek bizonyítása, hogy a társa
dalmi erény az első mindenek ktsztstt, a bölcsesség eszméjén alapuló 
okoskodás (1. 45.), s flSleg az összeütközések elmélete , melly az egész 
UI. könyvet. betölti, sem világosan elöadva, sem jól kifejtve nin-
csenek. ~ 

Ciceronak politikai helyzete, melly némi tekintetben hasonlitott 
ahhoz, mint5ben a régi görög bölcsészek léteztek , az ö erkölcstaná
nak különös jelleget kölcsönöz; majdnem mindig magas állá.su egyé
nekre czéloz , kiknek rendeltetése részt venni az állam közigazgatásá
ban; midön alábbszáll, legfeljebb azon egyénekkel bibelödik, kik ok
tatással és tudományokka.! fogla.lkoznak ; a. társada.lomna.k többi oszt.á
lya.i, mellyek annak természeti szükségeit látják el, az emberiségnek 
eme számos, annyira. szükséges és tiszteletre méltó része, megtalálják 
ugya.n benne a minden emberrel ktszös erények átalános szabályait, a 
mennyiben ugyana.zon természettel birnak ; de hiában keresnék ottan 
e szabályok alkalme.zását saját körülményeikre, sőt inkább temérdek 
sza.bályokra akadnának, mcllyeknck soha hasznát venni nem fognák. 

Különös dolog! mig a régi köztársaságok alkotmányai lealázták 
a politikaigőgtit az által, hogy a nagyokat a. népnek kegyeitől fúgg5k
ké tették 1): a régivilágnak előítéletei a bölcsészeti gögtst növelték az 
által, hogy az okt.atásb61 kiváltságot képeztek olly emberek számára, 
kik szüleiés, vagy gazda.gságuk által embertársaik kormányzására valá
nak· rendeltetve. Ezen nézpont következtében Cicero erkölcsi szabá
lyai igen gyakran politikai elvekké fajulnak; habár a kiváncsiságnak 
·határt vet is , azért teszi, ne hogy akadályozza a politikai ügyekkel 
való foglalkozást. Mindenek fölött ajánlja az igazságn~k azon nemét, 
mellyet a kormányzók pártatlanság- és részrehajlatlansággal gyakorol
nak; leginkább rossza. lj a azokna.k igaztalanságait, kik a seregeket, 
vagy kormányt v~zérlik. Ennélfogva. terje.gzkedik ki még arra, miké
pen tegye magát valaki kedve!lsé a nép előtt; ar: ékesenszólásra, mint 

}) A szer.tö nem köYette Yolnn. ela;ten csuuál!.tossá.gokat 1 ha. meggondolja, 
hogy~ nép nem a szegények.böl , nem a munkásokból, hanem ama. polgároknak 
egészen má.s osztályából állott, kiket egyedül vettek figyelembe az ú-kornak in-
tézményei. C. 

42 
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azon eszközre, mclly a mélt1Í':!á.gokra vtlzct 1 é3 a hadjogra : miért is 
a nép szeretetét és a megtiszteltetéseket rendkivül ha~znos dolognak 
tartja i ez oknál fogva a példákat mindig a poli ti kai történetből meriti. 

Az illy szempontból származik az egyenlőtlenség, mellyet Cice
ro a kötelességek külöoféle nemeinek kifejtésében fölállit: rövideo 
cmliti azokat, mellyek által az ember erkölcsi természetét, vagy kül
álla.potát tökéletesbiti i a családi életet csupán ugy tekinti, mint át
mcnetet a polgári életre, s mint a társadalmi állapot alapját i egészen 
elhallgatja a vallási kötelességeket, egyedül a polgári társadalom vi
szonyaiban helyezve fontosságot, mellyek közül néhányat inkább a 
politikai tudományoknak sajátságos aprólékossággal tárgyal. 

(Ch. Garve, P h i l o s. A n me r k u u g e n u n d A b h a n d l u n· 
g e n z u C i c e r o's B ü c h e r n v o n d e n P fl i c h t e n.) 

(l) 402-dik laphoz. 

A történet eszméje Diodorus Siculns után. 

Az igazság kivánja, hogy mindenki hálás legyen azon irók 
iránt, kik világtörténetet irtak, mint ollyanok iránt, kik az ö frí.rado
zá~a.ikkal a társadalomnak becsületes módon hasznára lenni kivántak; 
illy módon ök az oktatás bizonyos nemét hozták be, a részben ' a mi 
legjúbLan szolgál a mindcn veszélytől ment életre, az olvasóknak te
hát a legszebb oktatások nyereményét szerczték meg. 8 igaz az, hogy 
a hol saját tapasztalatból kell tanulni a hasznos dolgokat, sok fárll(lsá.
got vállal, s nagy bizonytalanságoknak teszi ki magát az ember i s 
azért mondották az ollyanról, ki a hősök közt nagyon tapasztalt vala 
a dolgokban, hogy ö nem k.evés baleseményen ment keresztül, midön 
számo~ emberek és városok szokásait ismerni akarta. Ellenkezőleg a 
történelem jótékonysága által mindenki okulván, belátja, milly sok 
szép, vagy rut tettet l< övettek cl mások, s a nélkiil, hogy veszélyek
nek tenné ki magát , tanul. 

Ezenkivül eme történetirók, az isteni gondviselésnek mintegy 
eszközei , ugyanazon egy rend közösségébe szoritották mind az em
bereket, kik, habár a természet által együvé kapcsolva, a helyek és 
iclőkorok távolsága által választatnak el egymástól S valamint az is
teni gondviselés, minthogy az égi testek bámulandó elrendezését s az 
emberek alkotását bizonyos közös ha'lonlatba állítá ös9ze, igy tehát az 
időknek minden sorozatát mint egy körben forgatá, mellyminden egyén 
számára kijelölte a sorsot, melly öt elkerülhetlenü! illeti: súntugy 
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ezen irók is irásban hagyomá.nyozva a távol kortársak és az utókor 
számára a lakható földön egymásra következett eseményeket, ezzel 
bebizonyiták 1 miszerint a történt dolgoknak oka és közös letéteménye 
az ö müvök. S valóban 1 mennyire bölcs és szép dolog mások hibái
nak példái által a jó magaviseletre okulni; és az életnek különféle kö
rülményeiben nem azt keresni, mi a teendő 1 hanem követni a j0 tet
teket; többre becsülvén mindenki a tanácsok ban, miként ezt gyakorolni 
látjuk, az éltesebbeket az ifjaknál, minthogy azéitesebbek a dolgoknak 
hosszu használata által bölcseséget szereztek,mellyet annyiban előz meg 
a történet tudománya, mennyiben a tárgyak sokasága által kitünteti 
magát ! Ez oknál fogva mindenki helyesen belátja 1 miként a tlirténc· 
lern alkalmazása az életnek minden esetére igen nagy hMzonnal jár. 
A történet az Ifjakat az öregek bölcseségére oktatja 1 az öregek ta
pasztalatait pedig szaporítja; méltókká teszi a fejedelemségre a roa
gánosokat, a fejedelmeket pedig a dicsőség halhatatlansága által ma
gasztos vállalatokra buzditja; s még a halál utáni dicséretek által is haj
landóbbakká teszi a katonákat arra, hogy a hazáért szembeszálljanak 
a háboru veszélyeivel; a gonoszokat pedig örök szégyennel fenyeget· 
vc, a gonosz tettek csábitásaitól és kisértetcitől elvonja. 

Sőt mi több? Nem igaz-e az, hogy az erényröli megemlékezés, 
mcllyet a történelem terjeszt, buzditott rá némellyeket Yárosok 
alapitására; másokat, hogy közjogot biztosító törvényeket hirdesse
nek ki ; és igen sokakat, hogy hosszabb időn át fáradozzanak a tudo· 
mányok megalapításában, vagy az emberi-nem hasznára szolgáló 
mesterségek föltalálásában? S bizonyára, ha ezen dolgok a boldog
ság tökélyére szolgálnak , épen a történelem érdemli meg a koszorut, 
melly mindezen uicséreteket osztja. Ez oknál fogva szilárdul áll, mi
ként a ttirténelem jótevője szintugy a dicséretre méltó embereknek, 
kiknek erényét megőrzi, mig a rossz embereknek gonoszságáról és al
jasságáról bizonyságot tesz, valamint az egész emberi nemzetnek. 
Hogyha a tartarus mélységének a képzelet által teremtett mcséje nagy 
hasznára van is az embereknek, hogy. őket a jámborság- és igazságban 
\'ezérelje és megszilárditsa: mennyivel inkább 11.lkalmatosabb a szokások
nak a becsületesség utjárai téritésében a történelem, mellyet mi az 
igazság papnéjának és jósnéjának , s mintcgy legfőbb bölcsészet
nek nevezhetünk? Miután a halandók természetök gyarlóságánál fogva 
alig élik néhány perezét az örökkévalóságnak, azután e földről örökre el
tünnek; igy tehát, kik semmi dicsőt nem tettek az életben, midőn 

m:í.r tc.~tök föloszlott, veltik együtt elhal mindaz, a mivcl éltökben 
42» 
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birtak : azok ellenben, kik erény által dic~c5ségre tettek szert, a tör
ténelemnek szent ajkai által minden századokon át hirdettet nek. Azért 
ugy vélem 1 hogy becsületesen cselekedett az, ki nagy és folytonos 
munkákat vállalt magára önkénytesen, s terhes veszélyeket állott ki, 
mig itt e földön élt, hogy mint az emberi· nemnek jótevöje a l:i'~t.Iha
tatlanság érdemét bizto si tsa magának. S a mi a többi jótevc5 embe
reket illeti : némell yek közülök a hősök közé soroztatának , máRok 
majdnem isteni tiszteletet nyertek; s mindannyian nagy dicséretek
ben részesültek jótékonysága a által történelemnek, melly azc5 erényei
ket a halhatatlanságnak átadta; bizonyos dolog levén az, hogy a töb
bi emlékek csak rövid ideig tartanak, s különféle események által el
vesznek; s hogy a történelem ereje és hatalma, az egész világot át
hatva 1 az idő által őriztetik 1 melly1 mig a többi dolgokat megrontja, 
arra van rendelve 1 hogy azt örökre az utódokra áthagyományozza. 

Ide járul még, miszerint a történelem a jó előadásra is vezet. 
Ezen tulajdonnál szebbet alig találhatni; s e részben a görögök a bar
barok , a tudós emberek a tudatlanok fölött állanak ; s ez az oka 1 a 
miért valaki sokak fölé emelkedik : mivelhogy bármi dolog történt is 
légyen, annyiban ismeretes az és föltünő, amennyiben az elc5adónak 
ügyessége azt kiemelni képes Ez oknál fogva a jó embereket mi gö
rögök olly kifejezéssel tiszteljük meg, melly egyértelmü ezzel: m é 1-
tók,hogy beszéljenek 1 épenazáltal 1 hogy illy ruóddalsze
rezték meg az erénynek felsöségét. S minthogy az elöadás több részre 
oszlik , innen származik , hogy a költészet inkább gyönyörködtet, 
mint használ; hogy a törvényhozás kötelez, de nem oktat; és igy más 
részek vagy ~emmit nem eszközölnek a boldogságra , vagy a hasznos
sal vegyülve még ártalmat is foglalnak magukban, s némellyek még 
hazugságot is állitanak az igazság ellenébe: ugyannyira·, hogy csak a 
történelem, hol n. szavak a dolgoknak megfelelnek, foglalja iratában 
mindazt, a mi szép és hasznos. S ki nem látná be, hogy a történelem 
az igazságra ösztönöz 1 vádolja a gonoszokat 1 dicséri a jókat, s végre, 
röviden szólva, oktatja azokat, kik azt olvassák? 

Ez oknál fogva látva azt, milly nagy becsben állanak a törté
netirók 1 ösztönt kaptunk, hogy azoknak tanulmányaival vetélkedjünk. 
S midön a minket megelőző irókat vizsgálók, a mennyire tölünk telt, 
elfogadtuk ugyan tanácsai kat; dc azt is láttuk, hogy az 6 irataik sem a 
hasznosság, sem a jó előadásnak kellő mértékét, mellyet azoktól vár
ni lehete, meg nem ütötték. Habár az olvasónak haszna kivánja, hogy 
számos körülmények legyenek azokban foglalva, mindamellett azoknak 
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nagyobb része csak egyes nemzetnek, vagy városnak harczait adja el ö 
hosszadalmasan. Továbbá kevesen vannak, kik, a régi idöktöl kezdve, 
föltették magukban irni a minden nemzetekkel közHs dolgokról, eljö
ve egészen korukig; s ezek közt némellyek elmulaszták oda csatolni az 
illető időszakokat, mások pedig a barbarok dolgait hagyták el. Van
nak még ollyanok, kik, tekintve az ellladás nehézségét, a mcséknek 
ellladásától tartózkodtak, mintegy illy módon rosszalva azokat; s né
mellyek, kik azokhoz fogtak, a halál által megelőzve, nem fejezték be 
a munkát. Mindazok köziil, a kik csak munkához fogtak 1 egy sem ve
zette a történetet a macedonak korán tul, s részint Fülöpnek, részint 8 án
dornak, vagy utódaiknak vállalatainál állapodtak meg. S mig szám os 
és nagyszerű dolgok maradtak elhallgatva a mi korunkig, senki sem 
találkozott a történetirók kHzül , ki a tárgynak nagysága által vissz:L
tartatván, azokat egy testbe l'lzerkeszteni vállalkozott volna: ugy hogy 
külöuféle történetirók által az idők és tények több kötetben levén elő
adva, gyakran megtHrténik, hogy azoknak ismeretét sem könnyen föl
fogni, sem emlékezetben megtartani nem lehet. 

Mi tehát, megvizsgálv-a mindegyik iratait, elhatároztuk törté
netet irni, melly az olvasónak hasznára váljék, s öt lehető legkeve
sebbé untassa. Hogyha valaki az egész világ dolgait , mellyeknek 
emlékezete fenmaradt, mintha csak egy város dolgai volnának, a leg
régibb idöktlH fogva az ö koráig, tőle kitelhetllleg megirni elhatározta, 
igen nagy terhet vállalt mhgára: de igen is hasznos dolgot tett azzal 
az olvasónak , mert mindenki a maga saját hasznára fordithatja azon 
előnyöket, mellyeket csak nagy fáradsággal szerezhetne meg. Ennek 
oka az, hogy a ki az irókannyi emlékiratainak forgatásához akarna látni, 
mindenek előtt nem olly könnyen találná. meg a szükséges könyvek 
számát; továbbá a könyveknek különfél eségére és nagy számára te
kintve, igen nagy nehézségektőllátná környezve magát a dolgok va· 
lódi értelmének fölfogásában. Ellenkezőleg az olly történelem, melly 
egy testben foglalja az összes tényeknek sorozatát, könnyü olvasmányt 
nyujt, s mindenki előtt érthetövé válik. 8 a történelem ezen kezelés
módja annál többet ér minden egyéb módná.l, mennél hasznosabb dolog 
ismerni mindent, hogy sem egy részt j ismerni nem az elkülönzött 
darabokat, hanem a jól rendezett egészet j s pontos meghatározásá
val birni az időnek minden eseményre nézve, mint azt sem tudni, 
mi~ö korban történtek légyen a dolgok. 

Látva tehát, hogy ezen eszme igen nagyhasznu lett volna, de 
hogy sok idllbe és fáradságba kerül, nem kétkedtünk mintegy har-
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mincz évct forditani rá, s Ásiának és Europának tágas tércit bejárui 
nem minden veszély nélkül, hogy saját szemcinkkellássuk a legtöbb 
helyet, főleg pedig azon helyeket, mellyek fdlvett tárgyunkra elke
rülhetlenek. S elmondhatjuk, miként igen sok hiba követtetett ehz ál
tal, hogy a helye!; et nem csak a közönséges irók, de még ollyanok scm 
ismerték, kik nagy tekintélylyd bírnak. Ezen vállalatunkban igen 
nagy segélyünkre volt a sikernek élénk ohajtásn.; a mi rendesen a 
legbiztosabb mód végrehajtani azt, a mi különben lehetetlen volna. 
Más nngy segelyt nyujtottnekünk az anyagok sokasága, mellyeket tár
gyunkra nézve Romában találtunk. Ugyanis ezen fővárosnak fensége 
és hatalma, melly a világ határaiig terjed, ottani eléggé hosszu tartóz
kodásunk ideje alatt, temérdek anyagot szolgáltatott nekünk , a mi 
ottan, ugy szólván, önkénytesen kinálkozott. Siciliának Argyrium vá
rosából származva, saromaiakkali érintkezés következtében ugyanazon 
szigeten el tanulva nyelvöket, a nálok hosszabb idő óta létező emlé
kekből nagy gonddal kiszemeltük ezen birodalom vállalatainak isme
retét ; sa mi akár a görögök , akár a barbarok mesés előadásait illeti, 
mindazt, a mit ezen népek a régi idökröl mondanak, tehetségünk sze-
rint vizsgálat alá vetettük. (B e v e z e t és.) 

(L) 438-dik laphoz. 

V i r g i l é s a S y b i ll á k. 

Virgil B u c o l i cá inak világos könnyü folyásában hirtelen meg
akaszt minket az annyira titokteljes IV. ecloga, mellynek alapesz
méjét mindeddig megérteni neni sikerült. Egy gyermeknek kl:lzel szü
letését ünnepli, ki az egeknek fia, ki megujítja a világot, s eltörli a 
bünöket: 

Jam nova progenies coelo demittitur alto ... 
Ille deum vitam accipiet ... 
Casta deum soboles, magnum J ovis incrementum. 
Magnus ab integro seculorum m\Scitur ordo ... 
Te duce 1 si qua. forte ma.nent sceleris vestigia nostri , 
lnrita perpetua solvent formidine terras. 

Kit illethettek legjobban az illy magasztos jövendölések? Lás-
suk az egész eclogát magyar Corditásban : 

.Most székely 1\Iuzsák ! nemesebb lesz tárgya dalunknak : 
Nem mindenki szeret fákats apró csemetéket; 
Consuihoz legyenek hát méltók pásztori versink. 
Kumai jóslatnak már végső korszaka eltünt; 
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IJj nagy századokat kezdünk számlálni előlről. 
Szűz Astraca jövend s Saturnus időszaka vissza; 
És uj emberfaj szállittatik a magas égből. 
Csak hogy sziíz Lucina a kis csecsernőre ügyelj , ki 
A vas idöszaknak véget vet, s drága. aranykort 
Visszaidéz; már országol testvéred A polio. 
Pollio! főtisztséged alatt jön n boldog aranykor; 
És a jeles havakat már-már számítani kezdjük. 
Szárnyid alatt büneink minden nyoma el fog enyészni , 
S földünknek többé nem kell rettegnie semmit. 
Istenek éltében lesz részes a gyermek, s azok közt 
Hös urakat látand, tőlök láttlttni fog ö is; 
És leszen atyja alatt megbékélt népek urává. 
Önkényt nyujtja. neked mindenhol a föld adományit, 
A mászó repkényt és hozzá barna peszerczét, 
Memlisi bablevelet, se mellé zöldes acanthust. 
A kecskék önkény t ~nek haza bő tej ü tölgygye l ; 
S nyájak nem fogják rettegni a marczona arszlánt. 
Bölcsőd is maga fogja magát ékitni virággal. 
l\lind elvész a kigyó, a mérges csalfa füvekkel; 
És uton utfélen fog nz örmény rózsa teremni. 
Már azután ismerni tanuld a hajdani hősök 
S kedves atyád tettit s fogsz nyemi fogalmat erényről. 
Érett gabnafejek sárguinak majd a mezökön , 
Tüskés bokrokról szölö fog csüggni pirosló; 
És a kemény tölgyből bövébe' c.~epegni a szinméz. 
Ámde azért nem vész ki egészen a. régi gonoszság ; 
Uszni hajókkal a tengereken, s bekeritni falakkal 
Városokat kell még, s forgatni a földet ekével. 
Lesz még egy Tiphys, kormányos a második Argon; 
És Colchisba menö uj hősök, háboruk ujra; 
S ismét Troja alá indul a bajnok Achilles. 
Hogyha idő multán a férfiu kort is eléred, 
Tengerről a hajók tisztulnak ; a közlekedésnek 
Vége les:~:en; s fog a ióld minclenhol termeni mindent; 
Metszö kést szölö , föld nem fog türni gereblyét, 
Járom alól majd barmait is fölmenti a gazda. 
Nem lészen sz;ükség gyapjunak szineket adni : 
Már künn a legelőn meglészen színe a kosnak, 
Változván bibor vagy sáfrány Rzinre a gyapja; 
Birkák künn amezön önkényt vere3elleni fognak. 
Folyjatok oh arany évek! írnigy sz6lotta.k a Párkák 
Egy sziv· s lélekkel, mint azt a végzet akarja. 
Foglald el mielőbb a kormányt, itt az idő már, 
Istentől kedvelt magz;a.t, s nagy Jupiter éke! 
Nézd a világ homoru terhéveli ingadozását; 
Tengereket, szárazt, és a magas égre tekints föl; 
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Uj boldogságért mint van tele minden örömmel. 
Bár éltem fonalát Párkák olly hosszur11. nyujtnák, 
És adnának erőt tetteidről szólni dicsően ! 
Énekben meg nem halad engemet a therek Orpheus, 
Sem Linus: a thracust ámbátor 11.z anyja segíti, 
Calliopea., Linust pedig atyja. az ékes Apollo. 
Pán ma.ga Arcadiát köztünk válaszsza biróul , 
Én leszek a nyertes , maga Pán megvallani fogja.. 
Kezdj el kis gyermek mll.r·már mosolyogni anyádra; 
Tiz holnap bosszú únalmat okozbata annak. 
Mert kire anyja nem is nevetett, nem hívja meg nzt sem 
Jupiterétkéhez ,sem egy istennő nyoszolyt.ba. 

A tudósok annyiban egyeznek , hogy ezen ecloga. Romának 
714. évében iratott, s e dicsércteket ama Pollionak egy fiára halmoz
za, kihez a dal intézve van , mini a ki ugyanazon évben Brundusium
ban békét eszközlött Antonius és Octavianus között. De arról mit sem 
tudunk, hogy· azon évben a consulnak' fia született volna i továbbá 
miképen halmozhatott volna egy csecsem8 fejére annyi jövendölést 
ama Virgil, ki még Augustussal és családjával is olly mérsékelten 
izlelteté meg a dicséreteket? 

Mások pedig (Servius véleménye ellenében) ugy vélekedtek, 
hogy Marcellusra czéloz, kit Octavia, Augustus testvére hordott mé
hében, mid8n Antoniushoz ment nöül. De habár ugy tetszik is, mi
ként a békének eme záloga megérdemlette a magasztalásokat, tekin
tetbe veendő, miként e gyermek nem volt a triumvir, hanem Octa
via el8bbi férjének sarjadéka, s a világ jövendő megbékéltetőjéhez 

semmi köze sem volt. 
Némellyek ismét ugy .vélekedtek, miként Virgil Octaviannak 

Scriboniával akkoriban kötött házasságára czélzott. De hát miképen 
lehetett a világuralmat megjósolni azon Octavian fiának, ki akkor 
osztotta föl két tiszttársával a tartományokat , s hogyan lehetett azt 
gondolni , hogy a köztársaságot egyeduralkodás fogja követni ? 

Gyermek hiányában, kire az illy jóslat alkalmazható volna, ugy 
vélekedtek, hogy a költő egy egész jobb nemzedéket szemiéit maga 
előtt jótékony képzeletében. A ki e véleményben van, legyen szives 
megfejteni eme kif~jezéseket : "Tu modo nascenti puero casta Lucina 
fave; Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem;" s a bölcsöt, 
mellyet babér és acanthus környeznek, s az ifjunak fölvételét a hősök 
és istenek közé, mielőtt megfékezné a szeleket és megbékéltetné a 
világot. 

De-Vignoles ismét a;>;t hitte . mikéct a költő a romai senatus ál-
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tal 724-ben elrendelt ,aera alexandriná'-t énekli meg. Ha meggondol
juk, hogy ezen évkör 729. évi augustus 29-én hozatott be, azt lehetne 
rá felelni , miként az ecloga ez évre vonatkozik j de minö oka lett 
volna annyira magasztalni egy legyőzött nép önkénytes külön évkö
rét? mi ujat várhatott attól? minö gyermeknek kellett leszállani az 
égből? 

Elvetve minden egyéb gyanitásokat, némelly tudósok azon régi 
véleményhez folyamodtak, melly Krisztust látja e gyermekben. Nem 
mintha Virgil próféta lett volna j hanem mivel a közel Megváltóról 
szóló hagyomány nn.gyon el vala terjesive azon időben keleten, Vir
gilnek is tudomására jöhetett, s dal tárgyára igen méltónak találta, 
hogy lefestené az egész világra kiterjesztett ama boldogságot, mely
lyet ö pásztoraiban föltalálni hajlandó volt. 

Virgil minden s majd minden egyéb eclogáit előttünk ismere
tes alexandriai költökből meritette. Ki merné tagadni, miként ezt is 
nem valameily előttünk ismeretlen költőből meritette, ki az akkor 
Alexandriában nagy számmal találkozó zsidóktól a várt Messiás iránt 
tudomással birhatott, mint szintén azon szinezetröl is, mellyel Izaias 
s egyéb próféták a:r; ujkort rajzolták? S valójában jól figyelembe véve 
a dolgot, ez eclogában olly gondolatokat és szinezetet találunk, me Ily 
nagyon is keleti , sőt jós jelleget mutat. Virgil maga is megvallja, mi
ként ö a cumaei Sybilla jövendöléseit tárgyalja. 

Már pedig eme Sybillá.k egy más érdekes talányát képezik a 
profán ó-kornak, melly, ugy látszik, ujabb bizÖnysággal járul a zsi
dó ó-korhoz, a világ megujulását illetőleg. Átalános, s ugy szólván, 
egy korba esik ezen titokteljes lényeknekmegjelenése a polgári világ
ban, bármilly különbözők legyenek is a hagyományok, még számukra 
nézve is, amit némellyek tizre, mások csak négyre tesznek, vagy 
csak egyre, az erythraeiSybillá.ra, ki Pausanias ezerint Apollo feleségé
nek , majd ismét testvérének, vagy leányának neveztetett, s ki Samos
ból átment Claros- és Delpbibe, onnan Troasba, hol az ő sírja A polio 
berkében láttatott egy sirirattal, melly az ö ihlettségét és szüzesé
gét tanusitotta. 

Régen léteztek a Sybillák már Euripides és Plato korában, s jós
lataik épen ugy, mint Orpheus és Muraeus jóslatai tiszteletben tar
tattak: miért is amaz ösbagyományoknak viszhangjai valának, mely
lyek az egész világon a meaéknek kisebb-nagyobb vegyületével el
terjedtek. Hogy könyveik, vagy nekik tulajdonitott könyvek léteztek, 
az ép olly bizonyos dolog, mint az ó-történelemnek bármell y egyéb 
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ténye. Roma azokat legelső királyaitól kapta; s vászonra 1rva, kőe
dény be zárva, a Capitoliumban őriztetének. A hitetlenség korában 
Sy lia tizenöt papot rendelt azok c'Srizetére j Augustus nagy ünnepély
lyel viteté át azokat Apollo Palatinus templomába a Capitoli'tnnból. 
Midőn e könyvek megkérdeztettek, a papoknak rendkivüli szertartás
sokkal, vagyis böjtöléssel és könyörgéssel kellett arra elkészülniök. 
Ez legalább arra mutat, hogy tisztább tanokat tartalmaztak ; s hihe
tőleg azért rejtegették azokat olly nagy gonddal, mivel a kHzl:in11égcs 
és hivatalos polytheismus ellen valának intézve. 

A polgárhá.boruk idejében a Capitolium égése alkalmával e köny
vek is elhamvadtak, s ez esemény közszerencsétlcnségnek tartatott. 
Azonnal uj másolat szerzéséhez láttak ; Octavius és Curio consulok 
összegyüjték a senatus t, me ll y három követet küldött Görögországba, 
Siciliába, Erythrae-, Delphi- és Cumaebe összegyüjteni a régi jósJatok 
maradványait. A több mint ezer versből álló töredékek uj gonddal 
rendeztettek j s mi nem a részletes eredmények miatt méltányoljuk c 
gyüjteményt, hanem mir.t az illy jóslatokhoz kötött fontosságnak bi
zonyságát, mellyek közt az idők folyamának megujulása azokban hir
dettetik. 

Plutarcb szerint ezen megujulás ,palingenesis', az ó-világ megu
julása 1 az emberségi korszak végpontja lett volna. Mindez azonban a 
kormány előtt nem kedves népszerü eszmékhez tartozott, miért is 
cgakhamar elzárta és elrejtette eme töredékeket. Augustus, mint főpap 
Kr. e. 13. évben, attól tartva, hogy a közbéke szenvedhetnc azon iz
gatottság által, mcllyct a dolgok uj rendjének emez előképzete oko
zott, azt rendelé, hogy a könyvek szigoruan vizsgáltassanak meg, s 
kétezernél többet elégettetett; a sybillai könyveket ujra átnézeté, 
kettős aranyszekrényben lepecsételteté, s az A polio Palatinus fenséges 
templomában elhelyezteté. 

Ezen jósJatok titokteljes reményeket hintettek, megerősítve 
egyéb könyvek által is, mellyeket akkortájban bocsátottak közre Hy
staspis, Hermcs Trismegistus stb. Az idők valóban megujultak, csak
hogy más értelemben, mint várták az emberek; s midőn Kr. u. 405. 
évben a Sybillák könyvét elégette Stilico 1 minthogy a. jósJatok be
teljesedtek, többé azoknak nyomát sem kívántá fentartani senki. 

A mit jelenleg birunk a Sybillák könyvéből, nélkültlz minden 
legcsekélyebb hitelességet. Josephus Flavius a zs i d ó r é gis é g e· k
ben a sybilla-féle könyvek egy töredékére hivatkozik 1 hol majdnem 
ugy, miként a G e n es i sben adatik elő a nyelveknek élsszezavarodása 
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és a babeli torony i s ezen hivatkozás muta.tja., miként e könyvek az ö 
korában i!!mcrtek valának. Rövid idő mulva sz. Justin , alexandriai 
sz. Kelemen, antiochiai Theophilus a Sybillák számos verseit idézik 
a kereszténység javára. Más szent atyák a vitatkozások alkalmával 
használják föl azokat, a hol tudnillik kétségbe vonathatott, valljon 
költöttek-e azok, vagy ujabbak. Alexandriai Kelemen sz. Pálnak aj
kaira hivatkozást ad a Sybilla verseire. 

Ez által nem akarjuk azt mondani, mintha a Sybillák a Szentlé
lcktől ihletve s valódi profétánők lettek volna. Ők nagy gonddal s 
minden vegyiték nélkül gyüjtötték össze azon igazságokat, mellyel{ a 
pogányság körében még az ős kinyilatkoztatásból fenmaradtak, mely
lyeknek tudomásához csak a mystagogok juthattak nagy titokban, s 
mellyek könyvekbe szedettek össze. Ezekben, ugy Játszik, sokkal hatá
rozottabb és m11.gasztosabb theogoniák foglaltattak, mint a mellyek az 
iskolák- és templomokban elterjedve valának i s olly jóslatok, mellyek
nek föpontjai valának, tudnillik a dolgok vége, finis a e v i, és az Is
ten-király, D e u s-r e x. A dolgok vége a vérengzés és dicsöség embe
reire nézve nem lehetett egyéb , mint a hódítások s közellenségeskc
dés rendszerének megszünte. Ovidius, Drusus halála. miatt vigasz
talva Líviát, a ti:! b b i kl:izt azt mondja., miszerint Drusus kimenekült a 
fenyegető romlásból, melly eget, földet és tengert legközelebb érni 
fog. Maga Sencea is ezen várakozásban buskomoly szinezetet tanu
sit irataiban, s stoicismusával fegyverkezik föl az ellen. 

Ugy látszik, miként Virgil a Sybillák tanainak legjelesebb ér
telmezője. Az A c n e is VI. könyve olly magasztos hitnézetet nyilvá
nit , minöre a pogányságnak egy részében sem akadunk ; annak böl
csészetc a kereszténységgellátszik kapcsolatban lenni ; mintha az is
teni Ige már annyira közeledett volna a földhöz, hogy egy némell y 
kiváltságos értelmet megvilágitott. S ő mindezt a cumaci Sybilla aj
kaira adja. 

Az emlitett eclogában pásztori és hitregeszerü szinckkel festi 
az aranykort, s annak vége felé prófétai hangulatot vesz föl. 
Schmidt ,az Em b e r i- n em me g v á l t ás á'ban előre bocsátja. 
Dávidnak és Izaiásnak a Megváltó eljövetelére vonatkozó két jöven· 
dölését, ugyanazon közös eredetnek bizonyságául. - lzaiás fölkiált : 
"J<.isded született nekünk, és annak fejedelemsége az ö vállán vagyon; 
és hivattatik az ö neve csodálatosnak , lstennek, erősnek, békeség 
fejedelmének; megöregbül annak birodalma és a békeségnek nem lé
szen vége. Dávid királyi székébe ül. És az igazság leszen az ö ágyéki-
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nak öve és hivség veséinek övedzője. A farkas a báránynyal lakik, és 
a párducz a gödölyével együtt fekszik j a borju és o.z oroszlán és a 
juh együtt laknak, és egy kis gyermek vezeti azokat j a. borju és a. 
medve együtt legelnek j és a viperakigyónak lyukánál játszani, fog a 
csecsemő, s a csecstől elválasztott kisded baziliscusnak üregébe nyujtja 
kezét ....... Vigadni fog a puszta s az utatlan hely, és örvendez a 
kietlen, és virágzik mint a liliom. Virágozván virágzik, és örvendez 
vígadván, és dicséretet mondván j a melly hajlékokban azel<Stt sárká
nyok laktak, nádak és kákának zöldsége terem" stb. 

Dávid pedig : "Te szépségben fölülmulod az emberek 1iait, s 
csudálatos malaszt önti el ajkaidat, mert az Isten megáldott téged 
örökké. Te mindenható felövezed karddal oldaladat j te diadalmasko
dol, s megszilárditod országodat a szelidség és igazság által .... Meg
itéled a népet és a szegényeket igazságban és itéletben. Beveszik a 
békeséget a népnek a hegyek, és a halmok az igazságot. Megszaba
dítja a szegények üait, és megalázza a pa.tvarkodót. Leszáll mint az 
eső a gyapjura, és mint a tetökrőllehulló cseppek. Az d napjaiban ki
kel az igazság és a békeség Mvelkedése, mig elvitetik a hold , és a. 
tengertől fogva a tengerig uralkodik." 

Világos innen, hogy a tartalom ugyanaz, s a különbség egye
dül a nagyság különféle fogalmában áll a két nép között, sa nagyobb 
bizonytalanságban, melly a pogányokon uralkodik. 

Virgil tehát magasztos versekben ismételte az akkoriban elter
jedt hagyományokat. S még egy másikat csatolt azokhoz a visszatérő 
nagy évről, mellyhez igen nagy hitet kötöttek a hetruscok , s hittek 
abban a ro maiak is, miként S c i p i o ál m á b a n láthat6; s az em
bernek természete ollyan , miként azt hiszi, hogy az égi tünemények 
nagyszerü megujulásával okvetlen együtt jár a változás is az embe
rek sorsában itt alant. 

Ezen keresztény értelmezést fölfogták a szent atyák ; s Constan· 
tina Caesareában összegyült püspökök előtt mondott beszédében gö
rögre fordítva szavalta el azt,annak bizonyitásaul, miként Krisztusnak 
isteni küldetését még a pogány tanuságtételek is igazolják. Mellözve 
a középkoraak minden íróját, lássuk Dantet, kinél Statius épen ezen 
eclogának jövendölései által nyert fölvilágositás következtében tér 
meg az igazságnak ; s ki Virgiliushoz igy szól : 

...• Te utasitá.l engem mindenek előtt 
A Parnassusra, hogy üregeiben oltsam el szomjamat, 
S mindenek előtt Isten előtt fölvilágosi tál. 
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Ugy tettél , mint a ki sötétben jár, 
S hátra tartva a világot magának nem l1asznál , 
De maga. után hagyja az oktatást, 

Midön azt mondád, hogy megujul a. század , 
Visszatér az igazság s az első aranykor, 
És uj nemzedék szállittatik a magas égből. 

Általad lettem költő, általad keresztény. 
Purg. XXII. 55. 

Megjegyzést érdemel, miként egy olly kevéssé népszerű költő, 
mint Virgil volt , rendkivüli tiszteletben állott a középkori olasz nép 
előtt, mint bölcs értelmezője a romai theologiának; a hagyományok 
iránti vallásos tiszteleténél s a jobb jövlSnek, a század megujulásának 
előérzeténél fogva mig a tudósok prófétát csináltak belőle, a nép 
magust látott benne 1). 

A nápolyisk ezer meg ezer történetet beszélnek a posilipoi 
barlangról, mellyet V i r g i l isk o l á j ának tartanak j a hol ő meg
vonva magát, hüvészetet gyakorolt volna a környéken, s titkos mcs
terségekre tanitotta volna a kevés számu választottakat, kik főleg 

ezen mesterségek által termékenyiték a mezőket. Maga a költő, egyet
len éjjel ezen mesterségek által nyitotta meg a sziklában a hires C!lar
nokot. Mantuában majd büvésznek, majd szentnek tartották j s még a. 
XV. században is egy hymnus énekeltetett sz. Pál miséje alatt 1 azon 
vélemény mellett, hogy a népeknek apostola, midlln Nápolyhoz kö
zelednék, egy pillantást vetett Posili po felé, hol Maronak dicső ham
vai nyugvának, és sajnálatát fejezte volna ki az iránt, miért nom ér
kezett hamarább, hogy lSt megismervén, megtéritbette volna : 

Ad Maronis ma.usoleum 
Ductus 1 fudit super eum 
Piae rorem lacrymae ; 
Quem te, inquit, reddidissem 1 

Si te vivum invenissem , 
Poetarum maxime ! 

Bizonyos nyers Bonamente Aligrando, ki a XIV. századnak vé
gefelé élt 1 Ma n t u a i k r o n ik á t készitett terzinákban 1 melly
ben a legbotorabb mcséket halmozza föl Virgiliusra. Mutatványul né
melly darabokat közlünk azon megjegyzéssel, miként az olasz versek 

1) Görres, Volksbücker, hosszan tárgyalja. Virgil népszerü történetét a kö
zépkorban. 

· Amsterdamban, 1552 ben nyomatott "Eene schone lústorie von Virgilius, 
von zijn leven, doot eude van zijn wonderlike werken di hj deede by nigroman
tien,· ende by dat Behulpe des Duyvels." 
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külalakjokat s a kifejezéseket tekintve, nagyon silányak és közönsé
gesek. 

Virgiliusnak anyja szokás szerint megálmodja, miként ö nagy 
költöt fog szülni a világra : 

Az asszonynak jó kedve volt; 
S rnidőn eljött a. szülés percze, 
1\legszülte a C!inos derék fiut. 

Következnek az Arrius Centurio által Mantuában elkövetett zsar
nokságok : 

Arrius o.z ö no.gy zsarnoksd.gá.va.l 
Mindenkinek rninden rossznt engedett 1 

Adván nekik bntnlrnat. 
A község tornyitt lerontatá., 

S a harangláb rnost neveztetik 
Szent Péterről , a mint tetszik. 

Virgil Romába megyen, s Augu!ltus kegyeit és javainak vis sza
adatását kinyervén , egészen a verselésre adja magát : 

Mindenki n'tgy tiszteletben tartotta, 
Nagy bölcsész és költő volt, 
Rhetoricája is igen nagy volt. 

Krisztus eljövetelét előre rnondta; 
Sokat érő Bucolicáiban 
E nevezi.'\ tes verseket írta: 

Jam rcdil et Virgo, redeunt Saturnia regna 1 

Jam nova p••ogenies coelo demittitur alto. 

Itt már kezdődik a regényes, s "Virgil miként szeretett egy 
nagy romai lovag leányába, s miként szégyenité meg ez ötH : 

Ezen időtáj ban történhetett 1 

Hogy Virgil szerelme.~ lett 
Egy fiatal leányba, ki neki nagyon tetszett. 

A nö nem sokat gondolt vele; 
Tehetős lovagnak leánya vala; 
De Virgil nagyon járt utána. 

Virgil termete derék volt, 
S a harmincz évet alig llaladta meg, 
Mid/Sn ezen leányba szeretett. 

A nő megmondta atyjának, 
Hogy Virgil öt ostromolja; 
A lovng azon megbosswnkodott 

A zounnl cllökéile magában , 
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Hogy Virgilt nagyon meyszégyeniti; 
S most már leányával beszélt. 

A t·omai tehetős lovagnak 
Tornyos palotája volt , 
Mellynek szépsége fóltüut. 

Leányának megl'al'&ncsolta , 
Hogy Virgil irányában mimlenkép 
Mutassa, me.unyire szereti öt. 

S küldjön el hozzá valakit, 
A ki Virgilnek megmondja , 
Hogy a mit ö akar, azt megteheti. 

Egyet azonban tudnia kell neki : 
Hogy a palota akkor zárva vnn , 
S nincs mód azt kinyitni. 

De gondolt valamit: 
Hogy a toronyből belehet jutni, 
Ha a monclottokat eszében tartja. 

Egy kötélen lebocsáthat neki 
Kosarat, liobba üljön bele, 
S ugy majd föl fogjll.k hozni. 

A küldött elmondta Virgilnek 
Az izenetet, hogy azt meg kell tennie, 
A hatalmas lovag örvendett r~~:jtn. 

Elérkezett a nap, me! ly ki vala tüz,•e; 
Virgil elment, a parancshoz tartva magát, 
Éjjel :~. ko!árb:~. bele ült. 

A toronynak közepéig fölhuzták; 
Azután a kötelet fent meg11kasztották, 
Igy lett Virgil megszégyenitvc. 

Reggel a t•omniak &rra menvén, 
Láttll.k Virgilt ülni 
A kosárban ; s gunyolták öt. 

Octavianus, a ki ezt meghallá, 
Elküldött, hop:y bocsá.ssák le öt. 
Ez megtörtént. 8 öt nagyon megdorgálta. 

A különbenszelid Virgil iszonyatosan megharagudott e tett miatt; 
s minthogy a bűvészethez értett, és a hosszuálláshoz nagy bátor::~ága 
volt, megtette, hogy minden tiiz kialudt Romában, s uj tüz-élesztés 
végett mindenkinek el kellett menni , hogy meggyujtsa azt, nem aka
rom mondani, a leánynak minö részében : 

A leány négy kézh!.b fekszik 

Tüzé rt megy , a kinek szükséga van rá. 
Egyik a másiknak tüzet nem 1\dhatott , 
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Mert egyik is, másik is kialudt. 
Minden háznak vinni kellett abból. 

Sok nap mult el, mielött 
Romában elég tüz lett volna, 
A lovag n11gy fájdalmat érzett. 

De Virgil, hogy sikerült neki 
A hosszu, megörült rajta; 
Elég volt neki, hogy mindenki megtette, 

Hogy ö a büvölést véghezvitte, 
Megbosszulni akarván a gyalázatot, 
Nem gondolva azzal, mit mondanak. 

Midön már Romában senkinek 
Hiánya nem volt a tüzben 1 

A leányt haza bocsátotta. 

Augustus s z e n t k o r o n á j ának nem tetszett e gyalázat , s a 
lovag által fölingerelve , 

Virgilt börtönbe zá.ratá 1 

A mivel a lovag megelégedett. 

Bört!:lnben tartani egy nagy büvészt még jelenleg sem olly köny
nyii dolog, hát még akkor. 

Virgil az elszökésről gondolkozott. 
Az udvarban egy hajót rajzolt. 
A foglyokn.t mind fölszólitotta.: 

Menjenek mind vele, 
Azt kérd ve tőlök, akarnak-e. 
Egy némelly tréfából elfogadta. 

A hajóba tehát beülteté öket ; 
Evezö gyanánt mindenkinek boto t adott, 
Ó pedig a hajó farába ült. 

S mindegyiknek azt mondotta : 
"Midön parancsolom, hogy evezzetek, 
1\lindegyik !Maon a:z; enzéshez 1 

S henyéléssei az időt ne töltsétek. 
A börtönből valamennyen kiszo.badulunk. 
Elvezetlek titeket. S szabadok lesztek." 

Midön készen volt, azt mondja: "Evezökhez." 
Mindenki ugy tett, mintha evezne. 
A hajó fölemelkedett. Mondá: "Menjünk." 

Az udvarból kiszállott a hajó; 
Apulia felé tartott , 
A légben látszott haladni. 

A rabok , kik a börtönben maradtak 1 

Kik a hajóba. be nem mentek , 
Ezt látva , mind panaszkodának. 
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Augustus szidta az urakat, hogy miattok megbántotta azon cm· 
bNt, kit az <:g a v i l á g n ak m i n d c n t udom á n y á v a l m c g· 
a j á n d é k o z o t t, s megigérte, hogy ha udvarába visszatér , minden 
tisztelettel fog viseltetni iránta. 

Virgil kikötvén, Nápoly felé tartott 1 de eltévesztve az utat, 

Este egy há.z.ba.n b.lá.lta magát, 
És ottan szállást kért. 

Nincs bor. Mit scm tesz! V}rgil megparancsolja, hogy szedje· 
nek egy kosárba fekete szől8t, s tegyék azt vizzel töltött kádba.. Nincs 
enni való; s Virgil elküld egy szellemet, ki épen Augustus elől 
vitt el 

Egy nagy tá.la.t megrakva 
Csirkékkel, s azt kezében hozta. 

Augustus mindjárt belátta , hogy e tréfát csak Virgiljátszhatta. 
S vacsoráját \'igan költé el. 

Nápolyban nagy ünnepélyeket tartottak, midőn értésökre esett, 
hogy Virgil egy fogadóban vagyon , s kérték őt : 

Hagyná. Nápolybanemlékét 
A nagy tudománynak, miről elhíresült. 

Ő tehát bizonyos Melinus nevii derék tanítványának irt, hogy 
Romából azonnal jönne el hozzá : 

Melinus Romából elindult 
S azonnal Nápolyba érkezett. 
Virgil mondott neki valamit. 

Megparancsolá, térjen vissza. Romába 
R obcrth.e~, adja át neked köny D emet. 
De ne olvasson belöle 1 megkérte. 

Melinus azonnal utra indult. 
Éjjel nappal ment, 
1\lig Romába elért. 

Elment Roberthez eikérni tőle 
A mcsternek könyvét, mit kivánt, 
Robert azt neki adta azonnal. 

A könyvvel mindjá.rt visszatért. 
Romábol kiérve kiváncsi volt, 
Megolvasni a könyvet. 

Amint a könyv olvasásához fogott, 
A szellemeknek igen nagy száma 
Jött mindjá.rt ellene. 

Mit akarn ? mit akarsa 'l kérdezte valamenny i ; 

43 
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Melinus ekkor nagyon megijedt 1 

S attól félt, hogy meghal. 
Melinus elkezdett okoskodni , 

S most azt parancsolta nekik, 
Hogy tisztitsák meg az utat, 

Melly Romából Nápolyba vezet, 
Hogy annak mindig tisztának kell lenni. 
A szellemek engedelmeskedtek. 

Azon ut kirakatott hiány nélkül 
Termés-kövekkel mindenütt. 
Melinus elérkezett Nápolyba. 

Virgil öt nagyon megdorgálta, 
Azt mondván : ":Megszegted parancsomat; 
Ezért tehát okvetetlen mcglakolsz." 

Lám, a krónikák szerint igy készitették az Appia utat. 
Virgil továbbá büvészetének egyéb bizonyítványait akarván ad

ni, a Castell dell'Ovo osodamüvet végezte be 

Castell dell Ovo-t készitteté, 
A vizben épite azt , 
A mit még most is !áthatni. 

Még ezentul is büvölt, 
Egy legyet Ü\'egl!en megbüvölt, 
Melly mi.nden egyéb legyaket elhajtott. 

Egy légy sem vala Nápolyba.n. 
Ezt a nép nagyon szerette. 
De ennél még nagyobbat tett. 

Egy szökökutat btivölt meg, 
Mellyböl mindig folyt az olaj, 
És soha nem szünt meg folyni. 

Ezen olaj elegendő volt 
Az egész városnak; 
A népet nagy öröm fogta el. 

Más dolgokat s na.gy ujságokat 
Tett még Virgil azon a. földön , 
Csodálato9akat és szépeket. 

Illy nagy csodáknak hirére Octavianus egyenesen ~omába 
hivta meg Virgilt. De midőn a császár diadallal tért vissza Asiából, 
Virgil Brundusiumig eléje mcnt, s "a nagy hőség annyira hatott rá", 
hogy megbetegült, és meghalt. 

Oota.vián, ki az ö kiséretével jött, 
Meghallá Virgilnek halálát; 
A nagy fájdalomtól panaszra fakadt. 

Ekkor a vele levő 111-aknnk mandl\.: 
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"A legnagyobb tud6a meghalt; 
Nem hiszem, hogy pá.rja legyen a vilá.gon. 

Kérem az Istent , adja meg 
Lelkének a szüksf.ges malasztot. 
Erényeit nem fogom feledni. 

Nagyon bus vagyok, egyebet nem tehetek." 

Jó, hogy a krónika-iró gyászmisét nem tartatott érette Augu
stus által. 

A középkornak mythologiáján keresztül jutott el Virgilnek s a 
többi régieknek ismerete Dantehoz; ki nem tudott jobb kalauzt vá
lasztani magának, hogy a világnak vc~zélyei közt meglássa a gono
szok büntetését és a tisztulók reményeit, s eljuthasson a felsöbb dol
go!mak é:l valódi boldogságnak ismeretére. 
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