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ELSŐ FEJEZET. 

A v i l á g á t n é z e t e. 

Strabo, Plinius és Vtolemaeus adták c korszakban az ismert 
világnak leirását, vagyis helyesebben szólva, leltárát ama tartomá
nyoknak, melyeket Roma leigázott, vagy legalább maga részére ki· 
zsákmányolt; s mi ezeknek a történetiróknak , ugy szintén az adat
gyüjtöknek nyomain bejárjuk ezen világot, hogy az emberiség törté
neteinek szinhelyével megismerkedjünk 1). 

1) Az emlitett három geographus rncllctt emlitendők még Dionysius Perie
gctes ( llEf!di''J<J<r; oixou,ulv•;;) és Pomponius 1\Iela. Az előbbi szép görög-versekbe 
szedie Strabot; az utóbbi száraz és homályos utánzója Eratosthencsnek, olly rész
leteket őrizve meg, mellycket talán előttünk ismeretlen müvekböl szedett, .s mely
lyeknek megválasztásához nem igen értett. Számos munkák vesztek el ; fenmaradt 
azonban Periplus maris ruhri Arrianustól, ki hihetőleg Alexandriában Inkott romai 
kereskedő voU ; s a Stathmi parthici charaxi Isidortól, egy nevetséges compilatic 
ezen rémítő népekre vonatkozólag. 

Az ujabbak közől összehasonlítást érdemelnek : 
Gosselin , Géogr. dcs Grecs analysée, 4-cd rét, és ltccllerchos Slll' la géograpllio 

des Grecs, 2 köt. 4. rét. 
Gatterer, Géographie als Einleitung zur Wcltgeschichtc. 
Mannert , Géographie der G1·iechcn und R ömet·. 

Maltabrun , Hist. de la Géographie. 
Walkenaer, Géogr. ancienne historique et comparée des Gaules cisalpine ct tmns· 

alpine, sui~ie de l' analyse géographique des itinérai1·es anciens. Paris, 1839. 
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A régiek véleménye szerint öt égövre oszlott a föld: két hideg 
égöv a sarkoknál, egy forró a naptéritök közt,lakatlan és lakhatatlan; 
ezek közt két mérsékelt, melyek kl:izt lehetetlen a közlekedés. Ekké
pen tehát a földrajzi ismeretek a mi éjszaki égövünkre szoritkoztak, 
melly, kizárva a talpelleneseket, ttt Oceán által környezett három vil'ág'
részt: Ásiát, Libyát és Europát foglalta magában I) . 

.isi a. 

Strabo szerint Ásia ama világrész, mellyet Nagy-Sándor hadjá
ratai következtében legjobban ismertek a földirók; ö azonban hamis 
adatokra épitett, ~az egyes helyeknek fekvését hamis déll{örvonalak 
szerint állapitá meg. A Taurus, melly nevezet alá egészen különböző 
hegyeket vontak, a régiek véleménye szerint egész Ásiát hasi tá, Rho
dusnak átellenében kezdve egészen Tineig, roint legvégső keleti hatá
rig, 45,000 atadium hosszában 2), ollyformán, hogy Ásiának fele a 
Tauruson innen, fele pedig azon tul feküdt . 

.t. Tauruson Innen. 

Asia e r8szének határa volt a Tanais(Don), Palus Macotis (Azo
wi-tenger), Pontus Euxinus (Fekete-tenger), éjszaki Oceán, a Kaspi
tenger s a földszoros, mclly ez utóbbit a Feketc-tengerrel összeköti. 

l. \'ldék. 

Éjszakra a szittyák, hihetőleg az europai népfajnak törzsatyái, 
vándoroltak szekereken j itt voltak a szittyáktól származott sarmaták 
és a sirákok, részint vándor, részint földmives népek, kiknek fő vá. 
rosa, Uspa, teméntelen füzfa-gunyhókból állván, három napi járásra 
esik a Tanaistól. Claudius császár uralkodása alatt szétverték öket a ro
maiak, a Kaspi-tengeréjszaki partjain lakó aorsok scgélyévcl,kik 200,000 
lovast állithattak ki a csatába, s Armcnián és 1\fedián keresztul tevé
ken hordották Indiából és Babylonból a drága holmikat. Talán a hurr
uoknak hires családjához tartoztak 3). A Maeotis-tó közelében szá
mos népek laktak, kiket a görögök közös ma e o t a néven neveztek 
cl j a Bosporus }{örül a sindek, aspurgianok, achacusok és heuiochok, 
kik a Fekete-tenger partjain czirkáltak : s a ragadományt az Ö megkö-

1 ) Lásd Scipio álmát. 
Z) A stadium hossza a különfele geographusoknál különbözö. Annximauder

nél alig 100 meter; Eratostlwnesnél 158, vagy 160; Posidon i us- és Ptolemaeusnál 
222; többnyire egy milliare (mérföld) nyolczad részének szakott tekintetni. 

3) Dionysius Periegetes, Strabonair kortársa, azon helyre, hová ez az aorso
kat, a ounokal helyezi. Ptolemaeus szerint a chunok a Borysthenes mellett laknak. 
Aior szittya. nyelven embert jelent, ugy látszik, /nm szintezen jelentéSI!el bir. 
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zelithetlen hegycik tölgyes erdeiben halmozták össze. Beljebb tanyáz
tak a zigek, a ccrceták, talán a cscrkeszek ősei j a macropogonok 
vagy hosszuszakálluak j a phtirophagok vagy féregevők j a vitéz soa
nok, kik aranybányák birtokában voltak j még tovább az i berek Ge
orgiában, a fejedelmek , papok, harczosok és szolgák négy castjára 
oszolva. Albaniát meglehetősen mivclt s kereskedés által meggazda
golt népek lakták. 

Colchisba nem aranygyapjat mentek keresni, hanem finom vász
nat, viaszt, kátrány t j nem is volt már mit félni ottan a harczos ama
zonoktóL 

ll. \·idCI1. 

A második vidék, a Kaspi-tengernek keleti partjától kezdve 
Scythiának Indiával s a keleti Oceánnal érintkező részeiig terjedett. 
Itt laktak a szittyák, hyrcánok, sogdiánok és hactriának j ez utób·· 
biak az ebek eledeleül vetették elaggott szillőikct, mig a görög szo
kások nem kezdték szépiteni Balk és Maraco.nda (Samar-Kand) váro
sokat. Éjszaki Ásia bányái szépen jövedelmeztek ezen és más apróbb 
népeknek. A sajátképi Scythia sarmatiai és ásiai Szittya-országra osz
lott: amaz a tatár, emez a mongol földnek felel meg. Azon népek, 
mellyek a miveltebb népek sorsába bele keveredtek, l\1ithridat után 
eltünnek a történelemből, s meglehet Oroszország beljében szaporod
tak; mig nem a gcrmanok és hunnok az Elbe jobb partját elhagyva, 
a sarmatákkal keveredtek össze,s svédek neve alatt jelennek meg eme 
vidékeken 1). 

lll. \"ldéll. 

A mint kígyóktól hemzsegő meredek völgyeken át Bactrianából 
Parthiába jön az ember, a kaspi kapukon Mcdiának ezer meg ezer 
patakok által öntözött tágas sikj{tra ér ki, hol Ee ba tana és Rage a 
persa nagyságnak ruaradványait mutatják, s a szurokfouásoknál mu
tatja be a magus ártatlan tiszteletét a tiiznck. Mcdiának még Nagy
Sándor korában függetlenné vált része mai napig is megtartá az Atro
patene (A d c r b i g i a n) nevet. 

A Mcdiát nyugotról környező hegy ek közt bolyongtak a cirtek, 
hihetőleg a mai kurdok, kik Marcus Antoniu!, Trajanus és Julianus 
seregeit ismegállapodásrakényszeritették. A már Pompej us korában olly 
hatalmas Armenia, mellynek királya, Artuasde.~ (Artabazug) sa ját vérével 
élénkíté Antonius és Cleopatra diadalait, nem soká türte ezek fiának, 

1) Halling, Geschichte der Skyte11 stb, Berlin, 1835. 

l* 
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Sándornak uralmát, hanem lerázta az idegen igát ; gazdagság- és ha
talomban növekedett, főleg két városa : Artaxata és Tigranocerta, 
mcllyeket a IV. és V. század közt Theodosiopolis homályositott el; 
ezt ismét Arzen (E r z e r um) s egyéb városok , hol még most is a~on 
nyelvet beszélik, mellyen egykoron buja hymnusok énekeltettek az 
anaitákhoz. 

Cappadociának a Taurus és Antitaurus által körített puszta ró
naságain buján tenyész a buza, s nagy mennyiségbcn a ki:.innyü lovak. 
Ezen tartomány száz várában s Mazaca (Ka is a r i e h) nevü váro
sában örmény származásu nemzetség lakott i melly a romaiak által 
ajánlott szabadságnál többre becsülte a korlátlan uralkodót,s rabszol
gakereskedésből gyarapodott 1). Cataoniában állott Ma temploma, ki
nek főpapja a körülfekvő városnak némileg fejedelme volt. 

Cappadociának az Euphráttal határos , egyszersmind Kis-Arme
niának nevezett része kertek- és szőlödombokkal bővelkedett. A Fe
kete-tenger melletti partvidék Pontus orszá.g nevezetet nyert. Némell y 
lal•ói a magas tornyokról (mosyni), hol zsákmányaikat őrizték , ugy 
nevezett mosynekck, fakéregből készitett hajókat használtak j mezite
lcnül jártak, s hátukat bemázol va, feleségcikkel nyilvánosan közleked
tek j miként már azelőtt Xenophon , ugy mostan Pom pe jus katonáinak 
megmérg~zett méhsert nyujtottak italul. Trapezus (T r e b) z o n d a) 
már is közeledett ama nagyság felé , mellyet elért Hadrian, s még m
kább a keresztes háboruk alatt. 

IV. vidék. 

A Pontusnak egy része 5 Kis-Ásiának hátralevő része 2) Ciii
ciával együtt képezi a negyedik vidéket; hol eléggé ismeretes előt
tünk Paphlagonia bátor harczosaival, Bithynia mindennemü épület
fával, márvány-, hcgyjegecz-, sajttal, s az olajfa kivételével, Görögor
szág minden gyümölcsével; Mysia a mesés Troassal, hol nagyban 
virágzott Cyzicus , a Proconnesus (Marmara) szigetről oda szállitott 
márványból épitvei a boráról hires Lampsacus j a tartomány fővárosa, 
Pergamos ; és Nicomcelia, Diocletiánnak későbbi székhelye. Phrygiá
nak egy részét gallusok foglalták el , miért is Galatiának neveztetett, 
s gabonájáról és bátor harczosairól hires lett; a sajátképi Phrygiában 
Sinnada vörössei pettegetett fehér márványból épült; Apamea a ke-

1) Mancipiis locuples, eget aeris Cappadocum rex. Horác:z. 
2) Ezen nevezet, mcllyet mi a Fekete-tenger, az Archipelagus, a Cyprus· 

tenger és a Taurus közt fekvő félszigetre ruházunk, a régiek előtt ismeretlen volt 
s csak akkor jött divatba, midön az egész tertilet romai uralom alá. került. 
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reskedés által Armadium (Cibotos) nevet nyed j Laodicea drága bir
kafaj tenyésztése által gazdagságra vergödvén, gyönyörű emlékekkel 
ékeskedett. Katakekaumene, vagyis égetett, a vulkánszcrü téreket ta
karó hamvaktól vette nevét, hol a szölö igen szépen disz lik. A Macan
der partjain bővében vannak a hövizek ; s a sós fakadások tömérdek 
nyájakat táplálnak Lycaonia (l c o n ium, Ko n i e h) körül, ru ell y je
lentékeny város a sós forrásoknak bővében levén , édes vizben még 
inkább szükölködik. 

Lydiában a Tmolusról csörgedező Pactolus habjai aranyszála
kat hömpölygetnek magukkal j s Sardes, ugy szintén Sinope, Amisus, 
Ancyra a régi nagyságnak nyomait mutatják. Az Aegaeum-tenger 
hosszában terjed Aeolis, délre tőle Jonia a legkelemesebb éghajlat
tal j s habár Miletus, 80 gyarmatnak anyja, vagyonosság- és iparban 
csökkent is, azért még virágzott Ephcsus és Smyrna. Ezután követ
keznek a dór Halicarnassus, a buja Guidos, a mézgáról (ma:;tix) és 
borairól nevezetes Lesbos és C bios; az edényeitől és szobraitól meg
fosztott Sarnos j a Napnak jegycse Rhodus, melly a szabadsággal 
együtt tulnyomóságát is elvesztette a tengeren. 

Lycia szövetséges köztársaságainak allwtmányát először is Bru
tus , azután Claudius császár szüntette meg j e tartomány rettenthet
len tengerészekkellátta el a szomszéu államokat. Cilieia a sajátképi 
és l1egyes (as p e r a) Ciliciából áll, mcllynck hegyei cedrusokkal és 
fenyvekkel vannak benőve. Cyprusuak llnom gyümölcscit, a fügét, 
granátalmát, mint mondák, a l•éjelgés istennője ülteté, ki főleg e 
szigeten tisztelteték j a ladanum mézga, mclly minden bokorból cse
pegett, az illatos olaj nemek, az ízletes méz, a rémítő nagysá.gu becses 
szőlőtők, a különös jóságu buza, kender, fa, drágakövek, jaspis, 
asbcst, réz, honnan a sziget (xlÍ~r(?O!>) nevét is vette, egy willio lakó
nak szargalmát ösztönözte föl tevékenységre. 

A Fekete-tengeren a tömérdek zátony és elrejtett szirtck, ugy 
szintén a gyakori viharok és ködök miatt mindinkább veszélyescbbé 
vált a hajózá~'! j s c végre, miként már Polybius előre mondá, saját 
szerkczetü hajók s különös tapa!!!ztalattal biró hajós-nép sziikségelte
tett. A Dunának hét torkolatát annyira betemeti a homok, hogy Sal
widessához közeledni is alig lehetséges, valamint a nagyobb hajók 
nem f~thatnak be Sinope kikötőjébe. Ellenben legjobb kikötőket 
nyujt a Chcrsoncsus Taurica (Krim) j s a Don és Dnieper folyamo
kon lebocsátott fatörzseket Panticapea gyárai dolgozták föl hajókká. 
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Délre a Taurnstól kelet felé laknak a hinduk ; ezekt/SI nyugotra 
kopár vidéken az ariusole, persák, susianok, babyloniak, Mesopota
mia, Syra PS Arabia lakói. Eme népeknt'k története nagy terjedelem
mel bir, mellynek ismeretét az akkori geographusok nem nagyon 
növelték. Babylon oroszlánja Selcuciával cserélte föl pompás trónját 
a Tigris mellctt, hová 600 ezer lakó költözött át Semiramis városá
ból. A ll napi járás körlilettel biró Ninive városának még csak nyo
mai scm láthatók már. Felsö-Syriában, mellyet az elmés gépezetek 
által fiilszivattyuzott Orontes termékenyitett, a seleucidák által alapi
tott,s a kapzsi procon~mlok által még ki nem fosztott városok büszkél
kednek. Antiochia Romával és Alexandriával vetélkedik, sa szinhá
zak ba, circui'iba, s Daphnc sikamlós berkeibe csábitja kéjf'lgö lakóit; 
mig végre sz. Péter széke és 8z. Barnabás sirja megszenteli a hanyat
lásnak indult várost. Laodicea kikötője és szőlohegyei után gyarap
szik; Apamea területe egy egész hadsereget táplálni képes; e közben 
Palmyra pálmái közt elrejtve, növel{edésnek indul, hol a csörgedező 
patakok mentében pihenik ki magukat a karavánok; mindazáltal kö
zelében emelkedik már Berrhoea, melly Aleppo név alatt az ö romjain 
emelkedik nagygyá. 

A Liban us- és Antilihanusnak cedms-koszoruzta hegyein, hol a 
rémitö forróságat ahavak rnérséldik, laknak az ituraeusok (d r u z ok?); 
s c hegyek tövében virágzik Darnasens és Balbele A tyrusi bibor s a 
sidoni üveg Phoeniciának hajdani kereskedésére alig hogy emlékezte
ti a nrpeket; Gaza, A.scalon , Berytos, Caesarca , Hcliopolis városok
ban mcncdéket találnak a tudományok, virágzik a kereskedés, s sza
bad folyamot talál a kéjelgés. Galilaea és Judaea elveszté önállóságát, 
dc nem veszthete cl a miveltség és ipar gyümölcseit; sa kiállott szen~ 
vedések annál inkább táplálták benne a megigért Szabaditóban vetett 
bizalmat és reményt. 

Ezen vidékeket időről időre megrohanták, és nyugtaJaniták az 
arabok megszámlálhatlan törzsei. Ezeknek nagyobb része a Syria, Eu
phrates és a Vörös-tenger köz ti homok-pusztaságon vándorolt idestova; 
India és Afrika árui t, a tömjént, myrrhát és balzsamot saját hazájok
ból Syria és Egyptom vásáraira hordatták. Ha már semmi hasznot 
nem eredményezett is a rarnaiaknak Gallus hadjárata: legalább némi 
tudomást szerzett ezen népről, melly annyi népek diadalmas urának 
ellenében megtudta őrizni kóbor függetlenséget, s hat század multá
val megtudá hódítani törvényeinek és hitének a félvilágot. A törzsek 



7 

fölött száz sheik gyakorolta patriarchalis hatalmát, s mindegyik gon
dosan őrködött az illynemi.i szabadság fölött, mellyet csak részben 
vesztettek el, midőn terméketlenebb vidékeken telepedtek meg. Ál
landó házasság nélkül a nő egy sátort és lándzsát hozott férjének; 
sem kenyérrel, sem borral nem éltek ; öltözetök volt bő köpeny, tur
bán, bő csizma, s valameily könnyü kelmébő! övezet. Némellyek, 
Ismael hagyományaihoz hi ven maradván, a véres hust megenni irtóz
tak; mások ellenben az embervért is megizlelték, és emberhust ettek. 
A romaiak vagy persák zsoldjába állván, átvonulásuk nyomait, mi
ként a sáskák, maguk után hagyták; némell y törzsek pedig bőrből 
készített bárkákon kalandozták be a tengert. 

Maiabar partjai Goa és Bombay közt rablópartoknak neveztet
tek el, minthogy a jelenkori marattokig folyton háborgatják azokat a 
tengeri rablók. 

Ptolemaeus korában déli Ásia ismerete némileg gyarapodott j 
az l~abb földiróknak azonban mai napig sem sikerült amaz ingadozó 
adatokat az emlitett tartományok jelenlegi állásával öszhangzásba 
hozni. l\1ár Herodot korában karavánok által ismerték a görögök az 
Indo-Ko lánczolatát, s a havas hegyek csoportozatát, mellyek Kabul
nak éjszakkeleti részétől Cashemirig terjednek; s az ő uti naplóikban 
följegyezték Orthospana(C a n d a h a r) és Kaspapi r (C a. s h em i r) ál
lomásait. Aristoteles már az ő királyi tanítványának hadjárata előtt 
Parnassos néven nevezte Közép-Ásiának nagy tömegét. Eratosthcnes 
ismerte a Emodust, vagy Imaust, vagyis a Himalayát; s azt is tudta, 
hogy a maccdók hindu Kankazusnak nevezték el e hegyet. Ptolemae
us megkülönbözteti a Sarif lánczolatot (Hcrat és DP,h-Zunghi közt) a 
Paropamisus lánczalatától, ezt ismét a hindu Kaukazustól, melly egé
szen a Ganges forrásáig nynlik, s a Kaukazust Emodustól, me Ily 
Nepal partjain huzódik. Ptolemaeus igen helyesen mutatja ki a Bolor 
lánczolat irányát, mcllyct az Imaus nevezettel cserélt föl; a mi által 
belső Ásiát az Imauson beliili és kivüli Asiára osztja föl 1). 

A rni keleti Ásiát illeti, a régieknek fölfedezései Sericán tul nem 
terjedtek. De az a kérdés, minő tartományt kelljen e nevezet alatt 
érteni? Plinius és Mela azt mondják: miszerint "a serek !(elet tarto
mányainak közepctte laknak, mellycknek két szélét a szittyák és a hinduk 
foglalják el;" s minthogy az ő állitás uk szerint Ásia a Gangestől némi
leg k'eletrc, s a Kaspi-tengertől n•~mileg éjszakra végződik : világos, 

1) Humboldt, Asic central e. 
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hogy ők a sereket Tibetbe helyezik 1)j J10nnan igen jó minőségü vas, 
bunda-neműek, illatos tekercsek (malabathrum) s főleg se r i c um és 
s e r i c a m a t c r i es keriiitek Europába. A partimsokkal viselt há
boru következtében félbeszakadván minden közlekedés, a selyem na
gyon megdrágult; mig végre JUstinian korában a selymér-tojások' is 
Europába kerültek, s a selyemtermelés módja is ismeretes lett. 

Alexandriának kereskedelmi vállalatai főleg a Vörös-tenger és az 
Indiai-tenger felé valának irányozva. Ezen kezdetben görög jcllegü, 
később romai városnak népessége rendkivül megszaporodott, s a ke
reskedés által módfölött gyarapodott j azonban lakóinak élvhajhászats 
és változó akarata miatt félelmessé soha nem válhatott. A Pharaok és 
Ptolcmaeusok trónján romai praefectus ült j s a titkos tudománynak 
gondos őrei, a papok helyébe szemfényvesztők ós elvetemedett csalók 
léptek, kik az ö büb~jos mcsterségcikkcl pénzt zsaroltak a n~ptöl, s 
hízelgéscikkel pártfogást kerestek a fejedelmeknél. 

.t.frll1.a. 

Afrika cgycnszögü háromszöghez hasonlittaték, mellynek alap· 
vonala a partvidék, Hercules oszlopaitól Pclusiumig j függélyes oldala. 
a Nilus, meghosszabbitva az Oceánig j átfogó ja pedig annak a széle, 
Aethiopiától a tcngerszorosig. Mivclhogy csucsa a forró égövön tul 
terjed, hozzáférhetlen, s 8800 stadiumnyi távolságra, vagyis 12 1/z 
foknyi szélességre vélték azt lenni az egyenlitötöl, a mi alig hogy fe
lét teszi a valódi távolsf1gnak; s ezen hibás nézet öntötte 15 század 
mulva a bátorságot a hajóso!, ba, hogy a Jó-remény fokának megke
rülésére vállalkozzanak. 

A 300 afrikai város közől, mcllyek egykoron Carthago uralma 
alatt állottak, mennyi létezett még ez idöszakban, nem tudjuk j maga 
Cartl1ago fényesen kiemelkedett ugyan hamvaiból , dc régi tevékeny
ségére nem ébredhctctt. Mauritania és Numidia. rónaságai egy mag 
után 250-et adtak, s e tartományok képezték Romának magtárát j 
számos városok virágzottak itt kereskedés által, miután elfogadák a 
romai miveltséget. A termékeny, komor Cyrenais öt illyen várost fog· 
Ia.It magában ; e tartománytól keletre Marmarieának kopár partvidéke 
nyulott el j s nagyon kevés utazónak jutott a szerencse a beljebb fek
vő virányszigetckhez juthatni. Mindamcllctt Libya ismeretesebb volt 

1
) Ammianus Marcellimlll valójá.Lan Ti Letnek fölrónáját látszik leit·ni, mi

rlön azt mondja : ,Contrn. orientalem pbgam in orLis specicm consertae aggerum 
:Jummitates ambiunt Seras. ln hane itaque pianiticm undique prona declivitate 
ílnu;rupium' etc. XXIII. 6. 
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a régiek, mint a mi őseink előtt j hármas aratást ismertek ök ottan a 
térnek különbözö emelkedése szcrint, látták ot. tan a gazcllák, zergék, 
szarvas juhok, berber tinók nyájait, a sakálokat, borzak és mcnyé
tek seregét j s onnan kapták a silphiumot, mellynck értéke az ezüst 
értékével egyenlő volt 1 ). 

Azon adatokhoz, mcllyeket Herodat Memphis- ég Cyrenebcn 
Afrika belsejére vonatkozólag gyüjtött, ugy szólván, semmi ujabb az
óta nem járult. earthagóval együtt azon viszonyoknak emléke is el
veszett, mellyekben ök a Niger partjain IaM népekhez állottak j s 
Hannanak merész vállalatai a mesék országába lőnek sorozva. Pli
niusból kitetszik, miszerint J uba, Mauritania királya, a Nilus forrá
sait kereste, s ő azolmt belső Mauritania egy pontjára helyezi, hon
nan ezen folyam "megunván a kopár homok-pusztákon való folydo
gálást, több napi járásnyira a homokban eltünik" j azután pedig cae
sareai Ma uritaniában ismét előbuvik, s szétnézve a szomszéd népek 
küzt, 20 napi járásnyira ismét a föld alá íünik , mig végre Aethiopi<L 
határait eléri. Ekképen tehát Plinius a Nigerrel t<!veszti össze a Ni
lust. Az adulii fölirat egy beljebbi Itutatásnak cmlékét tartá fön, 
melly kutatás hihetőleg a Vörös-tenger és Astapc (Abavai) közti tar
tományra szoritkozott. Augustus uralkodása alatt Candaces, Actbiopia 
királynéja, minden fegyelem nélkül összecsődített katonákkal, kik 
pusztán széles aczélpaizsokkal, szekerczék-, hosszu török- és kardokkal 
valának fegyverkezve, Felső-Egyptomba berontott. Petronius prae
fectus visszaverte őket, s a pusztaságon át üldözte, hol Cambyscs se
rege elveszett j dc alig hogy visszatért az iildözésből, a büszke ki
rályné ujra megjelent, s ujra ostromoltatván, követcket küldött Au
gustushoz, ki a lakatlan pusztaságok meghóditásához nem nagy ked
vet érezve magában, minden nehézség nélld.il megadá neki a békét, 
sőt még a rárótt adót is elengedte neki (24-21. Kr. e.). 

Belső-Afrika népei köz t emlitik a ro maiak a nasamonokat, Car tha-

1
) A silphium, vagy laserpitiumnak gyógyászati erejét magasztalja Diosco

rides. Izzasztó gyanánt használtatott, s hog y jó illatot adjon a leheletnek 1 iz t az 
eledelnek. Caesar a romai kincstárban talált egy darab illy növényt, mellynek su
)ya lll font vala, s a drága érczek közt őriztetett. Strabo korában még ritkább 
volt c növény a nomád törzsek pusztitásai következtében, miként ö momlja, Pli
nius szerínt pedig a publicanusok fukarságamiatt, kik azt pusztíták , hogy drá
gábban eladhassák. Gliviani a SjJccimcn Florac lif,ycne könyvben, 1824., egy uj sil
phiumnak (tapksia silpltium) leírását adta, mellyct ö a régiek növényének tart, s 
mellyet Cyrenaieában szedett. 
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go és Numidia mögött n. getulokat, s a gararnantákat (Fezan) a n a p 
j á r ás á n t u l, a v i l á g n ak v é g é n 1). Aethiopiába, miként a 
garamanták s a Nilus vizcsései közti ta1·tományt nevezték, mindenfélc 
különös néptörzseket helyzett a képzelődés, ugymint: struczevőket 
(struthiophagi), sáskaevl\ket) (acridophagi) , mindeuevöket (panpha
gi), barlanglakókat (troglodytae), nagyszájnak at (gamphasantes): 
borzasztó tekintettieket (blemmyes), törpéket, vagy óriásokat. 

Az Atlanti tengeren l<eresték a Szercncse-szigeteket (lnsulae 
Fortunatae); me ll y név egykor mesésnek tartatott, dc Sertorius után 
hihetőleg a Ka n a r i szigcteket jelenté; azoknak, kik Roma esemé
nyei által leve1·etve ércznék magukat, az ide költözést. tanácsolá Ho· 
ratius. Valóban költői gyógyszer a fájdalmakra, mellycket csak a 
vallás lehetne képes megorvosolni. 

Plinius, ki az ö encyclopaediájában minden tárgyat fölfogni 
szándékozván, egyet sem mc1·itctt ki érdemlegcflen, s ki a földrajzban 
a ki.ilönfélc stadiumokat 1/ 8 rom ai mérfölddcl számítja, és a régi s 
ujabb irók közt sem téve különbséget, ellenkező nézeteket összeza
var, egyszer azt mondja, hogy Europa a szárazföldnek egy harmadát, 
máskor ismét egy nyolczadát; Ás i a egy negyedét, másutt ismét tizen
negyedrészét j Afrika ötödét, majd ismét hatvanad részét teszi. Ebből 
má1· mcgitélhetji.ik, mennyire nem érdemel ő hitelt a távolabbi tarto
mányokra vonatkozólag j egynttal azt is bizonyitja, miként a régiek 
sem Chinát,sem Ásiának keletibb részcit nem ismerték. 

Strabónak gyér földrajzi ismereteit a Sz.-Viucze-foktól a Gan
ges torkolatáig, sa Niger-tartományok tól az europai .Eibe folyamig 
vont határvonalak közé szorithatjuk ; a mit ezennel vizsgálni fogunk. 

Europa. Span)·olország. 

Nyugot1·ól kezdve az ibcriai félszigettel találkozunk, mcllynek 
lakóiról már szólottunk 2). Augustus, hogy a régi alkotmánynak még 
cmlékét is eltörölje, uj közigazgat:'tsi szervczetet adott Spanyolo1·· 
szágnak: fölosztá azt Lusitania, Baetica és T arracon tartományok ra. A 
Baeticát (G r a n a d á t, A n d a l us i á t), emez olaj ban é$ finom gyap
juban bővelkedő tartományt , hol Gades, Corduba, H ispalis (Sevilla) 
városok bii.szkélkedtek, a turdetánok lakták , kik történeti és költé
szeti régi emlékekkel birtak. A futásban ügyes s az apró csatározások
ban borzasztó lusitanok a Tagns és Duero közt állomósoztuk; táYo-

1) Virgil. 
2) V. könyv. 1. fej. 
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labb éjszakra laktak a gallaeciai (Gal i eia) és a vad hegyi-népek, a can
tabrok; kiket két századon át folytatott háboru sem vala képes Ro
mának igája alá hajtani; hol az anyák inkább meggyilkolták magza
taikat, hogy sem az ellenség kezeibe esni enged jék, s a fiuk fog!'!ágba 
esett atyjokat szurták Ic. A celtiberek, a Galliából jiitt hóditák ma
radványai, kiknél a makacs ellentállás pótolta a gallusok erőszakos 

rohamát, erősségeikből a romaiak által ki.gzorittatván, a polgári élet
tel az Ebro és Tajo forrásai közt megbarátkoztak. 360 várost számi
tott itten Plinius, mellyek köz t C a es a r-A u g us t a (Saragossa), az 
Eb ro mellett, fényével minden egyéb városokat clhomályositott; s 
A u g us t a em e r i t a (Merida): Lusitania fővárosa s a veterán har
czosok menedékhclye a fiiggetlen népségeket féken tartotta. A tenger
parton ipar és kereskedés által virágzó városok közöl, miután a na
gyon is hűséges Saguntum elesett, Tarragona és az uj Carthago min
denek fölött kitiint. 

A Baleari szigetcknek vidám, élvhajhászó népessége rendkivüli 
ügyességgel kezelte a parittyát. 

Gallia. 

Gallia több részre oszlott, s e részek valának : B e l g i c a a 
Szajnán tul; C e l t i c a a Loire és Szajna közt, mellynek fele későb
ben Lugdunensis nevet kapott; A q u i t a n i a a Loire és a Pyrenek 
közt; a Közép-tenger partja, Languedoc, Provence, és Dauphiné 
képezte a régi N a r b o n e n sis tartományt. Belgicában a celtákkal 
vegyült számos german népek egészen más nyelven beszélő külön 
népségeket képeztek. Az aquitánok iber eredetűek valának. 

Galliának 1200 városa közöl a déli részeken bölcs törvények és 
ipar által virágzott a görög Massilia; Narbona, aromaihatalom szék
helye fontosságra vergődött egyszerű , de némileg durva szokásokkal. 
Caesar megnyitá a gallusoknak Roma városát és a senatus t; Augustus 
azonban , hogy a latin nenm1tiséget megszilárditsa, kiszoritá öket on
nan, sőt még adóval is terhelte, s Galliában várost alapitott, mellyP-t 
Romának titkos nevéről V a l e n t i á nak nevezett; gyarmatokat tele
pitett oda, mellyeknek nevei : Coloniae Secundanorum (Orange), 
Forum Julii (Frejus) a birodalom hadiszertára, Carpentoractae (Car
pentras), Viviers, Aquae Sextiae (Aix), Apta Julia (Apt) és Vienna; 
s a. J ul i a és A u g us t&. név kűlönféle városok szolgai kiváltságaim 
mutatott. Azután a sok régi város fölé emelte az ujabb Lugdunu· 
mot (Lyon), hová Gallia Comata közigazgatási székét helyezte; melly 
város a Havasokra támaszkodva, s a sebesen folyó Rhodanus által a 
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tengerrel összekötve, a kcreskedésrc nagyon is alkalmas fekvéssei birt. 
A phocniciai Hercules nyitott már ösvényt c hegyeken keresztill a 
Tenda hegyszorosnál, s a kereskedelmi gyarmatosítás ezen jelvényé
nek nyomain késziték a romaiak az Aurelia utat. 

Buzát és rozsot bőven termett e vidék j a szőlö igen jól tenyé
szett narbonnei Galliában j az erdőkben a szent tölgyfa mellett meg
termett a szilfa és nyírfa, s a Pyrenek fagyöngye a druidák szer
tartásaiban szcnt szeropett játszott. A gallusok öltözete volt kurta 
köpeny (sagum), me Ilény (palla), élénk szinekkcl tarkitott nadrág; 
miért is a narbonnei Gallia b r a c c a t a nevet kapott; holott a szabad 
Gallia a gallusok hosszu hajaitól c om a t a, a Havasokon innen fekvő 
rész pedig t o g a t a nevezetet nyert. 

Britannia. 

Celticához számitatták még a romaiak Nagy-Britannia szigctet 
buja legelői vel, hol a sűrü ködök, gyakori esőzések, mezci szo
kások 1 s az erdőségekben elszórt gunyhók föltünők valának. E tarto
mány leginkább a gyöngyhalászat által vonta magára a romaiak kapzsi 
figyeimét 1 s fölkelté féltékeuységöket j minthogy onnan, mint a drui
da-vallásnak gyupontjából jöttek a hazafiui fölhívások Gallia száraz
földére. A rarnai Britannia Agricola hódításai által öregbedvén 1 Ha
drian sánczakat huzatott ottan a Solway tengeröböl és a Tyua torko
lata közt. E sánczolwn tul laktak a caledonak 1 kikről a romaio.k azt 
hitték 1 hogy az ő óriási testeiken rajzolt ábrák miatt p i c t i 1) név
vel nevezik magukat , s kiket azután Iriandból jött celta eredetü skó
tok vertek le. Egyedül Caesar cmliti meg a damnonok közt (Com
wallis) az ónbányákat, mellyek már a phoeniciaiakat is oda csalták; 
de már azarany-,ezüst-és vasbányák ismertebbek valának. Eboracum 
(York) a kormánynak székhelye volt, London pedig már akkor is ke
reskedés által gyarapodott. 

Ir land. 

Hybernát, a termékeny Erint 1 Strabo puszta és egészségtelen 
tartománynak festi ; a britek azonban ugy találták 1 hogy legelőkben 
és kikötőkben bővelkedik, s a rendes igazgatás t is megtüri. Itamai ne
vét a hivernektől , a szigetnek legszámosabb lakóitól kapta. 

A britanniai celták életmódra nézve nem nagyon ·különböztek a 
szárazföldi celtáktóL Kupalaku gunyhókban laktak, fegyver gyanánt, 

1 J A piceioch szótól , u. mi cel ta uyt:lvcn raulót j eleut. 
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miként azok , hosszu kardot viseltek ; azonban a hadi szekerek hasz
nálatát a caledonoktól tanulták. Arczukat kék flzinre mázolták, hajo
kat és bajuszokat hosszura növeszték, s állatok bőrével takaróztak; 
apró fejedelmek által igazgattatva, falukat építettek, s földmívelés- és 
marhatenyésztéssci foglalkoztak. A caledonak pedig mezitlen jártak, 
testöket bemázolták , karjaikat és csípőiket vaskarikákkal terhelték 
meg, s a bőséges halászattal nút sem gondolva, csupán csak vadászat
ból éltek. 

Olaszország. 

Jellemökkel egyezőleg ma r e n os t r um-nak nevezték a ro
maiak azon tengert, mclly három oldalról környezi Olaszországot; 
mig az éj szaid oldalt a Havasok körítik, mellyeknek félköralakja egyik 
végével az adriai öblöt , másikkal pedig a Iigusticumi tengert érinti. 
A Havasokat azonban nem a legjobban ismerték a régiek, s Olaszor
szágról még csak azt sem tudták megmondani : valljon három, vagy 
négyszögü alakkal bir-e? s azt hitték, hogy keletről nyugotra terjed. 
Ugy tetszik, mintha az illy tisztán szemlélhető természetes határok· 
kal ellátott földterületnek egy közönséges nevet kellett volna viselnie; 
azonban a régiek a mi szakásainkkal ellenkezőleg, az ott lakó népek 
után nevezvén el a tartományokat, Olaszországban is több rendbeli tar
tományokat különböztettek meg. Italiánakneveztetett először aScillax 
és Lameticus, vagy Squillaces sz.Euphemiaöblök általképezettfélsziget, 
melly jelenleg tulsó Calabriának neveztetik ; azután Antiochus törté
netíró korában éjszakról a Laus kis folyóig és Metapontusig terjedett; 
Romának V. százada végével magában foglalta mindazon tarto
mányt, melly a Tiberis és Aesis folyamoktól délre esik. Polybius 
volt az első, ki Venetiát és Gallia Cisalpinát is hozzá számítja. Ezen 
földrajzi elnevezés azonban csak akkor birt gyakorlati érvénynyel, 
midön a triumvirek, Augustus, Marcus Antonius és Lepidus nem aka
rák engedni, hogy Gallia Cisalpina proconsui által kormányoztassék, 
ki, miként Caesar tevé, Roma alá minden akadály nélkül vezethetné 
seregét. Későbben Augustus 11 tartományra osztotta Olaszországot, 
ide számítva Illyriát is 1) ; melly fölosztás megmaradt, mig a biroda
lom enyésztével az Italia nevezet a tartománynak éjszaki részére szo-

t) l) Latium és Campania; 2) a piceutinek és hirpinelq 3) Lucania, Brutium 
a salentilmsokkal és Apulia; 4) a ferentánok, marrucinok, pelignek, marsok, ves
ti nek, samnisiak és sabinok; 5) Picenum; 6) Umbria; 7).Hetruria; 8) Gallia Cis
alpina; 9) Liguria; 10) Velencze a carnakkal, a japygck és Istt·ia; 14) Gallia 
Transpadana. 
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ritkozott, miként az napjainkban is neveztetik; akkor c czimet egy 
kis ország sajátitotta cl, mcllyböl ki vala zárva Toscana, Roma s azon 
tartományok ' hol c nevezet származott. s c nevezet most már csak 
az emlékezetben él. 

Felső-Olaszországot a régiek Galliához számították j a ligtirok 
fáradságos életet vittek a genuai teriilet meredek lejtőin i a veneták 
pedig azon vidéken laktak , hol későbben a tengernek büszke jegyese, 
most pedig özvegye, uralkodék. 

Gallia Cisalpina termékeny rónáiról nagy kiterjedéaü mocsárok 
közé jutott le az ember 1), hol jelenleg Parma és Modena mosolygó 
virányai állanak i álló vizek és ingoványolt boriták Ereseia , Mantua, 
Como, Reggio vidékét, szintugy az Altino éfl Aquileja közti térséget 
2), s Ravenna a lagunák közepette állott 3). Luni kikötöjébe hozták a 
hajók a márványt i Hetruriának régi miveltségét eltörölte a kérlel
hetetlen fegyver j a szolgaságra jutott sabinok és umberek földjén te
mérdek nyájak legeltek. Nagyszerü utvonalak vezettek a Campaniá
ba j melly vidék Olaszors?.ág szemefénye volt, hol Puteoli az egész 
közép-tengeri kereskedést magához vonta; s a Vezuv által még akkor 
nem fenyegetett Nápoly, görög szakásaival a világ urainak kedves 
pihenést nyujtott. Samnium népességét kipusztíták Syllának győzel

mei j Lucania, Ikuttium (Calabria), Apulia a. régibe ujabb miveltsé
get oltottak, s a görög gyarmatoknak minden dicsősége Brundusium· 
ban központosuJt, hol Görögországnak hajói kikötöttek volt. Az olasz
országi városok összes száma 1197 -re tétetett. 

A termékeny Sicilia, mcllynek Antonius romai polgárjogot en
gedményezett, az egészségtelen Sa1·dinia , a vadon Cyrnus (Corsica), 
s főleg a vashányáiról hires Elba, mellyek Janusnak országát öve
zék, ennek minden viszontagságaiban osztoztak. 

Germnnia. 

Strabo , miként már mondók, EUI'opának éjszaki szélét az Eibe 
folyam partjára helyezi; azon innen laknak szerinte a germánok, kikre 
nézve sokkal bonyolodottabb nála a fölosztás, mint scm Plinius- és Ta
ci tusnáL Egyébiránt azon kivül, hogy a romaink és görögök a törté
neti és földrajzi adatok nyomozásában nem nagy pontosságat tanusi
tottak j s mivel a tartományokat n népek ről nc,·ezték, az is megtör-

1) Ole. Ep. fam. X. 
2) Vitruvius, l. 4.; Strabo, V 
3) Sidonius Apoll., l. 8, 
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t~nt néha, hogy a történet- vagy földirónál valamell y tat·tománynak 
fekvése változik, minthogy lakóinak neve is megváltozott. 

A határozatlan Gerroania nevezet alá foglalták a régiek az ál
taluk alig ismert vidéket a Rajna, Duna, Tisza, Visztula, Balti- és 
f~jszaki-tenger közt, ide számítva még Scandinaviát és a cimri Cher
soneust. A romai seregek jutottak a Duna valódi folyásának ismere
tére Germaniában és Pannoniában ; s most már nem hitték azt, a mit 
Aristoteles korában hittek, miszerint a Duna egyenes vonalban 
lstriából foly. A tőle éjszakra a Vistuláig és Balti-tengerig fekvő tar
tományról bizonyosabbat tudtak ; s ez utóbbi tengert az Oceán részé
nek tartván , s i n u s sa r ma t i c u snak nevezték , s a kettő köz t fe
küdnének Scandinavia szigctci,s a Pytheas földíró általemlitett Thu
le, s e sarroatini öböl kapcsolná össze a Scytha- és Sericai-tengere
ket 1 mellyekkel ismét a Kaspi-tenger állana közlckedésben. 

Scandinaviát (Thiuland), Pytheas adatai után, ki a Balti-tenge
rig jutott el , azok, kik annak lételét hitték, nagy szigetekből álló 
tengernek lenni gondoltál<, melly Sveviának, vagyis keleti Get·maniá
nak függeléke volna. Ismerték ottan a eimbeket, kik a kiml'i Cherso
nesusban (Jütland) ambrát gyűjtöttek; a svionokat (svédeket),a ten
geren és szárazon hatalmas népet, korlátlan uralkodók alatt, minőknek 
az isiandi sa g á k a papkirályokat, Odin utódjait rajzolják; a gatho
nokat, vagy a gothoht, kik megtudák egyeztetni a szabadságot az 
egyeduralkodónak kormányával; s még egyéb népeket, mellyelmek 
kormánya állandóbb alapokon nyugodott, s miveltségök fejlettebb 
vala, mint sem a germánoké. Oroszország közepére helyezték az örök 
h ó v a l f ö d ö t t Riphaeus hegyeket. 

A romaiak már tapasztalták a german fegyverek hatását, s az 
El he partjain lakó Iongahardok látszanak a legtávolabbi népnek, mely
lyel az ő legioik mérkőztek. A kereskedők bejárták a nagy birodalmat, 
mellyet a marcornau Marobod Csehországban, Sileziában s egyéb tar
tományokban alapitott. A Vistula torkolata felé megtuclák nevezni a 
vendeke t, mint durva rablókat; s e folyam hosszában föli'elé a l y g i c
ket vagy l u tokat, hihetőleg a középkori leskek et, a lengyelek őseit, 

miként az oroszok ősei a roxolanok, vagy roxanok valá11ak, és a jazy
gokat (jászokat), mclly talán sarmatiai faj i a bastarnok, déli Lengyel
ország lakói, Plinius szerint a gertnan népességnek egy ötödét ké
pczték. 

Későbben délnyugotra Lithvaniától ismerni tanulták a finneket, 
kik a XI. században költöztek át Finnlandba. Egészen vad és utálatos 
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emberek fegyver, lovak és hajlékok nélkül; füvekkel élődnek, állatok 
bőrével takaróznak, a földön hálnak, s egyedül nyilaikban bizakod
nak, mellyeknck hegyeit csontból készitik. A vadászaton elejtett pré
dát fagatyakból készült fonadékolwn tartogatták ; illycseken feküdtek 
a gyermekek, lelték halálukat az öregek; s e durva életet többre be
csülték a mivelt népek rabságánál, kilmek élete a remény és félelem 
közt ingadoz szüntclen. Berebistus, a geták, vagy dákok királya, föl
kelté hódításai által a ro maiak féltékenységét, s a Borysthenes part
jain föltartá a sarroaták rohanásait, kik a Kaukazus , Don és Kaspi
tenger közti vidékekről, hol kezdet óta laktak, Mithridates ösztönzé
sére indultak meg a szittyák ellen, s kóbor életöket elhagyva, Lithva
niában és a szomszéd tartományokban megtclepedtek, hol több rend
beli szláv eredü népeknek törzsévé lettek. 

Hogy ha Germaniából és Daciából, az egyetlen tartományból, 
mellyct a Dunán tul birtak a romaiak, a Kaspi-tenger felé indul az 
ember : nagyszerű rónaságra talál, honnan bundaneműeket cseréltek 
be a romaiak öltözet- és borért. Tanais, a hasonnevii folyó mellctt Bo
sporus királyai általlcrontatván, a középkorban ujra föléledt; dc 
Olbia a Borysthencs mcllett kereskedés által virágzott. 

A Balti-tengernek nyugoti partján tanyáztak az estbenek, hihe
tőleg az esthonok ősei, kik vadkannak, mint Freya istennő kedves ál
Iatjának képét hordották nyakukban, s gyantakövet gyüjtöttek, rend· 
kivül csodálkozva a fölött, hogy azt olly jó áron eladhatják. 

Mielőtt a romaiak a Dunát és Rajnát átlépték volna, a Rajna, 
Éjszaki-tenger,Eibe és Majna közti tartományt az istaevonok és ingae
vonok lakták. Mögöttük keletről délre , a Felső-Rajnától és Dunától 
kezdve a Balti-tengerig, Közép-Germaniát a svevek lakták, kiknek 
főbb törzse valának a senonok az éjszaki széleken, s a mo.rcomanok 
a délnyugoti határokon. Keletre a svevektöl Gerroania határait a van
dalok birták , hozzájok tartoztak a burgm1dok és a gothok , kik elő
ször támadták meg a romaiakat 1 

). 

A svevek, vadászok és pásztorok , kik Caesarral hadakoztak, 
évenkint más-más vidékekre költöztek, s maguk után pusztaságotlmgy· 
tak. A senonok száz kerületet birtak az OJera és Eibe között, s minden 
évben emberáldozatra gyültek össze egy erdőben, hová csak összekö
tött kezekkel lehetett bemenni; mások Maroboddal llohemiába köl-

1) lsth.-uJolm, nyugot bk6ja; ke/w magas, s az~rt ltcl·mioncs azt tenné: a kü
zéppontból, vagy keletről. lngaevones az eigion - tenger szótúl ; vandali talán a 
~and határ, part szótúl, 
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töztek, némellyek Svcvia egy része fölött uralkodtak; a miből talán 
azt lehetne következtetni, hogy az ő nevök több népekkel közös 
volt 1). 

Plinius korában a vandalok leghatalmasabb nép valának a Vis
tula és az Odera közt. Ez utóbbinak torkolatánál laktak a gothok, s 
hihetőleg vérrokonaik voltak a burgundok, kik a Wartha és Netze 
tá ján elmozdítható királyok (Hendios, Kindios ?) és élethosszig válasz
tott főpapok (Sinistani) által kormányoztattak. A rugiu~ok a követ
kező népvá.ndorlások alkalmával kaptak hirre, ugy szintén a varí
nusok (warni) a Warna partjain. 

Mecklenburgban és Holsteinban az angolok a skandinav Hertát, 
a földnek istenniSjét imádták, kinek temploma egy tónak közepette 
(Femern ?) szigeten állott, melly tóba az áldozatot bemutató rabszol
gák vettetének. Számos törzsek együttvéve,a szászok szövetségét ké
pezték , melly név hihetőleg szintén közös nevezetnek tekinthető. 

A tenger által környezett nyugoti Germaniában a Weser és Ems 
között laktak a chauczok, kik a tenger árjai elöl dombokra menekül
tek, vagy uszó hajlékokban laktak minden földmívelés, vagy baromte
nyésztés nélkül, s tőzegnél sütött halakkal táplálkoztak. Ők is a szá
szok szövetségéhez csatlakozván, a leghatalmasabb s legjobban kor
mányozott germao népeknek egyikét képezték. 

Az Emstől a Maasnak nyugoti torkolatáig tanyáztak a frízek, 
kik Tiberiust legyőzve , Claudius által viszont legyőzettek, s magukra 
hagyattak. Mögöttük a Rajna torkolatai közt laktak a batavok, a cat
tusoknak egy gyarmata, kikkel a romaiak, minthogy a háboruban jó 
szalgálatot tehettek, kiméletesen bántak. A Hartztól kezdve a Rajnáig 1 

samostani déli Westphaliától aSaalig Francaniában laktak a bructerek, 
camavok 1 sicambrok , marsok , tubaotok , cheruskok, cattok, kik talán 
az istaevonok közös nevezete alá foglalvák, folytonos harczokban élve 
az ingaevonokkal, az éjszaki szövetséggel, melly a frizeket, chauczokat, 
angrivarokat, eimreket és teutonokat foglalta megában. A kétféle szó
ejtés, melly mai napig is két részre osztja Németországot, azon gon
dolatra vitt némellyeket, miszerint a jelenlegi frankok és szászok az 
emlitett két szövetségnek maradványai. 

A Rajna és Majna összefolyá~á.nál kalandor gallusok telepedtek 
le, s telkeik után tizedet fizettek (agri decumates) _; s az e vidéken el· 

1) Schweifer, kóborlók? 

2 
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szórt több rendbeli törzsek Caracalla idejében az alemanok szövet
ségét képezték. 

Közép és keleti Gerroania ismeretlen maradt ; egyedül a he1·

mundurok nagy nemzetsége tartotta fön a barátságot a roma~akkal, s· 
Vindelieia és Rhaetia virágzó városaiban kereskedést üzött. Ejsz,akra 
tőlök laktak a teuriochaemek (thuringiak ?); délkeletre a narisiek, kik a 
marcomanok- és quadokkal, a mai Cseh·, :Morvaország és Austria 
lakóival ez oldalról a birodalom határát képczték. A Harz erdőség, 

melly névvel Caesar Közép-Gcrmaniának mindcn erdőségeit jelöli, 
Morvaország éjszaki részén Magyarország felé vonult 1

). 

Fölösleges volna azt megcmliteni1 miként mind az, a mit mondot
tunk, puszta gyanítás ; főleg ama szövctségek lételét tagadják né
mcllyck. Az tény, hogy a svevek Ariovist vezérletc alatt megrohanták 
Galliát, honnán Caesar a Rajnán tul üzte őket. Midőn továbbá a meg· 
hóditott Galli:í.ból Germaniába törtek a romaiak, először is a cherus
kok , azután a marcomanak szövetsége állotta utjokat ; s hogy ha V a
rus leveretése után a két szövetség egyesül, Gcrmania örökre meg
ruenekült volna a romai igátóL 

Augustus a tartománynak uj szcrvczetet nem adott, hanem ka
tonailag igazgatta azt, 30 ezer emberből álló 8 lcgi.ót helyezvén el a 
városokban, s még egy hajóhadat czirkáltatva a Dunán. 

A tauri Chersoncsushan Roma oltalma ala~t virágzottak : Cher· 
sonesus szabad város, Sebastapol mellctt, llosporusország Panticapcá
val (Jenikale), melly milctu~i gyarmat volt, és Theodosia (Capha.). 

lll)·ria. 

A Duna délpartjának hosszában lllyricum név alatt valának is
meretesek a tartományok Schweicz-, Olaszország- és a Dunától kezdve 
egészen Görögország- és Macedoniáig. Részint celták, részint illyrek 
lakták azt a mai Albaui.ában, Dalmatiába.n, vagy sajátképen ugyneve
zett Illyricumban, Istriában és Pannoniában 1 s hihetőleg a szlávok 
közt oszlottak föl, kik késöbb eme tartományokat elfoglalták. Strabo 
megkülönbözteti öket a thrákoktól, kik testöknek bőrét pontokra fes
tették, és a celtáktól, kik testöket egészen bemázolták. 

Ezen népek közt, mellyek a birodalom lcgl1arczosabb népeinek 
tartattak, jelentékeny helyet foglaltak cl a bojok, celta törzs, l;.ik 
későbben a mai Bajorország és Austria nagy részén uralkodtak, s ilo
hemiának nevet adtak. A tauriskok a salzburgi, lmrinthiai és stajer 

2
) A german népekről részletesebben sz61 a VII. könyv az l. fejezetben. 
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Havasok közt ]aha]{, hol az arany- és vasbányák Norcia városba csá
bitották a romaiakat, honnan a N oricum nevc7.ct eredett. A scordiscok 
az Alsó-Száva partjain laktak, honnan cg(\sz l\1acedoniáig kalandoz
tak. A dákok és romaiak által legyőzetve, elhagyott hazájokat ez 
utóbbiaknak ~ngcdék át, kik Noricum és Pannoni~t tartományokat 
Hpeztek azokból. 

A Duna partjaitól a Havr.sokig tcrjedett Rhactia, melly tarto
mány a régi Vindelieia nevezetet feledésbe hozta; s hol büszke, a sza
badságot halálban szcrctő nép lakott. 

Keletre Illyricumtól laktak a moesiek, dardanok, trihallok, da
czos barbarok, erdők- és macsárokban, mcllyek a most annyira szelid 
{·ghajlatot nagyon is zordonná tevék. Vadon vidék volt szintén a har
czos m'~p lak ta Thracia, Hacmus és Rhodopc hegyek, a Bosporus és 
Hellespont között, mclly szintén romai tartománynyá vált, s hol görög 
gyarmatok virágzottak : ezek közt a kereskedés által gyarapodott By
zancz, melly későbben Roma helyébe lépett. Macedonia, mclly egy 
kor Ásia fölött uralkodott, a Pangaeus hegynek aranyb:lnyáit, s a 
Strymon által öntözött telkeket mivelte j városai kózt virágzott Thes
salonica, maga után hagyva Pellát és Edessát; s régi királyainál na
gyobb tekintélyt szerzett neki a Philippi mellett végbement ütközet, 
Macedonia egy tartományt l<épezett, egy másikat Achaja, az aegaeu
mi szigeteken kivül, mcllyck l{özt legjelentékenyebb vala Rhodus. 

Görögország. 

Nem szükség visszatérnünk Görögországra és szigeteire, mellyek 
még annyira scm érczték régi dicsőségöket, hogy je!en megaláztatá
sukat szégyenlették volna. Pcloponnesus pusztaRágnak nevezhető ahhoz 
képest, a mi a szabadság korában volt j Laconiúnak 100 városa közől 
alig maraelott fön harmincz ; Corintlms hamvai közt kellett kere~ni a 
hcscs maradványokat j Adutjában nem volt már jelentékeny város j 
Phocisban elnémult a delphii oraculum 1) j s Romának mindcniivé ki
terjesztett uralma a soHéle törvényeket és szokásokat la~sankint eltö

rölte. 
Ki fogna most már ismerni Pericle3 és Leonidas városaira , mi

dön Augustus bcutazvn. Görögorsz:igot, Cytl1era szigctct Spartának 
:-~jándékozza azért, me rt a perugiai háboru alatt vendégszeretettel 

1) Sulpicius igy irt Cicerohoz : ,Ex Asia redi.)ns, t) ll lll aL Aegina l\ legaram 
vct·sus naYigarem, cocpi rcgioncs circumeiren prospiccre. Post me erat Aegina, an
te Megara, dextra Piraeus, sinistra Corinthus; fj_Uae oppich quodarn temporc i!o
rentissima .fuerunt, nunc prostrata et diruta ante oculos jacent. Ad (<~>n. IV. 5. 

2* 
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fogadá Liviát; Aeginát és Eretriát pedig elveszi Athenetől büntetés
ből, mivel Antoniust pártolta, s igy minden tekintetben önkényesen 
cselekszik ; mindamellett a görög musák hizelgő dalokat zengenek tisz
teletére? A vallás nem szentelé meg többé oltalmával a városok ,gyü
lekezeteit, jóllehet a gonosztevőknek menedéket nyujtott; s midőn 
Roma a különféle városokat az állitólagc!S menedékjogért kérdőre 

vonta, Ephesus komolyan vitatkozott Delossal, mellyik városban szü
letett légyen A polio i s Magnesia, Aphrodisium, Stratonicae, Hiero
caesarea, Cypros s több városok hagyományok- és föliratokra hivat
koztak, hogy templomaik sértetlenségét bebizonyitsák. Szintolly 
hévvel követelte magának a dicsőséget Ásiának ll nagyobb városa a 
senatus előtt, hogy a szörnyeteg Tiberiusnak, mint istennek templo
mot állíthasson. 

A görögöket, kiket Roma tanitóinak ismert el, kiktőileszár
mazni dicsőségnek tartá, kikre nézve lemondott a követelésről, hogy 
saját nyelvén oszsza ki neki parancsait s szolgáltassa ki az igazságot, 
kiket egyedül nem illetett barbár nevezettel, mennyire megalázta és 
megvetette a gőgös romai! Egy kicsinyítő szó nyelvében a görögnek 
kigunyolására vonatkozott (graeculus), ki Romában mindenre hasz
nálható volt, hízelgés-, tanítás-s Plvezetre. A görög csalárdság (graeca 
fides) közmondássá vált; Virgil megörökité azt, Cicero pedigaszószékről 
sujtotta : "A tanuk, ugy mond, a görögök, s a közvélemény már is 
megveti őket. Én nem tagadom meg tőlök a tudományt, müvészetet, 
kellemes szólásmódot, sem az éles elmét, vagy ékesenszólást i de a mi 
az eskünek törvényszerüségét és vallásosságát illeti, ahhoz e nép 
soha nem értett, a szent dolgok hatását, jelentését és sulyát soha 
nem érezte. Eme kifejezés : ,Esküdjél meg ét·tem, s én megesküszöm 
érted', talán a gallusokra, vagy spanyolokra alkalmazhatók? Épen nem, 
hanem egyedül csak a görögök sajátja, annyira, hogy még azok is, 
kik nem tudnak görögül, görög nyelven ejtik ki e ~:~zavakat. Ha vala
melly görög nemzetbeli tanubizonyságát figyelemmel kisérjük, már 
az ő magatartásáról itéletet vonhatunk vallására és lelkismeretére; ő 

csak arra ügyel, mik.épen fejezze ki magát, nem pedig, hogy az igaz
ságot mondja meg. En elvetem az ez ügyben előállitott tanukat; elve
tem pedig azért, mert g1it•ögök , s a legkönnyelmübb nemzetnek tag
jai." 

S ha bár némi kivételt tesz is az europa.i görögökre nézve, az 
ásiaiakat egyátalában l<árhoztatja. "Nem is hivatkozom egyébre, mint 
saját itéletetekre. Kis-Ásiát, ha nem csalódom, Phrygia, Mysia, Caria 
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és Lydia képezi. Én vagyok-e az, vagy talán ti, ki föltalálta a köz
mondást : ,A phrygiait csak korbácscsal lehet valamire kényszerite
ni ?' Cariáról magatok mondottátok : -,A ki veszélybe akarja dönteni 
magát, menjen Cariába.' Minö kifejezés szokott leginkább hasznái
tatni a legnagyobb megvetés tanusitására, hacsak nem : ,Ez a my
siaiak közt az utolsó?' Hol a vigjáték, mellyben a rabszolga cariabeli 
ne volna?' 1) 

Ennyire lenézték a romaiak a görögöket e korszaknak elején; 
mellynek végével Romának minden dicsősége a görög partokra me
nekült, s a görög birodalom elhomályositá és tulélte a latint ! 

RomRi birodalom. 

Mindazáltal Roma, rnint királynő és urnö emelkedék annyi né
pek közt, s uralmát2000mérföldre terjeszté éjszaktól délig, Antoninus 
sánczaitól és Daciától az Atlas hegyekig és a naptéritöig; s 3000 mér
földre kelettől nyugotra az Oceántól az Euphrátig; l millio hatszáz 
négyszögű mérföld területet foglalván el az éjszaki szélesség 24 és 
56 foka közt, a világnak polgárisodásra legalkalmasabb pontján. Hó
ditások következtében változtak néha a határok , de csak rövid időre; 
mert maga a természet hegyek, pusztaságok és folyamok által jelölte 
ki azokat, mellyeket a miveletlen népek áttörni nem bírnak. 

Ezen határvonal magában foglalta éjszak-nyugotrólAngliát és a 
skót síkságot, a hegyek a caledolfoknak maradtak; a Rajna Helvetiát 
és Belgiumot, a Duna az olasz és illyr félszigetet oltalmazta; azután 
a Fekete-tengerig, innen a Kaukazus hegylánczolattai és Kaspi-tenger
rel Közép-Ásiának hegységeig terjedett. Az ibereket, kik a birodalom
nak legvadabb részét lakták, soha nem hajthatta igájába Roma; az 
örmények majd mint ellenség állottak szemközt, majd adót fizettek, 
de alattvalók soha nem voltak. Az ö hegyeikről fakadott az Euphrat és 
a Tigris, melly folyamok közt Mesopotamia fekszik, hol romaiak és 
persák érintkeztek egymással. Arabiának sértetlen pusztái környezék 
Syriánák termékeny halmait, s a Vörös-tenger Egyptomot. Délre ka
uyarulva a határ, Libya pusztái és aSahara, tovább nyugotra az At
lanti-tenger vetettek gátot a romai sasok röptének és ragadozó kör
meinek. 

E voualon belül fenmaradtak még némelly független államok, 
mint például Cottus király a Cotti-havasok közt, 12 várossal, mellyek 
közt Segusium(Susa)ajelentékenyebb; saját törvényeik alatt éltek Cor-

1) Pro Flacco, 128. 
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cyra, Chios, Rhodus, Samós, Byzancz j saját kormánynyal birtak Co
lonia Augusta (Nimes), Massilia, Lacedaemon, s több népek Galliában 
és Spanyolországban. Hasonló kiváltságot nyertek többen Ásiának 
500 városa közöl, különösen Pampl1yli~t, Thracia és Lycia városai 
örizték meg szabadságukat j saját királyok által kormányoztatott Cap
padocia, Cilieia egy része, Comagene, Palmyra, .Tudaea, Mauritania, 
Pontus. r. i indazáltal eme fiiggetlenség csak látszólagos volt j mert 
mind a királyok, mind a l1öztársaságok egyedül Roma akaratának hó
doltak. 

A Claudius császár által rendelt censm alkalmával a romai pol
gárok száma 6,945,000-rc rugott, s c számhoz adva a nőket és gyer
mekeket, az összeg 20 milliót adna. Az alattvalók számát bajos lenne 
meghatározni ; mindazáltal az elágazó vélemények közt középutat 
tartva, föllehet tenni, miként a tartományok lakóinak száma negy
ven millióra ment, s a rabszolgák is voltak annyian, mint a szabad em
berek ; miért is a népesség ösdze~ száma 120 millióra tehető. 

Ennél nagyobb birodalrnakat is látott már, és lát még most is a 
világ ; csak hogy azok pusztaságokra, vagy kóhorló, miveletlen né
pekre terjednek ki. A romai birodalom a legmiveltebb tartományokat 
foglalta magában a Közép-tenger partjai körül, s uralma nem volt pil
lanatnyi, hanem szilárd alapokon nyugodott. Minden tartományban 
voltak jelentékeny, népes városok, s némellyek egész népséget fog
laltak magokban, ugymint Homán kivLil Antiochia, Alexandria, Car
thago, mellyek emlékekben hővelkcdnek, s mellyeknck egykori nagy 
létét még a romokban is búmulja nz ember. 

Illy nagy kiterjedést nyert Roma a köztársasági hadviselésnek 
örökös rend!>zerével; e rendszer azonhan megszünt. A ugustu~ félrete
vén a hóditás-vágyat, miutún a szabadság szobra mellett tdnt akart 
emelni a Capitoliumban, mimlen hadjárataiban a békét tartotta szem 
előtt j s épen midőn a Havasokat is birodalmába foglalta, hogy annak 
határai gyanánt szalgáljanak , hódi tá meg Rhaetiát, Vindeliciát, No
ricumot és Pannoniát. Utódjai szintén tulságosnn elfoglalva a roppant 
birodalom kormányával, s attól fdve, hogy távol tartományok meg
hóditásánál a hadvezérek könnyen megszaknák a parancsolás kell~
meit., nem igen kivánták a háborut j de maguk a hadvezérek sem re
mélhették a diadalmenet dicsőségét, miután a hadviselésnek minden 
dicsősége a fejedelemre háramlott vissza. 

A határokon szimos ll!~pck tolongtak, hullámként üzve egyik a 
másikát, s csak is a legiók mozdulatlan szilárdsága fékezte őket, 
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Azonban legnagyobb ellensége volt Romának a belső romlottság, 
me Ily épen akkor, midön a világ legerősebbnek gondolta azt, a rop
pant birodalomnak szétbomlását idézte elő. 

MÁSODIK FEJEZET. 
Tiberius. 

A romai és olaszországi népességnek nagy része, kizárva ama 
keveseknek fentartott jogokból, kik a polgárjog teljességét élvezték, 
a kiváltságok egyenl<S kite~jesztése végett harczot vivott ez utóbbiak
kal. Ebből származtak a belviszályok, századokon át izgatva a nemes
séget, az aristocratiai szabadság gyám jait, vagy a gazdagokat, kik pénz
ért mindent tehettek, s a néptömeget, melly megunva a temérdek 
apró zsarnoknak uralmát, dicsvágyó főnökök körül gyül t össze, kik
nek segélyével pillanatnyi zsarnokságot, vagy állandó önuralmat ala
pított. Először csak is a comitiumokban kiáltozott törvények után a 
Gracchusok példájára j késöbb a trihunok hatalma növekedvén, nyilt 
harczba tört ki Marius alai.t, ki szintolly bátor és vitéz, mint patricius· 
gyülölő volt. Ö az olasz társakat beosztotta a 35 néptörzs közé, s mivel 
ök nagy 8zámmal valának' a rrgi polgárokat tulszárnyalták volna; de 
a senatus, a szintolly kegyetlen Sylla által gyámolítva, csupán csak 8 
törzsre akará szoritani öket, kiknek szavaza ta ritkán, .vagy soha nem 
számíttatott. Ebből háboru s borzasztó öldöklési rendszer keletkezett : 
Sylla fölülkereked vén, helyreállítá a köztársaságot, vagyis az aristo
cratia uralmát, megszilárditá a senatus hatalmát, zsoldos katonasá
got szervezett, s ezek közt nem már a köztelkeket, hanem a számi.i
zöttek és meggyilkoltak vagyonát fölosztá. 

Halála után a veszélyben, dicsvágyban és kegyetlenségben in
gadozó Pompejus vállalta el szerepét ; mig a népnek vezére Caesar 
lett, kinek elég esze és bátorsága volt arra, hogy pártját diadalra se
gitse. Ö a senatust legyőzte, me ll y csak gyilkok által volt képes meg· 
akadályozni a nagy reformok keresztülvitelét. Halálával ismét föléled
nek az elfojtott viszályok, sa régi szabadság Antonius és Augustus 
ellen küzd, kik eli.íször Caesar öröksége fölött vitáznak, azuián a köz
veszély 'egyesíti öket, mig az araristocratiát megsemmisitheték j ekkor 
ismét Dlt:gujitják a harczot, mellyböl Augustus diadallal emelke
dett ki. 
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Szép tehetségekkel , de még nagyobb ravaszsággal 43 év alatt a. 
köztársasági formák megtartása mellett igába hajtja a romaikat; "a 
katonákat ajándékokkal, a népet kenyérrel, s mindenkit a béke nyu
galmával magának lekötelezve, lassankint emelkedék; a senatus, tiszt
viselök és törvények minden erejét és hatalmát magához rántja, a nél
kül, hogy valaki azt megtagadná tőle, minthogy a bátrabbak a har
czokban, vagy üldözések által vesztek el; a többi nemesek, annál in
kább gyarapod va és tiszteltetve, minél jobban hajoltak a szolgaságra, 
a dolgok uj rendében örömestebb türték a jelent, mintsem gondoltak 
a veszélyes multra. A dolgok ezen állapota a tartományoknak is tet
szett, mellyeknek a senatus és a nép uralma alatt sehogy sem tetszett 
a hatalmasabbak czivódása , a tisztviselök kapzsisága s a törvények 
gyenge oltalma 1 mellyeket erőszak, fondorlatok és pénz által kiját
szani lehetett'' 1). 

Augustus nem szüntette meg az alkotmányt, sőt inkább föléleszté 
azt, de csak azért, hogy magához ragadjon minden hatalmat. Mint 
legelső polgár (princeps) különféle tisztségeket nyert; mint consui 
vagy proconsui a senatusnak és a tartományoknak parancsolt; mint 
censor az erkölcsök és fegyelem fölött őrködött; mint főpap az augu
rokat igazgatta; mint hadvezér (imperator) a hadsereggel rendelke
zett. Főleg pedig a tribunságra alapi tá hatalmát: s azon v e t o, mely
lyet a nép sok küzdelem után nyert ki magának, jelenleg az impera
tor személyének sértetlenségét biztositá, s i n t e r p e ll a t i o jogot 
adott neki a senatus vagy a nép bármell y határozatától, sőt a nép gyám· 
jává tette. Utódai egészen Diocletianig uralkodásuk éveit a trihunságtól 
számították; s mint trihunok bátorkodtak behozni a jogegyenlőséget 
s a senatus hatalmának megmaradt árnyékát is eltörleni. Ekképen te
hát a népnek képviselete a császárban központosulván 2), a szabad
ságnak két föbástyája, a trihunok közbenjárása és a comitiumokra hi· 
vatkozás meg vala szüntetve. 

A birodalom tehát nem volt monarcpia, sőt inkább folytonos 
dictatorság; s az imperatorok azért igazgatták azt, mivelhogy a régi\; 

1) Tacitus, Ann. I. 2. 
2) A Pandectá.kban olvasható: ,Quod principi placuit, legis habet vigorem 

utpote cum lege regia, quae de imperio ejus lata est, populus ei et in eum omne 
suum imperium et potestatem conferat.' (Fr. I. pr. n. I. 4.). Annyira erősnek tet
szett e pont, hogy azt meghamisítottnak vélték 1 de itten az omn em potestatem nem 
annyit tesz, mintha. a nép minden katalmát a császárra. átruhá.má., hanem hogy a. 
császár a néptől birja miuden hatalmát. 
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tisztségeket mind magukban egyesitették, holott hatalmuk, miként a 
czim maga is mutatja, az <!rőszakon alapult, s a polgári hatalom a 
szintolly könnyü, mint szükséges katonai bitorlásnak csak takaróul 
szolgált. 

Caesar halála által megrettenve Augustus, nem bátorkodott ál
landó alakot kölcsönözni a kormánynak, sem határok közé szaritani 
azt, ne hogy a romaiak észrevegyék magukat, miként ő korlátlan ha
talommal bir. És igy sem törvényes választásról, sem öröködési rend
ről szó nem lehetett j az imperatorok nem királyok, hanem zsarnokok 
voltak; hatalmuk korlátlan volt, de csak türetett. Régi nevek uj dol· 
gok takarói gyanánt szolgáltak. Augustusnak rovatnak föl tehát ter· 
hül mindazon visszaélések, mellyeket utódai elkövettek, kiknek a tul
ságig vitt bünei, vagy idétlen erényei a birodalomnak romlását okoz· 
ták j neki rójják föl bünül a katonai kényszeruralma t, a leggonoszabbat 
minden zsarnokságok közöl, mert elöli mindazon szenvedélyeket, mely
lyek a társadalom életét mozgásba teszik; neki rójják föl a praetoria
nusok önkényét, s ama gyakori lázadásokat, mellyek a katonák bá
torságát s a népnek emlékeit megerőtlenit ve, végre azon helyzetbe 
hozták Dioclctiánt, hogy a teljhatalmat megragadhatta, Constantin 
pedig még a régi formákat s a szabadságnak még csak árnyékát is el· 
törölbette 1). 

1) Régi kutfők. Dio Cassius, LI -LX könyveibőL Innentől kezdve a LXXX
ig nincs egyéb, mint a Xiphilinus által tett kivonat egészen Alexander Severusig. 
Ó épen ugy párthíve a monarchiának, mint Tacitus a köztársaságnak Ennek 
É'tkönyDei Tiberiustúl Vespasüi.nig terjednek; azonban elveszett egy darabja, két 
év Tiberius uralkodásából, Caligula uralkodása, n hat elsö év Claudius életéből, 

másfél év Nerónak végnapjaibóL Története csak három évet foglalt magában 
69-71. 

Svetonius, A csáuárok élete, Julius Caesartól Domitiánig; azoknak tetteiről 
és jelleméről szól. 

V ellejus Paterculus, hizelgő de érdekes, Augustus és Tiberius korára vonat
kozólag. 

Herodianus, nyolcz könyvben adja elő Commodus és Gordio.nus történeteit. 
A császárok életét Hadriantól Diocletiánig a Scriptares historiae Augustae 

minores foglalja magában. 
Eutropius, Aurelius Victor, Sextus Rufus, rövid kézi könyveket irtak. 
Ujabbak: Le Nain de Tillemont, Hist. dcs empcreurs ct des autres princes 

qui ont régné dans les six Jlrcmiers siécles de l'Eglise. Bruxelles, 1700, bővítve 1707; 
fáradságos munka, nagy tudománynyal összeállítva. Catriu és Rouillé jezuiták 
Tiberiussal végezték a rarnai történetet ; de sem ök, sem Roll in és Vertotnem nagy 
pontosságot tanusitottak az idézetekben, sa régiek előtt ismeretlen rhetorikai és 
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Némcllyek azt hitték, miként Augustus az ö mostoha. fiát, Tibe
riust, azért rendelte utódjának, hor-y ennek gonoszsága annál nagyobb 
fényt vessen az ő mérsékeltségérc, s mivcl cWrc látta, mcnnyit fog 
szenvcdni Roma ezen félénk, lJatározatlan, gyauakodó és szinlclö. em
bernek lassu nyomása alatt 1

). l\1időn Tiberim a harczokban kitün
teté magü.t, Augustus rávette, hogy ne jétől, Vipqa nia Agrippinától cl
n'dva, vegye nöül az ő lcányát,Jnliát, s számos tisztségen kivi.il a tri
bunsrígot is ráruhá~:ía; ami őt awn gondolatra vitte, hogy a császár
nak utódja lehet, midön azt kelle tapasztalnia., miszcrint az öreg csá
szárnak hajlama Agrippa iiai felé fordul. Részint hosszuból, részint 
hogy a fél!~nk Augustus clDLt minden gyanut clhát·itson magáról, még 
togáját is leveLvc, Hhodus szigctt'~re vomlit, s nyolcz évig még csak a 
tengerparton sem mutatá magát, ne hogy a hajósok észrevegyék. Itten 
a jö,·enclömondóklwl társalgott, kik az ö súldáktól környezett lakának 
tetőzetén vizsgálták a csillagokban a jövcnclöt; s ha a tőlök nyert vá
laszsza! nem vala megell:gcdvc, visszatértében egy szabados letaszi
tatta a szikláról az ügyellen jövendömondót. Egy napon a görög 
Tlu asyllus mcgkénlczlctvén, koronát jövendölt neki. S m i l cs z t e 
b e l ö l c d? kérdi Tiberius. A jós tovább is vizsgálga.t, s elhalványul va 
fölkiált, miként iít nagy veszély fenyegeti. Ekkor megölelte öt Tibe
rius, s e pe:-cz óta ép o ll y barátság•)t, millt tiszteletet mutatott iránta. 

A Clamlius családJJak ö benne központosuJt gögjévcl c magány
ban szüutclcn a trónra függeszté szemcit; s a mint Agrippa fiainak 
halála (a mi hihct6leg saját miivc volt) utat egyengetett számára, 
Romába visszatért; s mint Augustusnak fogadott lia, ennek halálával 
(14. ang. 8.) 56 éves korában a világ tll·ának szcmlélle magát. Kezdet
ben, jóllehet a testörséggel környezte magát, s a hadcsapatokhoz is le
velet intézett, hogy azok hüségét biztosítsa magáll'lk, mindazáltal, ne 
hogy az malmat egy nőnek fondorlat::ti, r; egy vén embernek gyenge· 
ségc általlátszassék birni, mint tribun szcrényen ö~szchivta a sena-

sophisticai körülményekkel lépnek föl. Ezeknélmtgyobb tekintélyt érdemel Hoo
ke, kire az angol történetirók leginkábL támaszkorlnak. 

Grevler, Jlist. des emJ!C!'eurs romain dcpwis Auyuste jtuqu'á Constant. Pari~, 

1í49. Folyiatta Rollin milulcn eritica nélkül. 
Muratori, Annali ll' Italia, a ker. itlösz(unit.ással kezdi, sa császárság irlcjc 

alatt világtörténetet ad. Száraz, dc hiteles. 
Le Vaillant, Gooke,kiilönösen Eckhel, Doctrina nwnmorum veterum, a korsza

kok meghatározásállan igen j6 swlgálatot tesznek. 
Ujabb igen jeles rnii: Les César.<, l' nl' lll. Ghampigny. 
1) l\liserum populum romanum, r1ni sub tam lentis maxill is erit. 
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tus t j s a neki fölajánlott kormányt elfogadni mindcnkép sznbatkozott, 
mint olly terhet, mcllyet Augustusnak isteni elméje alig hogy meg· 
birt j s az illy kitünő polgárok közt egy cmlJer illy 11agy igényt ma
gának nem követ<:lhct. V égre mégis elfogadta azt, s ugyancsak meg
bánták azok, kik eme színlclést valóságnak Yették! 

l\liután a senatoroknak meg kellett igérni, hogy mindcn lépé
sét gyámolitan i fogják, velök folyton tanácskozott, az cllenmomlá-;t 
nem csak tiirte, hanem még követelte is j inté őket, állitanák vissza 
a köztársaságat j a consuiokat jobbjára ülteté, midűn a senatusban, 
\'agy a szinházban megjcleutek, fölkelt j a törvénykezésekre megjc
lent, főleg midőn a Lünöst megmenthetui remélte j nem engedte, hogy 
őtet urnak, a haza atyjának, vagy ,divus'nak (isteni) czimezzék. Ugy 
nyilatkozott, miszerint az ő kötelessége fölügyelni a rendre, igazság
szolgáltatásra, Lék e fentartására j az ad út leszállitot.ta, sa tartomán y ok 
kormányzóit figyelmezteté, hogy a jó pásztor megnyi1·ja ugyan, dc 
nem kopasztja le a juhokat. .Min t az erkölcsök őr e, bezáratta a na~y
számu tivornyahelycket, s fölélcszté a Wrvényt, mclly jogot adott a:~ 
atyának megbüntetni rossz élctlí leányát, még lm férjnél volna is ; 
megtiltá csókkal köszönteni egymá~t nyilváno~ helyckc>n j megtiltá a 
senatorolmak részt venni a pantomim-játékokban, s a lovagoknak nyil
ván társalkocini a szinészekkcl j s mintegy ellL"ntétiil a pazar lakomák
nak, az clöbLi napról megmaradt eledelt mlatta föl asztalára, aZ0n 
megjegyzéssel, begy az egésznek nincsenjobb ize, mint egyes darab
jainak. lia valaki öt gunyolta, azt mondá, lwgy a szabad államban a 
gondolatnak és a beszédnek is szabadnak kell lenni j s ha valaki a se
natusban akará vádolni rágalmazöit, válaszul adá : "Erre most ninc~ 
idö. Ha egyszer mcghallgntjuk az árulkodókat, egyéb dolgunk sem 
lesz, mint szünet nélkül a vádak knl foglalkozni j s azon iirügy alatt, 
hogy engem védelmezzenek, mindenki csak a maga sérelmeit igyek
szik megboszu:ni." 

De bármilly nagy mcster Yolt is a szinlelésbcn, nyájas arczot 
soha mutatni nem tudott j Augustus bökcziisrgét és kereszkcdését 
nem hogy utánozta volna, sőt inkább rosszalta j lát\' únyokkal a népet 
nem csábitá, sem ajándékokat a katonáknak nem osztogatott j még 
csak az Augustus által tett hagyományokat sem fizette ki az illetők
nek, azt momlván : "a farkast fülén fogva tartom;'' s midőn egy ha
gyományos, tréfából (·gy holt ember fiilébe sngta volna, vinné hirlll 
Augustusnak , miként az ő végakaratja teljesedésbe nem ment, Tibe
rius kiilzeté neki az örökséget, dc azonnal kivégezteté illy megjegyzés 
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mellett : "Most már ujabb és igazabb hireket mondhatsz tenmagad 
Augustusnak." Nem engedé, hogy anyjának oltárokat emeljenek, sem 
hogy melléje lictorokat, vagy egyéb J;iváltságokat csatoljanak j ki is 
minden bünei- és fondorlataiért azon keserűséget aratta, hogy pála· 
datlan fiut emelt a trónra. Neje Juliától, kinek 15 éves száműzetését 
enyhíté Augustus, az atyja által ráhagyott csekély összeget is elvon
ta, hogy éhen halt meg j egykori kedvesét, Sempronius Gracchus t pe
dig meggyilkoltatá. 

Germanlcus. 

Tiberiusnak eme vad jelleme csakhamar kiszámított, engesztel
hetlen s gunyos kegyetlenségbe tört ki. Hogy hatalmát meg:>zilárditsa, 
mindcn trónkövetelőtutjából elmozditani,s a köztársasági formák ma
radványait megsemmisítenie kellett. Agrippa, Augustus unokája, ki· 
nek némi joga lehetett volna a birodalomhoz, nem volt már életben. 
Germanicusban a köztársaság jövő helyreállítóját bálványozta a nép; 
a parancsai alatt győzelmekhez szokott hadsereg Ger~n1iniában és 
Pannoniában megkínálta öt az uralommal, mit ö nem fogadott el. 
Heves lázadás tört ki a legiók között, azért, hogy a folytonos csaták 
fáradalmai és nélkülözései, továbbá a vesszőcsapások és a kemény fe
gyelem által sokat szenvednek a katonák, dc leginkább azért, hogy 
az uj kormány gyengeségében bizakodtak. A példás büntetés mit sem 
használt j s már nem egy tábor a másik ellen harczolt, hanern azok, 
kik ugyanazon sátor alatt háltak, és egy asztalnál ettek , keveredtek 
bajba egymással, ugy annyira, hogy a lázadók fékezésére használt 
erőszak, uliként Germaniens megjegyzé, nem gyógyszerhez, hanem in
kább mészárláshoz hasonlított. 

V égre szilárdsággal párosult nyájassággal nyugtatá meg őket; s 
harczias föl11evülésöket az ellenség ellen forditván, egy éjjel , midön 
a germanok isteneiknek áldoztak, iszonyu pusztitást vitt végbe köz
tök, s vérrelmosta le Varusnak meggyaláztatását Mindezen és már 
fölebb emlitett vállalataiban mindig oldala mellett állott bátor neje, 
Agrippina, ki férjével együtt tervezett, a gyávákat buzdi tá, a sebe
sülteket ápolta. Tiberius gyanuba vette az ifju höstj s jóllehet Genna
nicus mindent elkövetett, hogy elhárítsa fejéről a veszélyt, s mindent 
a császárnak nevében cselekedett, s a jó sikert annak tulajdoni tá: Ti
berius attól tartva: hogy a hadsereg és a nép szeretetére támaszkod
va, a föhatalmat időnek előtte magához ragadhatná, diadalait félbe
szakítá. Visszahíván öt, hit·vány kárpótlás gyanánt a már szokásból 
kiment diadalmenetet engedé neki a Rajna és Elbe közt lakó népek 
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fölött; melly diadalmenetben Hermannak felesége követte kocsiját, 
mellyre gyermekeit: Nero Drusus t, Ca just, Agrippinát é'l Drusillát is 
fölvette volt a triumphator. 

Ekkor Ásiába küldé őt Tiberius az ottani fölkelés lecsillapitásá~ 
ra, s teljhatalommal ruházta föl őt, minővel egykoron Poropejus birt; 
mindazáltal a gőgös és heves indulatu Cnejus Pisot Syria kormányára 
előre küldöttc; ki is feleségével együttsem rágalmat, sem aranyat nem 
kimélve, Germanicusnak minden tervét meghiusitá., mig végre az ifju 
hős, szive fájdalmában, vagy talán méreg által meghalálozott (19.). 

A nemeslelkü ifjut mindenki siratta: több german népek föl~ 

függeszték az ellenségeskedést, hogy megadják neki a végtiszteletet; 
s több német fejedelmek a gyász jeléül megborotválkoztak, s felesé~ 

geik hajfürteit levágták ; a parthusok királya fölfüggeszté egy darab 
időre a vadászatot; az antiochiaiak az isteneket és a templomokat kö~ 
vekkel hajigálták, mintha az istenek e halál végett büntetést érdem
lenének ; Romában pedig tetőpontjára hágott a fájdalom. "Azon na~ 
pon, ugy mond Tacitus, midőn hamvait Augustus sirboltjába letették, 
Roma majd egy barlanghoz hasonlitott a komor csend, majd ismét 
polwlhoz a sirás és jajgatás miatt. Az emberek futkostak az utczákon; 
a M ars-mező fáklya-tenger volt; a katonák fegyverben, a tisztviselők 
jelvények nél), ül, s a törzsenkint összegyült nép kiáltozák, hogy bom~ 
ásnak indult a köztársaság; s· olly vakmerők és nyiltszivüek voltak, 

mintha Tiberius nem is volna fölöttük az ur. De semmi nem bántotta. 
annyira Tiberiust, mint a nép ragaszkodása Agrippinához; kiről azt 
mondák, hogy a hazának disze, Augustus vérének egyedüli maradvá
nya, a régi kornak egyetlen viszfénye; s az égre forditvaszemeit, kérte 
a nép az isteneket, tartánák meg életben e gyermekeket, hogy tulél
hessék a gonoszokat" 1). 

liözigazgatás. 

Biztositva Játván magát Tiberius, leveté az álarczot, s még az 
Augustus által megőrzött külszint is elveté. Először is elvette a nép
től a tisztviselők választását, s a törvény ek szentesitését; azon ürügy 
alatt, hogy a comitiumokra való járás által foglalkozásait félbesza kitani 
ne kénytelenittessék, mind a két jogot a senatusra ruházta ; igen fon
tos változás a romai alkotmányban 2).Hisz épen a comitiumokbani meg
jelenés, s az ottan gyakorlandó befolyásnak mértékevolt oka a hosszan 
tartó vetekedéseknek a patriciusok és plebejusok közt. Miként már 

1) Annales, lib. II. 
l) Svetonius épen nem, V ellejus alig emliti. 
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mondók, curiák, centuriák vagy törzsek szerint tartattak a comitiu
mok : az előbbiekben minden polgár, bárminő volt is állása, választotta 
a tisztviselőket, s az érdekesebb ügyekben határozott; a ecuturiaták
ban a vagyonosabb nagyobb befolyác;sal birt, s a tributák, meniek 
levén az au~piciumoktól, a másik kett!\vel ellenkezésben állottak.· 

Mióta Olaszország lakói a városi törzsek közé irattak, a comi
tia curiaták megsziintek, s csak mid(\n bizonyos végrendeJetek és 
örökbefogadások megerősítéséről volt szó, képviselte azokat 30 lictor, 
kiknek rendeltetésök volt azelőtt, összegyUjteni azokat. 

A comitia tributák a köztársaság utolsó szakában , midőn a 
fegyverzörgés közt a nép szava érthetetlenné lőn 1 ritkán tartattak 
meg; k_ésöbb midön a császárok a nép képviseletét magukra vállalák, 
azoknak törvényhozó hatalma mcgsziint, s csak is az alsóbb rendii 
tisztviselők kihirdetésének meghallgatá~a végett gyUltek össze, kiket a 
rrgi alkotmány értelmében a törzsek szavazatával kellett volna vá
lasztani. 

A ecuturiaták képezék a quiritesek valódi gyülekezetét ; ezek
ben kellett választani a fő tisztviselőket, szentcsitcni az általok elő
terjesztett törvényeket; eze l< ben ítéltettek meg a fölségsértés esctci, s 
l1ányattak meg a k;;ziigy1·e vonatkozó tárgyak. l\liután P. SuJ picius, 
1\1arius korában, a rarnai polgárjogokat egész Olaszországra I,iterjesz
té, nagy zavart idézett elő ezen gyiilekezetekben; Sylla azoknak min
t1en hatalmát az ellenmondásra szoritotta, mi által a patriciusok régi 
hatalmát állitotta helyre. Cotta és Poropejus visszaadák ugyan eme 
nrpszerii gyülekezetek hatalmát; de a szavazatok szemtelenül árul
tatának Caesar, megtartva a külszint, a két consuJnak s a tisztviselők 
felének kinevezését magához ragadta. Augustus a comitiumok régi ki
váltságait helyreálli tá; dc azoknak hatását megsemmisi té az által, 
hogy a tisztségekre maga ajánlott egyéneket, vagy néha maga is ne· 
vezte ki a consulollat. 

Ekképen tehát a császárnak nem volt mit tartania azoktól, an
nál kevésbbé, minthogy tribun lété1·c ő vezérelte azokat, s minden ha
támzatot mcgsemmisithctett. Tiberius azonhan, hogy az uralomról 
m<;g csak ne is álmodhassanak, elWrlé azokat; s a nép jogait egy 
szolgalelkii scnatusra ruházta, mclly ekképen törvényhozó, és a fel
ségsértési tárgyakban biró lett. S hogy mf.g ez esetben sc birhasson 
önállósággal , a senatorolwak nyilvim kellett szavazniok a császár 

vagy megbizottai jelen létében. 
Ezen hajdanában olly fölséges s jelenleg annyira alásülyedt gyü· 
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le kezet előtt, hogy Tibct·ius i3 megnbUta már annak aljasságát, indít
ványozta ö, vagy vitaita törvényeit. Valahányszor az erkölcsök reform
járól vala szó, ugy beszélt a esászát·, mintha Cato lett volna; de mind
annyiszor azon llgyelmcztet<!ssel vl:gezte beszédét, hogy a baj elhárí
tására mit sem kell tenni. Kivánhat-e a zsarnok egyebet, mint alatt
valóinak romlottságát.? A kiizügyek gondjaitól fölmentett nép lako
mákban, edények vasádásában, selyem öltönyöle hordásában s még 
gonoszabb dolgokban tönkre tevé magát j illy állapotban tehát nem 
háboritá Tiberius nyugalmát. 

Vadak. 

A népfölség megsértő je ellen hozott tilrvény a császárra, mint a 
nép kép\·iselőjére alkalmaztatoLt, s törvényes módot nyujtott neki a 
legnagyobb kegyetlens<!gekre s a legaprólékosabb faggatásokra. Az 
elsők, kikre a törvény alblmaztaték, alacsony származásu vagy go
nosz élctü lovagok, ngadozó publicanusok, hiitelen kormányzók s el
hírhedt házasságtörő kéjhölgyek valának j s a nép a törvények szigoru 
kezelőjét megtapsolta.De alig hogy ismerni tanulták a császárnak haj
lamát, a vádlók gombaként mcgszaporodtak. A rhctorok iskolájában 
képezett ifjak, hol az elmélet a gyakorlattól mindig különválasztatott, 
és sem egyik, scm a másik az erkölcstaura nem alapittatott, fejöket íi
gurákkal és közhelyekkel megtöltve, türelmetlenül várták, hogy azon 
egészen eszményi világ hiusá,c;ábúl az ügyvédség valóságára és az 
det prozájára átmcbessenek, a betanult iigyesst'!g alkalmazása által 
tisztelet-, hirnév- és élvekrc szcrttchesscnek, s a nagyok fényüzését 
utánozhassákj mindcn goneljokat arra fordíták, hogy vádakkal állhas
sanak elő, miként ez szoki~s volt a köztársaság korában. 1\Iég a tekin
télyesebb egyéneket is magával ragadta a tündöklés dicsvágya j illyc
nek voltak: J unius Otto grammaticns, ki Sejanus által erővel a sena
torok sorába iratott,s leggyávább aljasságát vakmer{) szcmtelenséggcl 
tetézte; llrutidius, ki nagy tudományával igen magasra. emelkedhetett 
volna, de alig várta, hogy tnlsí::imyalja eW.ször a vele egyenll.íkct, azu
tán föleLbvalóit s végre önmag:it; Atheriu:.;, ki az alvá~ban és kéjel
gésben töltve idejét, a legjelesebb polgárok ellen ngyarkodott 1

). A7. illy 
emberek a régi szoká-; szcrint (nwrc m:1.jomm) mindaz ellen, a ki hir
név, erény, vagy gazdas:íg által tiimlöklött, v:ídat emeltek. Dc az idök 
r~.~ birák megváltoztak ; az éllesenszól<is nem kin:í.lt többé, mint egy
koron, magasztos czélt a politikai szenvedélyeknck, s nem szolgált 

1) Tacitus, Ann. III. 66.; IV. 4. 
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már most szónoki gyakorlatképen. A szabadságot tulélő gyűlölség ezer 
meg ezer fondorlatokra vetemedett, s a legcsekélyebb látszat is elég 
volt, midőn az urnak ugy tetszett; a családi viszályok fölhasználtattak, 
s a legegyszerűbb eset is fölségsértésnek tekintetett. Augustus s;>;obra 
előtt ruhanem üt felölteni vagy levetni, szükséget végezni, vagy kéj
házba menni, ujján olly gyűrűvel, vagy zsebében olly pénzzel, mellyen 
Augustus képe volt ábrázolva j valameily tragoediában Agamemnont 
gyalázni 1 Drususnak még halála előtt gyászbeszédet írni j egy kertet, 
mellyben Augustus szobra volt fölállítva, eladni j a csillagjósokat 
megkérdeni, nyujthatnak-e reményt a királyságra; olly gazdagsággal 
birni, hogy az A p pia utatezüsttel kirakathassa valak i: - mindez fölség
sértés esete volt. Cremutius Cordusnak minden hüne abban állott, 
hogy az ő ,Évkönyvei'hen Brutust az utolsó romainak nevezte. 

A polgárok megszokva már , hogy nyiltan beszéljenek a foru
mon, s a társaságokban és irásban is szabadon nyilatkozzanak, kémek 
általlátták környezve magukat. A szó elnémult, a gondolat korlátok 
közé szorittatott; az áldozatokat sajnálni vétek volt, mig valaki maga 
is áldozattá nem vált. Ki a szabadságról szálott, a köztársaságot 
ohajtá visszaállitani; a ki Augustust siratá, Tiberiust bántotta meg; a 
hallgatag összeesküvést koholt; a beszélés félremagyaráztaték; a szomo
ruság elégedetlenség jele volt; a vidámság a változás iránti reményt 
fejezé ki. Midőn Tiberius a hatalmat vonakodva fogadá el, megjegy
zett magának minden szót, minden tettet, minden vágyat a szabadság 
után, amit akkor eltitkolni senkinek eszébe nem jutott: s most min
denről megemlékezett, hogy államvétségnek keresztelje azt. 

A mint valaki vád alá helyeztetett, mint a dögvészt, azonnal 
kerülték őtet barátjai s legközelebbi rokonai is, minthogy romlásá
ban osztozni nem akartak; idegen és rokon, barát és ismeretlen közt 
különbség nem tétetett. Nem volt olly gyalázatos föladás, melly nyil
tan vagy titokban a legelőkelöbb senatoroktól ne származott volna; 
a fiu atyját jelentette föl; azután vádak emeltettek föl minden félelem 
vagy remény nélkül csak azért, mert ez divat volt. Egyének vádoltat
tak, a nélkül, hogy büntettök tudatott volna, s minden ok nélkül el
itéltettek. 

Szolgalelkü, egyetértésben levő, vagy félénk, s maguk közt is 
viszálkodó senatorok előtt, 4 vagy öt vádlóval szemben, kik a rheto
rok iskolájában tanulták a vitatkozás módját, midön senki a védelemre 
segédkezet nyujtani nem merészelt, s a rabszolgák kinpadra vonatása 
a próbák hiányát pótolta, miképen remélhetett volna a vádlott mene-
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déket? Bosszujriban tehát: a viJló];, ntgy birák ellen fordult, s öket 
czinkossággal vúdolta; a mcily látványbau Tiberim kiiliinös gyönyii
n~t lelte. 

Azon leginkább bosszonkodott, hogyha a Liintctést s javainak 
clkobzását öngyilkosság által kerülte ki valaki: mi,~rt i;; kiszámitoU 

iigyességgel váratlanul lepte mc>g áldozatait. Egy vádlott kardjúba 
dőlt, sa birák átadák öt a licto•·mtk ; egy az ö jelenlétökben rné•·get 
ivott, mindamellctt a bitófára szegeztették; Carnutiusnak sikeriiivPn az 
ijngyilkosság, azt moudá róh Tiberius : "Megszabadult körmeim kö

zöl"; egy másilu·a JHSz,·e pedig a fiilöLt sajnálkozott, hogy a bocsánat 
alól kivonta magát; egy l.:mnadilumk,az iránt könyiirügv(·n nel<i, ~iet
tctné kivégeztct1!sét, illy választ adott: "l\lég nem b<!kiiltun ki ve
bl elL;ggé." 

Képzelhető, mennyirc leveretve valának az ,:rzctek, mellyck 
deriiltté tcs1.ik az élett-t, s kiiiJil)'eblHég-et nyujlanak a bal~orsban; ~ 

miként haladolt eliíre az ünzés, midc'ín mindcnkiben árulót lehetelt 

gyanítani! A gyú,·ák é~ fél,~nkck, elszigetelvc, meghajolnak a tulnyo
mó hatulom eliítt, vagy azzal egyct<!rtenek; u ki egy l<'·p(:st tett, az a 
mereLlcken ahigurul; s a senatus, azoknak gyiilckezcte, kik Tiberius
~al cllénkezhctlck volna, <·gy iket a masik után adta ki neki, s min
denki éirveildett, lw. önumgát megmcntheté. S igy az átaJános szét
bomlá3 ban a Ca tok (:.i Brutusok hazaja reszketve görnyed ez egy csá
szár <:lütt, ki mindc11ki, még a hizclglík iránt is mcgvetés.>cl yiselte
tik, ok nélkül gyiilöl, é.~ gyülölet nélkül gyilkol. Mcnekiilni az illy tá
gas birochtlombn lehetetlen volt: a vidéken hemzsegett a sok bosz
szuálló rabszolga; mindegyik iparkedott kézrekeriteni az ülclözöttct, 
csakhogy önmagát menthessc meg. A levert, bizalmatlan , félénk nép 
m(,g a vallás vigasztalásában scm találhatott mencd~ket, miután a val
lás a leggonos:'.al>b babonaságnak, ugymint a co.illagjóslatnak engedett 
helyet; ftZ elfajult bölcoészet CSUpán CSak SZŐrszálhasogat:isokat 8 fÍl
okoskoJi~okat tanitott, s a staicusokkal kétségbecsésre, az epicureu
Sükkul gyal:izatra vezetett. Nem maradt tehát egyéb hátra az lingyil
kossagwí.l, a mi jelenleg rendszeres szokásban volt, miként soha az
előtt; vagy pedig hjelgésbc mcriilvc menté föl magát az ember a 
gondoktól és a J"élclcmtbl. 

t:apreae (t:a11ri) sziget. 

PélJút <'~s öszWnt m'l.ga az öreg és már elerlítlcncdctt császár 
:dott erre. Bármennyirc rettegték is őt H.ornában, mimlazáltal nem 
cgy~>zet· kellett szenwchányúst tiirni gonoszságaiért, m1_j<l egy neki 

3 
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odavetett iratban, majd a szinházban a népnek zugása, vagy komor 
csendessége által ; vagy valameily elitélt. káromolja öt halála előtt, 
vagy kérne értesiti öt egész hüséggcl, minö rutul beszélnek róla az 
emberek. Ezután a senatus és az udvaronczak aljasságát megutálva, 
még szabadabban akará egyesiteni a pogányságnak két elemét, ~ ke
gyetlenséget és a kéjelgést. A sziklák által elzárt kis Capreae szige
tet, honnan igen tágas kilátás nyilik a tengerre s Campaniának mo
solygó téreire, s mellynek szelid éghajlata igen kellemes tartózkodást 
nyujt, szemelte ki a hatalmas és rettegő császár fo ghclyül , és éde
mül saját magának. Itten Thrasyllus önkénye szerint bánt vele, s a 
csillagokból jósolgaita neki, hogy Romába többé vissza ne térjen ; 
egy alkalommal, midön feléje közeledett, egy kedvencz kigyóját meg
ölték a bogarak, a mit ö intésnek vett, hogy őrizkedjék a gyüleke
zetek től, sa szigeibe visszavonult. Itten tizenkét rendbeli kéjlakot 
épitett 1 mindegyiket egy istenségnek ajánlva, továbbá fiirdiíket, viz
vezetőket, csarnokokat s mindennemü kedves épületeket. Már mint 
egyszerü polgár leitta magát 1); jelenleg az ö élveinek föliigyelöt ren
delt; a praetorságot olly egyénnek adta 1 ki egy kantát egy hajtás ra 
kiüritett; 200,000 1:estertiust ajándékozott bizonyos Asellius Sabinus
nak egy párbeszédért, mellyben gomba, leben ke, osztriga és fenyves
madár vetélkedik egymással az elsőség fölött; utálatos képek, borzasztó 
kicsapongások jelenetei ingerlik föl az 8rült vén embernek ellankadt 
idegeit. Hogyha a szülők maguk nem ajánlják oda gyermekeiket a 
császár kéjelgésére , rabszolgák és poroszlók által raboltatja el 
azokat. 

S hogy a városi gyönyörökben sc szükölködjék, a sophistákkal 
és grammaticusokkal vitatkozik a fölött: hogy nevezték Acilillest ak
kor, midön mint nő a skyrosi udvarban tartózkodott; vagy ki volt 
Hecuba anyja, s a sirenek dalai mit tartalmaztak? 

De azért a szigeten is csak ugy folytak a vádak é~ kivégezteté
sek, mint Romában; válogatott kinzások vallomásra birják a szeren
csétleneket 1 mi után a tengerbe hajittatánalc Mindcnltinek hozzáfér
hetlen levén a császár, még a leveleket sem fogadja el , ha csak előbb 
tanácsosának kezén nem fordultak meg. Izenettel, vagy hódolat végett 
hozzá ki.ildütt senatorok , miután sokáig várakoztak volna, visszauta-

1) A katonák e helyett: T!:~erius Claudius Nero, nevezték öt: Bibe,·i!ls CalditlS 
Mero, 
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sittattak ; egy rhodusi, kit i.~m1!telvc magához hivott, fölkereste öt, s 
a császár tévedt':,;böl-e, vagy szoká~ból fölakasztatta. 

Se.J:ums. 

Tanácsadója mindezcn kegyetlenségekben Aelius Sejanus, a 
praetorianusok praefcctnsa volt. Alacsony szárm:tzásn, a legnagyobb 
mértékben erkölcstelen, dc test- és lélekre eröteljes ember levén, Ti
berius kegyeibe befurta magát; nem az által, hogy a mi lehetetlen 
volt, szerctetét megnyerte volna, hanem az által , hogy neki fontos 
és bünös szolgálatobt tett. V ele egyi i t t határozta el Gcrmanicus ne
jének, Agrippinának vesztét, ki az Ö szigoru crl{ölcsévcl s megholt 
férje iránti kegyeletes tisztelettel a császárt bosszantotta. Barátjai 
egymás után kivi:geztcttck : miért is a borzalom és rettegés tárgya 
lett. Tiberius azonhan még scm mcrtc öt bántani ; s elhagyva Romát, 
Olaszországnak f!zchb vidékeit bejárta, s ugy vonult Capreae szige
tére, ho11nnn kétes értclrnü levelet irt a senatusnak, mcllyben Agrip
pinát gögösnck, fiát, Ncrót pedig ;;zcmérmetlcnnek nevezte. A senatus 
belátta a Germaniens csalátlja ellen intézett csapást ; de a népnek ra
ga."zkodása miatt az irán t, azonnal föllépni nem bátorkodott. Erre 
szcmrcbányások érkeztek a szigctLöl, s Ncro azonnal számüzetett, 
Drusus pedig börtönbe vettetett, s nem sokára minclkct.ten meghaltak. 
Agrippina egy szigctrc kiadctett, hol, a mint mondák, maga kereste 
a halált. 

A rnint Sejanus eltávolitá nomából Tiberiust, ottan kénye sze
rint uralkodott. A praetorianusok főnökének állását nagy fontosság
gal ruházta föl, kiket egy táborba gyiijtött Roma alatt 1 megszilár
ditva náluk a hatalmat az egyesülés által; mcllyel későbben vissza
éh-e, a császárokat (ík választották, és tették le. A Lisztségekről lin
kénycsen rendelkezve, könnyen barátokat szcrczhetdt magának; süt 
még az előkelő hülgycket :1ázassági igéretek által nyerte meg magá
nak,~ ekképen csalta ki Wlök a férjek titkait, s hasznúlta fel öket ha
talma öregbítésére. Tiberius maga is (ít nyilváuosan az Ö gondjai tár
sának nevezte; arczképiSt a zá~zl1íkra föltiizetP, s ol tárain naponkinti 
áldozatokat égettetett. 

Sejanus c közben nem érve he a hatalommal, annak kiilszinét 
is birni akarta; s minthogy köz tc ~~s a császárság közt Tiberiusnak 
fia, Drus~s állott, ennek feleségét, Li villát clcstí.bitván, általa Dru
sust mcgmérgeztcté, azután pedig nöiil kértc öt TiberiustóL 

E percz óta örükiisc lett a császárnak, ki tőle fa t, s azért öt 
gyülöltc. Dc az a kérd1~s, miképcn szabaduljon tőle, midön már az 

3* 
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egész birodalom kezei közt van? Tiberius mindenekelőtt Cajus Cae
sar Caligulát, Germanicus fiát, kit a nép és a hadsereg kiilönösen bál
Yányozott, állitit ellenébe i azután elküldó titkon a senatusba 1\tacrót, 
a praetorianusok tribunjút pgy levéllel, mellynek kezdetén némi pa
naszra fakad Sejanus ellen, azután egyébről beszél i visszatér Í!=!mét a 
panaszokras mindenféle más tárgyakra i ismét erősebb szavakban kel 
ki Sejanus ellen; megparancsolja, hogy k(~t senator, Senajusnak leghi
vebb emberei halálra ítéltcssenek; s mig Sejanus bámulatában egy 
szót nem tudott fölhozni azok védelmérc , a levélnek végén azon 
parancs foglaltatik, hogy Sejanus rnllga is őrizet alit helycztcssék. 

Fj csapásra mindcnkitöl elhagyatva, a praetorok és a trihunok 
utját állják, s a nép szidalmazza öt. Tiberius , ki ezen tettet a legké
nyesebb államcsinynak tekinté, minden óvn.tos~ágot. fölh~<;znált. A 
~enatushoz intézett levelében azt kórte, klildjenek hozzá egy consult 
elégséges fedezettel, ki öt, mindenkitöl elhagyn.tott szeg0ny öreget, 
Romába visszavezesse. M nerónak rendeldet tLllott, azon esetre, ha 
zavargások állannnak be, az ifju Dru.-H;:;t kibocsát va börtöJH;böl, miut. 
császárt mutassa be a népnek i hajólwt tartott készen a meneklilésre, 
az egész napot a sziklák csuc~ain tölté,s ott vúrt.a az előre meghatáro
zott jeladásokat; annyira félt, hogy az önzé3 egy pe1·czre '!Cm esiik
kent. Azonban a hatalom elti.intt~vel nz isten, n jövendő császá1· iránti 
tisztelet is meg~ziint. l\Jacro már is pénzen vásároita meg a praeto
rianusok hajlamát, kik a helyett, hogy Sejannst oltalmaznák, rablá'l
hoz f<Jgtak Romában j min.latt a nép a gyülölt tanÍtesosnak teteme in 
hiitötte meg dühét. A .<:enatus fölhasználta az aJkaimat, s néhány k<:
mct az utból chabritott j Sejanusnak minden barátjai üldözőbe vé
tettek, s gyermekei borzasztón.n fölkonczoltattak. l\1 ivel pedig a W r
vény a szüzeknek kiv(~geztetését nem engedte, egyik leányitt, miclött 
kivégeztetnék, a hóhérnak kdle megbccstelenitcni. 

Tiberius keg;t·etlenségei. 

A ll!~p, mindig hajlandr\ levt'~n a tanácsosoknak tulajdonitani az 
uralkodók hibáit, azon reményben élt, hogy Sejanus ],a]álával Tibe
rius szelidebb alakot ölLcnd; azon ha u csalúdott, mcrt a csá~7.:tr még 
inkább szomjazta a vért. Barátjait Ós cllcnst'·gcit. egyformán irtotta i 
n. senatustól félt, s naponkir.t egy uj tngot szakitott ki onnan; fólt a 
helytartóktól, s a kinevezés után többeknek einJeneLét megakadályoz
ta, s igy a tartományok magokra hagyattak j még az emlékezéseket 
is gyülölte, s azért többeket megöletett, me rt kedveseilee t siratták 
(ob lacrymas); félt a jövőtlíl, s kilencz L~ve;; gyermekeket lmlúlra kül-
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dött. A legképtelenebb indokok halált idézhettek elő. Az egyik azért 
bi.inhödött, mert nll.gyatyja Pompejus barátja volt i a másik azért, 
mert egyik őse, mitylenei Theophanes iránt a görögök isteni ti~ztele· 
tet mutattak i egy törpe, mulattatván öt az asztalnál, azt kérdi tőle : 
,,Miért Yan mr:g életben a fölségsértő Paconius ?" sennek meg kel
lett halni. Ellehet mondani, miként ez évek története sajátképen az 
előkelő családok halotti jegyzékéből áll; s valóban ritka esemény volt, 
lia egy illy tekintélyes egyéniség természetes halállal mult ki. Nök, 
gyermekek nem kiméltettek; egy iz ben min den életkor-, nem-, vagy ál
lapot-ki'dönbsPg nélkiil mindazokat megölette a császár, kik Sejanus 
miatt befogva valának i s megcsonkit ott tetemeik több napokon át. 
hevertek az utczákon a hóhérok fölügyeletc alatt, kik a fájdalomnak 
minden jeleit ugyancsak szcmmcl tartották. 

Egys;.er vidám, máskor ismét komor Iwdélylyel, minden áron ke
rt:sve a hízelgést, jóllehet a hizelgőket gyülölte, még az utálatos al
:tsságnak sem kegyelmezett. Voconius inditványozá, miszerint husz 
senator fölváltva fegyverben őrködjék mellette , valahányszor ő a se
natusba jön i mi által Tiberiusnak gúnyát vonta magára, Idnek esze 
ágában sem volt, hogy fegyvert adjon a senatorok kezébe. Gallio pe
dig azon tervvel lépett föl, hogy a kiszolgált praetorianusoknak tisz
telethely adassék a szinházban a lovagok közt, s ezért ő számüzetés
sel és börtönnel jutalmaztaték, igy szólván Tiberius : "Minö joggal 
bátorkodik ez ember meghatározni a jutalmat, mellyet én testöreim 
számára feutartok ?·' Uralkodásának 20-ik évében ünnt:pélyeket, hála
áldozatokat rendeznek a consulok i a mire Tiberius azt mondja, mi
ként ez által uj tiz évre akarnák az uralkodást reá átruházni, s őket 
kivégezteti. 

Nem volt aljasság J mellyhcz a senatus ne járult Yolna; s mind
annyiszor reszketett, valahányszor a császárnak mjátszcrü ravasz, 
majd szigoru, majd nyájas levelét kapta. Az egyillben fölhozza abbeli 
kegyességét J hogy Agrippinát halálra nem viteté, s azon körülményt 
akará megörökittetni, miként ez két évvel halt meg Sejanus után i 
máskor ismét arra kérte az atyál,at, kényszerilsenek valamelly régi 
con~tdt a tartományok kormányának elválialására, mellyeket, ugy 
mond, senki s~m akar elfogadni, holott ő maga hátráltatta az elme· 
netelben a választottakat; ismét azt J,ivánta, hogy mo!ozzlik meg a 
:;enatorokat, mielőtt a tanácsba lépnének, s öt fedezet mellett kisér
tessék a senatusba, hová ö elmenni nem szokott. 

Az emberistgnek vigasztalásul szolgálbat, miként ö gonosztet-



tcinck s az általa okozott borzalomnak öntudatával bit·t, sa senatus· 
nnk ezt irta : "Az i~tc:nck és istennők vcszitscnck el engem kegyct
lenebbül, miut amiként vesztemct naponkint érzem, lm tudom, mit 
mondjak nektek." Dc a helyett~ hogy a funlal:i'lok jobb utm téritct
ték volna, ugy nyilatkozott : "Nem bánom, ha irtóznak is tölem, csak 
cngcdclmtskcdjenck''; s olly gonoszteLteket követett cl, mellyeket 
nem leirni, de még csak képzelni is alig lehet. 

Ni-IHt, midön hathatós ellentállásra talált, engedett. Marcus 
Tcrentins, Sejanus barátságával -viulultatván, a senatusban igy szó
lott: "Talán többet használna neLcm, l1a a vádat tagadnám; dc meg
vallom, hogy Sejanus barátja vrílék. L{tttam őt nagy kegyben állani 
a fejcdelcmn<q ; barátjai !Jatalmasok valának , cllcnst~gci féltek tőle. 
Nem neki, az összccskiivőuck, hódoltunk én és mások is velem, hanem 
a császár vejének, sa köztársaság kormányában hclycttcsénck. A mi 
dolgunk tisztelni azokat, ];iket a császát· fülemel, nem pedig meg
ítélni. Az ö titkos szándéliát fürkészniink nem tanácsos; s azért ne 
eszméljünk az ö vpgnapjaira, hanem a tizenhrtt évre, midön dicső· 

ségnek tartottátok , hogy ismernek titetek az ő szabadosai és ka.pusai. 
Ki vele egyiitt a ]üjztársaság ellen sziivctkezctJ, ám Li.inhödjék; hogy 
barátjai voltunk: ép olly lwvéssé· tcrhelhet benniinkct, mint magát n 
császárt." S a csúszár őt fölmen tt:. Getulius l1ad vezér arról vádoltat
ván, hogy Sejanus fiának akarta niHil adni leányát, Tibcrin~nak vá
laszolt: "~~n csalódtam, de te i~. l;~n neked hived vagyok, s az mara· 
dok, ha senki nem bánt. Ha ráállok, lwgy folváltassarn: a halál fl.!
nyegetéseitől kell tartanom, s magamat megvédeni fogom. Értsük 
meg egymást : te az egé-sznek ura maradsz, nekern pedig meghagyod 
az én tartományomat." 

Ekképen bát.orl<cdott irui egy hadvezér annak, kitőlRoma és az 
egész vilá.g reszketett. És pedig azért, mcrt nem volt elég jelleme 
megszilárditani a maga hatrtlmát. s mások egyenetlenségeinek s el
lenfeleit megelőző gyorsasí1gának köszönhcltc azt. lgcn batalma'l le· 
vén a körben, mcllyet hóh(!rai körülfogtak, azon kiviiinagyon is eről
len volt. Bárkinek lett volna bátorsága az átaJános levertségben za
vart támasztani, vállalata mindcn esetre sikcriilcnclclt. Jól érczte a7.t 
Tiberius, s innen a bizalmatlanság, tetteinek lcgfiíbb indol,a.l\1 ig ö Olasz
országot bejárta, P.rtésérc esett, miszerint nérndly általa bevádiott egyé
neket mindcn kihallgatás nélkül elbocsátott a scrwtus. Ez által tekin
télyét lábbal tiporva, életét veszélyben forogni vélvén, midőn Caprette 
szigetébe visszatérőben 'volna, utközben megha lálozot t. (37. mart. 16.). 
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Eleinte kétkedett Roma, kémek cselfogásának vél ve a dolgot; 
Je midőn a hir behizonyult, nagy volt az öröm, mintha az ő halála 
visszahozta volna a szabadságot. Pedig még árnyéka is uralkodott; 
ugyanis a már elitélt foglyokat, kiket a senatus határozata következ
tében csak 10 uap mulva lehetett kivégezni, rninthogy nem volt még 
11j császár, ki azokat fölmcnthcttc volna, csupa törvényszerüségből a 
hóhérok megfojtották. 

Ki azt hiszi, hogy az cmbertclenséget más érdemekkel eltörleni 
lehet, magasztalhatja Tiberiust a tekin tetben, hogy bökeztileg gon
doskodott a nép szüksl;geiréíl az éhség és közcsapások idején. Ásiának 
tizenkét virágzó városát romokba dönté egy földrengés, s azoknak 
lakói a romok közt, vagy a föld nyilásaiba n vesztek el; egész hegysé
gck sülycdtck el, mások ismét kiemelked tek, s Pontus, Sicilia, Cala
bria vidékei szcnvedtck általa. Tiberius öt évre rnindcn adótól föl
mcnté a ]{ árosuJt vidékeket; a városok fölépítésérc tetemes össze
gcket küldött, különöscn 10 millio sestertiust Sardes városnak, melly 
neki a tizenkét város alakjaitól környezett óriási szobrot emeltetett 1). 

Mielött azonban eme s más egyéb tettcit diesérnök 2), meg kellene 
vizsgálnunk :nem a politika javasolta-e azt neki, hogy lecsillapitsa az 
átaJános elégületlenséget? vagy talán az ernberi!iég iránti megvetés
ből tette azt, minélfogva azt, mint játékszert csupa szeszél y ből ke
gyel te, vagy lábbal tiporta. Egy uralkodónak életében nem az elszige
telt tényeket kell tekintetbe venniink, hanem azoknak öszhangzását 
vizsgálnunk, mennyire hatott ö népének, vagy az egész emberiségnek 
sorsá•·a. 1\iár pedig Tiberius még azon utolsó korlátukat is lerontá, 
mellyeket talán Augustus a zsarnokságnak fenhagyott. Hozzászoktatá 
a scuatust és a népet, hogy az uralhdónak legotrombább szeszélyeit 
hódolattal fogadják; az ember és polgár méltóságának minden érze·· 

1) Sardes, Magnesia, Mosthene, Aegaea.,Hierocaesarea, 1\lyrina., Cyme, Phila.
rlelphia, Tmolos, Themnis, Apollonia, Hyrcania; mások még hozzáteszik Ephesust. 

2) Egyike a multszá.zad türténetiróinak,kit a mi tanítóink tiszteltetui ohajta.
nána.k, mentegetvén Tiberiust az összes történetirók rosszakarata ellenében, ekké
pen végzi: "1\Jivel tettek többet a népek javára. azon kevés fpjedelmek, kikuek 
emlékét az utókor tiszteli? l\leuuyi pompás c.~:imekkel fölruházott ország van, 
mellyek a dicsérő h izeigés támogahisára nem nyujtanak hasonló vonásokat? Hány 
fejedelme~ emelnének a magaszt<dók Trajan és IV. Henrik szinvoualára, ha csak 
századrését esLközlötték volna azon jónak, amit a. legdühösebb ellenség sem ta
gadhat meg Tiberiustól ?" Linguet, Histoire de la revolution de l'empil·e romain. 
l r. 7. 
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th kioltá; mcgront:Í a közlclkismNctct, mclly rnincl<:'n rgyr'·b tánutsz 
mcgsziint~vel föntart ja és Mtc1 i a:~ állam<> h t .. \ jobhtknak meggyil
l·:ol:isa, az ~lethen maradfaknal; nt<'ghc·('..;fL'knitt::·iC: s ann:dt J,ivitclc 
által, mikc'nt a senatus é~ a n<'·p annyira mdH~t. az aljas;;á.r;han és a 
rettegésben, hog-y még: azt i~ im:ídj<t, ki az ií fcjc~rc gyalázatot és ha
lált hoz, megmutatt a a?t, miként nem létezék többé crkölc.~i hatalom, 
s az auyagi erő mindcme kL·pcs vala. 

HARMADIK FEJEZET. 

C a l i g n l a. C l a u d i u f'. 

Tiberiusnak két örököse maradt: Tiberius Ncro Gemcllus, az ö 

fiának, Drnsusnak fia, és Cajus Cnesar, Germanicusuak lia. Azon 
gyász, mellyet n. nép és a hacbercg Germaniens halálára tanusított, 
az ö Ga iráuti legbensőbb szcretetté változott át. A katonák köri!l
fogták öt, játszodoztak vele, sa katonai lnbbelitM (c:diga), mellyet 
játc~kbM lábaira adta!t, Caligub mellr:knévvel nevezték el őt. E ra
gaszkodás elegendőlett volna arm, hogy Tiberius az ö Judálát oh:.jtsa; 
de a gyermek ügyesen kikeriilt minden ti:it-vetést, s az öregnek félté
kenységét annyira cl tudá altatni, miként Passienns szónok méltán 
elmondhatá : Nem igen látott még a világ ennél jobb rabszolgát, sem 
~onoszabb urat. Ezután l\bct·o felesége alta!, kit a jövőnek reményé
ben ez neki át,~ngedctt, Caligula ismét megnyerte Tiberius kegyeit, 
ki öt végrendeletileg a birodalom örökösévé nevezte. 

Az ö mély belátását nem kcriilte ki a gyermeknek gonosz ter
mészete, kiről azt mondá : "Tc benned Sy ll ának minden biinci egye
sülve lesznek, a nélkül, hogy egyetlen erényével is birnál"; továbl•á: 
"Ö egy kigyó, kit én az e;11be;is~gnek romlására nevelek." l\lidön 
egy napon az ifju Tiberiussal veszekednék, könyczve kiáltott föl : 
"Te öt megfogod ölni, Je t(·gcd ism(·t más fog !llegölni.'' Se jóslatot 
nem a csillagból, hanem az emberek- és időknek ismeretéből meri
tette. 

A nép, szok:ísa szcrint, minden jút vád az ifju császártól, s ugy 
látszik , hogy um l kodásitnak kezdetc remén y eket is nyujtott neki. 
Romába érkezve, rövid bcsúdben zokogva magasztalta elődjét; olly
forma szándékot nyilvánitott, hogy visszaadja a népnek a választási 
jogot; de mivel arra képesnek nem hitte, igéretétől elallott. A föl-
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ség-sf.rtf:si vá ela Ltt megsziinteté, a már elkezdett pöröket megéget
tet í;; Titus Labienus, Cn%utins Cordns P!> Cassius Severus könyvei
nek t.crje.;;zt<'•,:t'·t.. melly(·l\(·t Tibcrirr;.; tilalom alá vetett, megengedte. 

Följelentetvén nek i ep; y ö·;sz<~csk iivé~, semmit scm altart arról tudni, 
; 7.t mondván :.,Semmi gyi"rlöleteset. nem cselekedtem'' Megható volt 
;n indenek fölött a kegyelet, mcllynL·I fogva any jának és testvéreinek 
lwmvait a számüzés ]JC!yéről összeszedd vén, azo!, at. Augustus mauso
lenmáha letéteté 1). 

E nyavalyás fiu azonban, ki eddig a l1atonál játékszere volt; a 
szegt~ny árv~t, ki nagybátyjának egy pi ll an tásától re;;zketctt, amint n 

"i!ág trónjára fcliilt," látt~t, lwgy mmak lwrlát.lan ura, twlott egy tör
döfés attól megszalmdithat:i, midőn egy hetPgsé-ge nlatt 160,000 ál
dozatot runtatnának he érte, hogy az istPnek tart~ák meg a honnak 

1) Tiberius halála után Calignia nyervén cl a szárazföld és tenger uralmátolly 
nyugodt állapotban, a már me~állapodást nyert legjobbin!ézményekliel,a tartomá
nyoknak tökéletes eg)'Css(•gében, egy uralom alatt egyesülve éjsz:,k és dél, kelet és 
nyugot, barbuok és gö:·ögök, l")lgárok és katonák békés egyetértésben, egyenlőn 
részesüke hiv<ttalokban és polg-ft ri jngokban, ki ne bámult<t volna eme ritkas leir
hahtbn boldogságát'! l\lindennemii j;tvak öröksége szálloU rá : arauy- és ezüsttel 
tömfitt kincsbír ntdotkban, vagy vertpénzben, vnp;y drága edényekben az aszta
Iok é.> paloták ékc.>sógére i gyalogság, lovasság, hajóhad i jövedelmek ld nem 
ap;;rló [l)rrásból; a hkott vihgnak főbb részeire kiterjedt hatalom, az Euphrat és 
Rnjmt két h.>l!árl'olyóval.l\tindeniitt vidáms:ig urali{(Hlott; a nJJnai nép ünnepies 
békét {~h-eLc:tt egr·sz Ol:tszországg:ll cgyiitt, szin!ugy Europa, mint Ásia tartomá
nyai. S ha valaha a;(eli\tt bilrmclly uralkodó alatt ennyi jót remélieni lehetett : 
kiváltkép mostan, 11em csal! rem\! Ilették azt 111 inde zen népek, sőt számukra biztositv<t 
látták mindt·n köz· és magánj<Jl<·tet s trikétetes boldogság<>t q.ry minden tekintet
ben kegyes embernek kornmny<t alatt. (,;z okuál fogvaminden ván>sban olt!i.rok 
Pmell>edlek, áldoml<,k mntattattak be i az emberek fehérbe öltözve és megkoszo· 
ruzva, az örömöt.':s megcl<·ge<lést sug:iroztatták arczaikon. Cnuepélyek, zeneverse
nyek, látvnnyok váltog;~.tnk cg:;m;íst lakomák, mulatságok czitara és fuvolyaszó 
mellett : mindennemü élvezetek; az ügyek félrelétettek, vagy elhalasztattak. Nem 
volt küli;nbség a gazd11.g és szegény. fi!rangu és alázatos, hitelező és adós, ur és 
szolga között, beállt a jogegyenlőség, annyira, hogy Saturnus korszaka hitelre 
talált. N~gy volt az élelmiszerek bősége és termél1enységei nagy volt az öröm és 
a biztosság , melly a csaláriokat és n0J>cht az ií urall!Odáoának hét első havában 
éjjel napp<tl betölté. De a nyolczadik hónapb<t11 terhes nyavnlya lepte meg Ca· 
just, mintl,ogy Tibi!riusnak mértékletcs életmódjH kirnlyi pompával cserélte föl. 
Sok bort s egyéb nyahinhágokat költölt c l; ; L:ínnenuyire tömle is hasát, éi
vágyát solm ki nem elégithcté. Eldtel.juult még a fúrdéi alkalm;~tlan időben, 

ok;ir1ás, ujabb mértéldetlenség, tobzódfos, össt.cvegyiilés nűl1 kel és gyermekek· 
kel, s minrl ollyan dolo;;, melly a testne!; és léleknek ártalmára levén, a kettő 

],:;zti ö;;zhnngzást mc,!!:~z:.!,itha!j:• '' PbiJo. L,·,q. nd Cr•,ÍI<~n. 
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gyönyörét és reménycsillagát: olly vérszomjas baromi örültség lepte 
meg őt, hogy valóban tébolyodottnak lehete őt tartani. 

Habár az ő kegyetlenségei egyenes befolyást nem gyako~olta.k 
is a népek sorsára: minden esetre bizonyságot tesznek arról, mik vol
tak az emberek az ó-kornak legdicsöbb szakában. A fclségsértési pe
reket ismét megujitotta; Tíberius jóslatát igazolandó, az ifju Tiberius
nak, ki ellenméreggel vala ellátva, öngyilkosságot parancsol. Épen 
ugy cselekedett ipával, Silanussal, s régi meghittjével, Macróval, ki 
szemére hányta neki, hogy az asztalnál és a szinházban bohóczot ját
szik. Egy visszahivott számüzöttől kérdé : "Mit·öl gondolkoztál a 
száműzetésben?" -,Kértem az isteneket, adjanak halált Tiberiusnak 
s juttassanak el téged az uralkodásra', válaszalá a hizelgő; s Caligula 
megjegyzé: "Tehát a számüzi:ittek mind halálomat ohajtják"; s illy 
okoskodással valamennyit rneggyilkoltatá. Ezen vérszomjas ösztönnél 
fogva az elöregült gyenge gladiatorokat, vagy ezek hiányában a nézö
ket is a fenevadaknak vetteté ; meglátogatva a börtönöket, mi nden 
válogatás nélkül jelölé ki a bünösöket, vagy nem bünösöket, kik a va
daknak oda vetendök lesznek, minthogy drágu 8 hus; s hogy az ál
dozatoknak kiáltásai ne nyugtalanitsák őt, előbb azoknak nyelveit ki
szakittatá. A nyomozások gyorsan folytak, s naponkint maga jelölte 
ki 8 jegyzéken 8 kivégeztetendöket. Betegsége alatt két egyén aján
lotta föl az isteneknek életét az ö felgyógyulásáért; s ő felgyógyulv8, 
elfogadta a fölajánlást: az egyiket a gladiatorolmak adta át, a mási
kat pedig áldozatként megkoszoruzva, a szikláról levetteté. Egy izben 
mint gladiator harczolva, ellenfele hízelgésből lábaihoz borul, s magát 
legyőzöttnek vallja, ő pedig lcgyilkolja azt. Más alkalommal két con
suilal az asztalnál ülve, roppant kaczagásba tör ki; a minek oka iránt 
kérdeztctvén, feleli : Epen arról goudolkoztam, miként csak egy inté· 
sembe kerül, s mind kettőtöket lefejeztetlele Egy áldozat alkalmával 
az oltárnál papi öltönyben jelenik meg Caligula,s fölemelve a szeker
czét, az állat helyett az áldozóra csap. Az atyákat kényszeríté, hogy 
gyermekeik kivégeztetésén jelen legyenek; s az egyik betegségével 
mentegetőzvén, saját lecticáját küldötte érte, azután a rá következő 
éjjel ugya11azon atyákat is fölkonczoltatá. Bizonyos Pastort csak azért 
záratott be, mert szép ifju ember volt; atyja pedig, egy rarnai lovag, 
midőn érette könyörögni menne , Caligula azonnal megparancsolta a 
fogolynak kivégeztetését, az atyát pedig magához hívta ebédre , s ha 
szomoruságot fogna itt tanusitani, másik fiát is meg fogná öletni. 

Azt is elrendelte , hogy a kivégzendők egyuttal érezzék is a ha· 
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lál kin jait. Az ebéd alatt a bünösöket kínpadra vonatta, azok hiányá
ban pedig, a ki utjába ahdt. 

Néha-néha fölhagyott a vérontással, s tudományokkal foglalko· 
zott j Lyonban Augustus oltára előtt görög és latin versenyeket ren· 
del t, mellyekben a legyőzött fizette meg a jutalmat, s irta meg a győz
tesnek dicséretét; a ki pedig silány dolgozattal lépett föl , szivacscsal, 
vagy nyelvével kellett azt kitörölnie 1 vagy pedig a Rhodanusba már· 
tatott. Domitius Afer szobrot emelt neki e fölirattal : "Cajus Caesar
nak, 27 éves korában másod iz ben consulnak"; mire Caligula azt hozta 
föl, miként nem törvényes korát akarjaneki fölhányni,sjól kidolgozott 
beszéddel vádolta öt a senatus előtt. A ravasz Domiti us, nem annyira az 
őt fenyegető veszély, mintsem a császár ékesenszálása által érezvén 
meghatottnak magát, maga igazolása helyett a császár beszédének leg
szebb helycit igyekezett kiemelni, mellyekre ő, felelni egyátalában 
nem képes; ez volt a legbiztosabb mód bocsánatot nyerni. 

Atalában mindenkép tündökölni vágyott a császár. Livius , Vir
gilius, Horner fölingerlék féltékenységét: ő tehát becsmérli, és kitiltja 
őket j némellyeket régi származásuk miatt vett üldözőbe; a Torqua
tusoknak nem engedte viselni az arany lánczot, a családi diadaljelet; 
Pom pe jus utódainak eltiltja a ,Magnus' melléknevet; a Cincinnatusok 
egyike bodros hajfürtökkel járt, a honnan ök nevöket nyerték, előbb 
öt megnyiratá, azután kivégezteté. Ó gladiator, énekes, kocsis akart 
lenni ; a szinházban az énekesek dalait igazgatta, s a taglejtésekre ok· 
tatta. Hirtelen egy éjjel három senstort hivat magához, kik rettegés 
közt jelennek meg; ö egy emelvényre lép , két ugrást tesz a légben, s 
miután tapsokat aratott, őket haza boc~átotta. A hóditás dicsőségére is 
törekedett. S a Rajna békés partjaira szemle végett indulván, betö
rést határozott a germanok földjére ; de alig tette be lábát, elfogván 
öt a félelem, olly nyaltra-főre szaladt, miként a szekerekbe ütközvén, 
ugy emelték föl őt a katonák, s fejeik fölött adták át egymásnak, hogy 
biztosságba helyezzék őt.. Mindazáltal diadalmenetet ohajtott tartani; 
s néhányat a german zsoldosok közől, ugy szintén Galliában a neme
sek és köznép közől a d i a d a lm as a b b t e r me t ü em b e r ek e t 
1) kiválasztván, german ruhába öltözteti őket, néhány német szóra 
tanittatja, hajaikat mcgnövesztetni és vörösre festetni parancsolja, s 
ugy kiHdi Romába a diadalünnepének bevárás[Í.ra. 

Ha'király ohajtott volna lenni, Roma őt minden esetre meg-

J) Ut ipse diceba.t, a ;~o&q~Ófl~Hr;OJI. Svetontus. 
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gyilkolja j de mivel beérte azzal, hogy isten legyen, Roma öt imádta. 
A senatus templomokat emeltetett neki; mindenki vágyott az ő papja 
lenni, s pávákat, fáczánokat, gyöngytyukokat bőven áldoztak neki. 
Castort és Polluxot kapusaivá nevezte i éjjel, mert három óránál,töb
bet nem aludt, fölkelt, hogy Lunával szerclmeskedjék j egyszer mint 
Hercules, máskor ·mint Mercur, sőt még Venusnak is öltözködött, leg
többnyire azonban Jupitert ábrázolta, kire néha ugy megharagudott, 
miként őt Görögországba visszaküldéssci fenyegette j máskor ismét, 
hogy azt majmolja, a dörgést utánzó gépezeten járt. Midőn egy gallus 
e fölött mosolyogna, kérdezé tőle : "Mit vélsz tc felőlem?" ·- ,Azt vé
lem, hogy nagy bolond vagy.' S a nyers őszinteséget megbocsátá 
neki. 

Leánya születvén, bemutatá azt valamennyi istennek, azután 
Minervára bizta ; az istenek, mint keresztatyák nem mentheték meg a 
szegény gyermeket a sorstól 1 mellyet atyjának őrjöngései készitettek 

' ' l szamara. 
Szintolly dühös volt a szeretetben1 mint a gyülölet ben., Incitatus' 

nev ü lovát rendkivül szeretvén, márványistállót, elefántcsont-jászolt 
készittetett számára 1 gyöngyökkel kirakott kötőféket , bibor takarót 
adatott rá. Egy fölügy elő, számos cselédség, sőt titoknok is állott e 
lónak szalgálatára; néha consularis férfiak hivattak meg hozzá ebéd
re; máskor ismét a császárnak vendége volt a ló, ki aranyozott zab
bal és legjobb borral tartá azt. A napot megelőző éjjel, midön Incita
tus ki vezettetett, a praetorianusok lírködtek körülötte 1 nehogy Yala
ruelly zaj zavarja meg álmait ; azután a papok sorába igtatta azt Cali
gula, a jövő évre pedig consuinak jelölte ki. Különösen kedvelte a 
tragoedia-játszó Apellest, az ő legbensöbb tanácsadóját, kedvelte Ci
ticust, a circusban kocsivezetőt, kinek egy orgia alkalmával 2 millio 
sestertiust ajándékozott. - Kedvencze volt még a mirnelö Mnester, 
kit ö a szinházban nyilván kegyelt, s ha. csak a legkisebb zaj hallat
szott is annak szavalása közben, saját kezével ostorozta meg a vak
merő rendzavarókat. Látva, hogy egy roma i lovag nem igen figyel
mes az előadás alatt 1 levelet küldött általa Ma uritania királyának, 
Ptolemacusnak; a megrettent lovag elment Afrikába,· átadta a leve
let, mellyben irva volt: "Az átadának se jót, sc rosszat ne tégy." 

Egy kedvesének fejét czirogatván, igy szólott hozzá: "Annál 
szebbnek találom azt, minthogy egy inté~re leüttcthetem." Feleségét, 
Caesoniát, rendkivül szerette, pedig sem ifjuság, sem szépség 1 sem 
lelki erő nem tették öt kedvessé i az emberek azt mondák 1 hogy báj· 
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itallal igézte meg férjét, hihető, hogy inkább borzasztó bujaságával. 
Bar~tjainak meztelenül nmtatá be őt, a katonáknak pedig lóháton 
sisak- és chlamysban. A vérszomjas szerelem kitörésében mondotta 
neki : "Kedvem jönnea te beleidben, mint valameily áldozat belei
ben, fürkészni nagy s:z;eretetemnek okát irántad." 

Testvéreivel, mint nejeivel élt; kiilönösen szerette Drusillát, ki
nek halála után azt rendelte, hogy_ csak ő reá esküdjenek Egy sena
tor azt nyilvánitá, miként őt az 0\ympba fölszállani látta.; s a romaia.k 
gyászt öltve, a szol{ás szerint nem nevettek, nem fürödtek , nejeik- és 
gyermekeikkel egy asztalnál nem ettek. VisszatérveCaligula a városba: 
,,Mirevaló, ugy mond, istennőtsiratni ?" s a szomorgókat és a vigadókat 
egyformán bünteti. Ugyanazt tette az actiumi csata évfardulati nap
ján j minthogy ő anyjáról Augustustól, nagyanyjáról pedig Antonius
tól szó.rmazott, mind a vigadókat, mind a szomorgókat egyformán 
bi.intetcndöknek találta. 

A népet is a maga módja szerint szerette, s nagyszerU pompás 
látványokat és adományokat nyujtott neki, mellyck minden eddigieket 
fölülhaladtak; sajnálta, hogy nem állott be valameily nagyobb sze
renosétlenség, melly neki alkalmat nyujtana a nagylell<üségnek gya
lwrlására. Egy izben , midőn a kedves nép a szinházban összegyi.ilt, 
hirtelen fölhuzatá. a velariumot, s a tömeg a nap hevének volt kitéve 
minden oltalom nélkül; más alkalommal pénzt és élelmi szereket szá
ratott neki, de a mellyek közé élesre köszörült apró lemezek valának 
vegyítve j máskor ismét, midőn tele volt emberrel a circus, hirtelen 
kiüritteté, ugy hogy sokan a tolongásban összenyomattak. l\! inthogy 
az elkedvetlcni.ilt nép nem tódult többé a látványokra, a köz-magtára
kat bezára tá, hogy éhen haljon a nép. Egy iz ben , midőn a nép nem 
tapsolt az ő kedve szerint, fölkiáltott : "Miért nincs egy feje az egész 
romai népnek, hogy azt egyszerre leiittethetném !" 

Közben-közben nagyszerü tervek villannak meg őrült agyában: 
:. birodalom székét Antiumba, vagy Alexandriába akarja áttenni, miu
tán meggyilkolta volna az előkelő senatorokat és lovagokat, kiknek 
neveit ka r d és g y i l ok czimmel nevezett két jegyzékre irta föl j a 
corinthusi földszoros átvágatását tervezte j a Havasok legmagasabb 
csuesán várost épiteni szándékozott. A hol a tenger mélyebb és zaj
lóbb , hol a hegy legmeredekebb , kéjlakot épittet magának j illatfür
dők, leg~álogatottabb eledelek találhatók itt, a gyöngyszemek fölol
yasztását is nA.gyban iizik j továbbá cedrus-bárkákban evezget Cam
pania partjai mellctt, mellyekben termek, fürdók és szőlőültetvények 
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láthatók, s a hajó fara drágakövektől tündöklik. Átalában ő csak a 
rendkívülit kedveli. 

Azt mondák neki, hogy midőn a Bajae tengeröblön kereszlül 
fog lovagolni~ akkor ö király lesz; s ezt ő lehetövé teszi. Hajóka~ ál
líttat össze négy mérföldnyi hosszában, s ezek fölé készitteti az egye
nes utat földdel, homokkal, fákkal, vendéglőkkel és patakokkal. Itt 
vágtat keresztül a roppant néptömeg közt; éjjelre pompás kivilági
tást rendez, azzal dicsekedve, miként Ö igazabban ment keresztül o. 
tengeren, mint Xerxes, s nappá változtatta az éjet; s nehogy az áldo
zat hiányozzék a látványnál, a nézők közől néhányat, a mint előke
rültek, a tengerbe dobatott. E közben megfosztatva a gabnát szállító 
hajóktól Roma, éhséget szenvedett. 

Egyetlen ebédre két milliót költött j a Tiberius által összegyüj
tlltt 526 millio lirát egy év alatt elpazo.rolta. Hogy a csorbát helyre
üsse, mindenre adót vetett; az áthágókat birsággal büntette , s hogy 
annál több legyen az áthágás , a legnagyobb titokban hirdette ki a 
törvényeket, s olly apró betükkel irva függeszteté föl, hogy olvashat
tanok valának. Leánya születésekor ajándékokat kért; az ujévi aján
dékokat személyesen szed te be, annak nagysága szerint mérve az ado
mányoz.-> érzelmeit j sőt még kéjházat is tartott saját nyereségére. A 
vagyonos polgárok végrendeleteibe is betétette nevét, s ha ők kiván
ságánál tovább éltek, saját konyhájáról küldött nekik nyalánkságo
kat. Koczkát játszva egy napon leányával, Galliának jegyzékeit ho
zatja magához j némell y nagyobb birtokosokat halálra jegyez ki azo· 
kon, s a társakhoz igy szól : "Ti engem lassankint győztök le j én egy 
huzásra 150 milliót nyertem." 

Lyonba nagymennyiségü butorokat vitetett, s maga igazgatta 
az árverést, és magasztalta azokat : "Ez itten atyámnak, Germa.nicus
nak tulajdona volt, az ott Agrippától származik; ezen edény Anto
nius birtokában volt, s Augustus Actiumnál jutott ahhoz'', s borzasztó 
árt szabott mindegyiknek. Ugyanekképen a sok elkobzás miatt alá
szállván a telkek ára, ő maga árverezte azokat, s kijelölte az árt, va
lamint a vevőt is; minek következtében némellyek koldusbotrajutot
tak , mások pedig öngyilkossággal menekedtek meg a végromlástóL 

Esztelen akaratának csupán csak egy nép szegült ellen. Zsidók 
nagy számmal laktak Alexandriában, s a polgárokkal szünet nélkül czi
vakodtak, kik a rendeletet, hogy Cajus osászár imádást kiván, ürü
gyül használva, a zsinagogákba betörtek, s az ö szobrait ottan fölálli
tottá.k. A zsidók iránt mindig türelmet tanusitott Roma, ugy annyira, 
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hogy midlSn a legiók Jerusalembe mentek, levették a zászlókról a csá
szárnak arczképét, minthogy annyira irtózott e nép a bálványoktól. 
Most pedig a romai helytartó Alexandriában maga is 'elősegitette a 
zsidók ellen szórt gunyt, rablásokat, orgyilkosságot : miért is ők leg
jobb szónokaikat Cajnshoz küldötték. 

A jerusalemi templomba szintén föl kellettállíttatni Cajus szobrá
nak j a z9idók szőrzsákba öltözve, s hajokat hamuval behintve, akarák 
eltávolítani a megszentségtelenitést. "Hasztalan ellenkezni a császár
ral," mondák a bölcsebbek - nem látjátok, milly gyengék vagytok ti 
az lS hatalmához képest?"-,Minemakarunkellenkezni, adák válaszul, 
de inkább meghalunk , hogy sem törvényeinket megsértsük'j s földre 
borultak 1). Petronius, Syria helytartója, megilletődve habozott; sere· 
geket gyüjtött, a szobor elkészítését halasztotta, s Caliguiától utasí
tást kért j ez p edig a zsidók ellenségei által ingereltetve,haddal akarta 
megtámadni őket , fölállittatni szobrát Jerusalemben, s a templomra 
eme föliratot tétetni :"A dicső Cajusnak, az uj Jupiternek.'' 

MidlSn a követek Maecenas villájában a császár elé jöttek, 
azon szemrehányással fogadta őket, hogy ellenségei az isteneknek, az 
ö felsége iránt megvetéssei viseltetnek, s ismeretlen Istent imádnak. 
Mire ők azt mondván, hogy nevét tiszteletben tartják, s jóléteért ál
dozatokat is runtatnak be: "Igen, ugy mond, de nem is tudom még, 
minlS Istennek j ez rám nézve nem ·nagy tisztelet.'' 

Az alexandriabeliek nem szüntek meg gunyolni azon követeket, 
kik nem esznek sertéshust, s nem vesznek részt a vallási, vagy nem
zeti különczködésekben j s mindegyre ingerelték a császárt, ki nem 
annyira gonoszságnak, mint ostobaságnak tartá, hogy őt istennek el 
nem ismerik. 

A vallásos érzelemnek átaJános ellankadása mellett ig,en jól esik 
olly magasztos szinben látni azt még most is a zsidóknál, s párosulva 
a honszeretettel, hogy ellenálljanak egy embernek, kitől nem lehe
tett várni kegyelmet, mert istennek képzelte magát 2). Midön az el
nyomatás és a veszély tetőpontjára hágott, azt mondák a zsidók : 
"Most már legnagyobb a remény; a császár annyira föl van ingerülve 
ellenünk, hogy az Isten bizonyára megsegit minket." 

l:allgula halála (&,t. Jan. ~U.). 

A segély csakugyan nem maradott el. Cassius Chaerea , a prae-
" 

:l) ~osephus Flavius, Ant. jud. XVIII. 11. 
2) A zsidókkövetségét Caliguláhozez alkalommalszépen leírta a zsidó Philo. 
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torianus csapat tribunja, megemlékezve a régi romai méltc\ságról, s 
talán nem annyira Ca jus kegyetlenkedései, mint inkább kescrii gunyo
lodásai által fölingerelve, a többi praetorianusokkal szövctkezett, kik 
Caligula él té ben a magukét biztosságban nem látták, s őt fölkonczplták. 

Neje, Caesonia, gyermekével együtt a férjnek tetemeimellett ál
lott; s midőn hozzá. is közelednének, mezitelcn keblét tárta ki nekik. 
hogy hamar átcssék rajta. Bátran halt meg e nő, s Roma t~ra éledett. 

De még sem. Az ő ragadományaiban részes katonák, Cőleg a ger
man zsoldosok, főleg a nők és ifjak, kik vele kéjelegtek j azon számo
sak, a kik semmivel sem birva, semmitől sem félitettek; a rabszolgák, 
kiknek megengedé, hogy uraikat föladhassá.k,s azoknak hagyományá
hól gazdagodjanak, sajnálták Caligulát; s hogy öt megbosszulják, so· 
kat fölkonozolnak, azok fejcit diadalmenetben hordozzák, s a halálhírt 
meghazudtolják. De midőn megszünt a. kétkedés, s nincs többé mit re
mélniök, köpenyt fordit\·a, szabadság után kiáltoznak; szabadságot 
emleget a senatus is, melly megátkozva Caligula nevét, hetven évi 
türelem után a köztársaságat akarná visszaállítani. A praetorianusok 
azonban nem várhatták a szabadságtól a hízelgést, ajándékoltat, tisz· 
telctet,_miket egy császár adhatolt nekik, ki az elnyomottak ellenében 
az ő karjaikra szorult. Ök tehát császár után kiáltoznak, bárki és bár
minő legyen is az j s ezalatt a palotát rabolják. E közben egy rejtett 
helynek függönye alól egy pár lábat pillantanak meg kikandikál ni j s 
egy vastag öreg embert találnak ott, ki irgalomért esedezve, lábaikhoz 
borul. 

(;)audio•· 

Ezen ember Tiberius Claudius, Germaniens testvére volt, Cali
gulának nagybátyja és játékszere, mintegy ötven éves férfiu, félig 
eszelős, egy kissé tudományosan képzett, s a nyugalomnak nagy ba
rátja. A praetorianusok kikiáltják öt császárnak j s mint.hogy a félelem 
miatt. mozdulni sem birt, vállaikra véve, kiviszik őt táboruk ba, mialatt 
a nép ruindegyre kiabálta : "Meg ne öljétek j várjatok inkább, hogy a 
consulok mondják rá az itéletet." 

Ez időtájban tartózkodott Romában Agrippa, a zsidók királya, 
kit Tiberius halálra ítélt, Caligula pedig kegyeibe fogadott; s miként 
minden nemzetbelici, ügyességéről vala ismeretes. Jótevőjét titkon 
eltemeté, azután pedig Claudiust biztatta, fogadná cl a császárságot j 
az ingadozó senatusnak pedig eléje terjeszté, miként nincs elegendő 
ereje az ellentállásra, s jobb lesz, küldjenek Claudius után, hogy 
mondjon le jó móddal a praetorianusoktól nyert hatalomról, s fogadja 
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el azt a senatustól i 8 maga is a küldöttek közé vegyült, titkon azon
ban rábeszélte Claudiust, maradjon szilárd tagadásban. Ez valójában 
kijelenti, miként 8 csak az erdszaknak enged, hogy irtózik a vértől; s 
ha mindamellett is polgárháborut akar a senatu.~, kimélje meg lega
lább a templomokat s egyéb épületeket, válaszszanak csatatért a váro
son kivül. 

A senatus egy perczig arról gondolkozott, hogy fölfegyverezze a 
rabszolgákat; s kétségkivül roppant nagy sereget teremthetett volna 
magának. De miképen vehették volna magukat illy nagylelkü batáro
zatra az üldözések által megtizedelt, az elkobzások által elszegényült, 
s a bizeigések által megbecstelenített patriciusok? Ellenben a nép 
határozottan kivánta a császárt, kikiáltatta· Claudiust ; ugyanazt te
vék a katonák, gladiatorok, tengerészek. Hiáb an cmlékezteté öket 
Chaerea a senatusnak méltóságára, Claudius együgyüségére s a köz
társasági élet gyönyöreire j csak is azok akartak szabadok lenni , kik a 
szabadság nevében uralkodtak volna. 

Claudius tehát császárnak elismertetett, s teljes bocsánatot 
igért; egyedül Chaerea áldoztatott föl Caligula árnyának i s halálra 
vitetvén, minthogy a hóhér pallosát nem találta eléggé élcsnek, azon 
kivánságát uyilvánitá, végeztessék ki azon karddal, mellyel a zsaruo
kot átszurta, s mint republicanus halt meg. A nép bó.mulia 8 t, enge
deimet kért t8le a há.látlanságért, áldozatokat tett neki j azután pedig 
Claudiusnak hízelgett, és azt imádta. 

Ez a Julius családnak legegyügyübb tagja volt; s miuthogy öt 
eszelösnek tartották , maga is ollyannak hitte magát. Ő semminemü 
tiszteletben, vagy papi hivatalban nem részesült, mellyek a császári 
háznak növendék-tagjait ékiték. NeveilS gyanánt lovászt adtak mellé; 
nagyanyja, Livia, soha sem szálott hozzá, hanem száraz és dorgáló le
veleket, vagy szigoru tanításokat intézett hozzá ; anyja, ha valami na
gyon ostobát akart érteni, azt szokta volt monda.ni : "Ostoba, miként 
az én fiam, Claudius." Augustus sz e g é n y kének (misellus) nevezte 
8t; s mivel unokáit nagyon szerette, igy irt róla : "Valamit kell vele 
tenni: ha ép esze van, ugy kell vele bánni, mint testvérrel i ha együ· 
gyü, nem kell belöle és belölünk gunyt üzni j ott ülhet a papok a9zta
lám1l, s mellette unokaöcscse, Silanus, ki ügyeljen , nehogy együgyü
ségeket mondjon ; a circusban ne üljön a vánkoson, mert nagyon 
szernbetltl8 lenne. Meghívom öt ebédre naponkint i de ne mutatkozzé~ 
olly szórakozottnak, vála~zszon magának barátot, kinek tetteit, ruhá
zatát és járását utánozza." 

4 
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A többiek sobzor tréfát üztek vele. Ha későn jött a ;vacsorához, 
jó ideig kellett föl s alá járnia az ebédlőben, mig helyreszert tehetett; 
lia evés közben elaludt, datolya- vagy olajbogyó- magvakathajigáltak 
rá j saruit kezeire adták , vagy pedig csodálkozását és basszuságát 
szemiéiték gyönyörrel, midön fölkelt, 

Claudius nem vala tudatlan, sőt tanulmányokkal is foglalkozott. 
Augustus, ki az ő szavalását hallotta, csak el bámult rajta, hogy olly 
rossz előadás mellett olly jól tud irni és fogalmazni ; nyilvánosan vi· 
tatkozoÚ, s bizonyára hatást szült volna, ha a kövér ember a sok szék· 
nek ide-oda tologatásával olly nevetést nem támasztott volna, hogy 
minden ékesenszólását meghiusitá. · Titus Livius tanácsából a polgár
háboruk történetét kezdette megirni, mig anyja és nagyanyja ked
veért fölhagyott azzal j ismerte a classicusokat, s Cicerót védelmezte 
Asinius Gallus ellenében; tanúlmányozta a görög nyelvet, s három uj 
betüt almrt behozni a latin irásmódba 1), mellyek vele egyiitt kimul
tak ; a roma i történetekből többet tudott, mint maga Livius; a hetrus
kok történetét is megirta, mellynek fenmaradása igen sok gyanitá
soktól megkimélte volna kortársainkat. Röviden szólva, Claudius mint 
becsületes, tudós ember tűnhetett volna föl az utókor előtt; de tudomá
nyával nem szerzett magának tiszteletet, sőt inkább nőkkel, bohóczok
hl, szabadosok kal, a ház söpredékével környezék őt, mert, a mi nagy 
hiba, nem volt vagyonos. Augustus csupán 800,000 sestertiust hagyott 
számára ; Tiberiustól valami tisztséget kérve, ez 40 darab aranyat (77 5 

J) Tacitus, Quintilianus és Varro közösen állitjá.k, miként Claudius három 
betüvel szaporítá. a latinalphabetumot: mellyek közöl ismeretesadigamma neolicum 
és az antisigma. Az előbbi megfordított F betü volt, s V gyanánt hangzott, például: 
termina,l[it, ampliaFilque, d(>[i Augusti. Az antisigroa a görög 'JI helyett használ
tatott, hangzott mint ps, s iratott: )C. A harmadik betüt némellyek ai diplltongus
nak mondják, melly Claudius templomának fölirataiban nagy szerepet játszott, 
ugyrnint: Antoniai, Di,![ai; de annyi bizonyos, hogy már jóval előbb használtatott. 
Mások Velius Longusnak egy mondatá.ból akarták helytelenül következtetni , mi
ként ezen betü az R .betü nagyon kemény hangjának gyengítésére szolgált volna. 
Mások szerint X betü lett volna; de lsidorus (De orig.) megmutatja, lwgy már 
Augustus alatt is haeználtatott. A görögök 'T' betüje, miként Quintiliarr megjegy
zi, a latinok 1''' betüjétől különböző hanggal bir; a miböl némellyek azt követ
keztették, rniként Claudius talált fól egy, a görög q>-nek mpgfelelö betüt. Clau
dius még mint magán ember adott ki egy könyvet e betük szükséges voltáról ; 
mint császár törvénynyé emelte azt; de halála után tüstént megszünt azoknak 
használata, jóllehet mégSvetonius és Tacitus korában azon réztáblákon láthatók, 
mellyekre a senatus határozatai ki hirdetés végett bevésettek. (Svetonias, c. 4.; -
Tacitus, lib. XI. c. 14.) 
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frank) ajándékozott neki, hogy a saturnaliák ünnepére valamit vá
sárolhasson. Caligula uralkodása alatt csupa félelemből az ö isten
unokaöcscsének papságát vásároita meg 8 millio sestertiusért; s mivel 
ez összeget le nem fizetbette, javai elkoboztattak. 

A sors és azon Roma, melly mindenkép főnököt akart, kinek 
mindenben engedelmeskedjék, emelvén föl őt a trónra, kezdetben 
Claudius nagyon szcrény volt a senatorok irányában, nem követelt 
imádtatást; államvétségek eseteiben eltörölte a szabad emberek ki
noztatását ' megtiltá a druidáknak az emberi áldozatokat; a rabszol
gák állapotán javított, szabadoknak nyilvánitva azokat, kiket betcg
ség miatt Aesculap szigetérc tettek ki uraik ; a kik pedig beteg rab
azoigáikat megölték , Claudius mint gyilkosokat büntette. 

A romaiak azonban, kiknek szemeiben a csendes ember lusta, a 
nem vérengző pedig gyáva volt, megvetéssei viseltettek iránta. Egy 
vádlott szemébe mondotta : "Mindcnki tudja, hogy te egy vén bo
lond vagy"; egy másik pedig író-táblát és st y lust lábaihoz vetett, mi
vel irányában méltatlan tanubizonyságokra hallgatott. És igy kény-

• szerülve volt olly emberek karjaiba vetni magát, kik fölmenték 8t a 
fáradságtól, hogy önmaga gondolkozzék és cselekedjék; s gyenge
ségből ép olly sok rosszat tett, mint Tiberius kegyetlenségből s Cali
gula örültségbőL 

Valamint azel8tt ötven éves koráig, szintugy mint császár is 
bábjáték maradt; csak hogy azelőtt a guny egyedül őtet érte , holott 

1 most pecsétjét és aláírását használták föl, hogy hatalom- , arany- és 
·leütött fejekre tegyenek szert.A világ urának urai valának: Pallas,Nar
cissus,Felix, Polybius, Harpocrates, Posidaeus,szabadospk vagy tánczo

l sok, s neje Messalina. Ezekhez folyamodtak magánosok, városok, kirá-
lyok, miután Claudius elrendelte, hogy azoknak parancsait az övéinek 

; tekintsék. Ha csak egyszer is eszébe jutott önállólag cselekedni, ama
: zok mindent fölforgattak j álmokkal ijesztgetve, bárkit is tetszés sze-
1 ri nt halálra i téltek j rendeleteiben a neveket megváltoztatták, vagy ki
~ törölték, a tréfának vették, ha azokkal ép ellenkezőt vitettek vele vég
, hez: Egy centurio jelenté neki, hogy parancsa szerint kivégezte a se· 
· natort. "Én nem parancsoltam", mondja a császár.- ,Semmit sem 
·tesz, válaszolák a szabadosok, a katonák teljesiték kötelességeiket, 
• nem várván parancsra, hogy megbosszulják a császárt.' Erre a császár 
l azt mondá: "Megtörtént !" s többé rá sem gondolt. Egy szabados 
1 bement hozzá könyörögni, engedne Asiaticusnak szabad választást a 
1halálra; kit ö azonban el sem itélt. Néha valamelly vendég után kül-

4* 
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dött, hogy sietne asztalához j s azt nyeré válaszu!, hogy épen az nap 
reggel végeztette ],j őt. Egy napon a Mars-mezőre iparkodván gyn.· 
korlatot tartani, látj~, l10gy máglyát készitenek egy polgárnak, ];inek 
elitéléséről mit sem tud j ez alkalommal legalább fölhasznált.a tekinté
lyét, s eltávolittatá a máglyítt, hogy a lángok a fák galyait meg ne 
perzseljék. 

A fölség!lértési perek még mindig napirenden valának; s a ki 
Paliast nem gazdagította, Mcssalina kéjvágyait elő nem mozditotta, 
lázadónak tekintetett, és kivégeztetett. Illy módon veszett cl 35 sena
tor és 300-nál több lovag. A föladó dus jutalmat kapott,s az ügyvédek 
a díj arányához képest vádoltak, vagy védelmeztek valakit. Egy vala
ki 400 ezer scstertiust fizetett Suilliusnak, hogy nyerje meg ügyét; 
általa azonban elárultatván, annak házába mcgy, és megöli magát. 
Némellyek azt akarták elérni, hogy az ügyvédekben becsiilet legyen, 
mint hajdanta; ne forditRák hasznukra az egyenetlenségeket, mint az 
orvosok a rágályt: ök azonban a császárhoz folyamodtak azon kéréssPl, 
miböl fognak majd élni a kisebb scnatorok ; miért is 8 a jutalmat nem 
több mint 2000 lírában állapitotta meg. 

A törvénytartás egyik szenvcdélye volt Claudiusna.k. Folyton 
jelen volt, s néha bölcs, máskor isméto9toba itéletet mondott, a 7. t gyak
ran Horner verseiben fejezve ki, miket olly nagyon szcrctett. Több
nyire a jelenlevőnek s az utóbb szólónak adott igazat. Egy hamis 
ügyben egy jelenlevő fölkiáltván, mikónt a vádlott halált érdemel, 
azonnal hóhér után ki.ildött. Egy más ügyben a nő nem abrván ma
gáénak ismerni :fiát, miután az okok mindkét részre egyformán haj
lottak, a császár az által kénysze ri té az anyaság bcvallására, hogy az 
ifju t, mint férjet elismerni neki megparancsolta. Gyakran a vitatkozá
sok közben elaludt, s fölébredve elkiáltotta magát : "A kinek több 
igaza van, megnyerte nz ügyet." 

A dévajkodásnak itt is volt helye. Egyszer visszahivták 8t a 
gyülés eloszlatása után, majrl Í3:nét köpenyénél fogva tarták őt vissza. 
Egy pörlekedő szám ám soká kerestette a tanu t, mie18tt megmondanák 
nel•i, hogy az meghalálozott ; egy igen gazdag lovagot nagyon sze
génynek festettek előtte, nőtelennek egy ollyant, ]{inek temérdek 
gyerme!< ei voltak, s öngyilkosság által sebzettnek ollyant, kinek tes-
tén egyetlen karczolás scm volt. . -

Ezen szcnvedélye, öl!szckötve a tudós szinezettel, rábírta őt a 
régi törvények, fecialis szertartások és nőtlenségi rendeletek fölélesz
tésére. Tudományának bebizonyítása végett bejelcnté a senatusban a 
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napot és órát, midön fogyatkozás fog bekövetkezni. Minthogy azt ol
vasta valahol, miszPrint a régi romaiak kevei·ék-népböl ereduek, gal
lusokkal akará megrakni a senatust. Az Augustus óta szokásból ki
ment censust föléleszteni akará, mintha lehetséges lett voln~ 600 se
natornttk, legalább 10,000 lovagnak s 7 millio polgárnak magán-életét 
kutatni; a legapróbb részletekre kiterjedt rendeleteket csak ugy gyár
totta, naponkint huszat is; a többi köz t, hogy a hordókat jól be kelt 
tapasztani, s hogy a viperaharapás ellen a tis7.afa leve használandó. 
Rendeletet olvasott föl a senatu<~ban azon nök kicsapongásainak féke
zésére, kik a rabszolgáknak engedik át magukat, a mi átaJános he
lyeslésre talált; mire a császár őszintén kijelenti, hogy azon rende
let P a ll as fe j é b ő l származ ik, ki neki szabado11a és ura volt. 
Pallasnak a senntus a?.onnal bámulatot, l1álát és 15 mi Ili o sestertiust 
szavaz; ő azonban beérve szegénységéve l, ném fogadja el az összeget; 
rnirc a senatus rendeletet Jwz,megörökitendő azon szabadosnak önzés
telenségét, ki ugyis már 300 millio sestertiussal bir. Narci ssusnak is 
több kincse volt, mint Crocsusnak és a persa királyoknak; ugy annyi
ra, hogy Claudiusnak, midön a pénzhiányról panaszkodnók, azt mond
ták: "Majd lesz e lúg, ha szabadosaiddal o.;zto?.kodn i ), ivánsz." 

Egy más szcnvcdélye volt Claudiusnak a játék , s még az utra 
is vitt mn.gával játékasztalok at. M int jó romai szerette a vél'ontást; a 
kivégeztetéseket ugy akarta intéztetni, miként azokat a történetben 
olvasta j egész napokon át nézte a gladiatorok viadalai t, s azok hiá
nyában bárkit is viadalra kényszcrilett a circusban. 

Dc ha bármilly foglalkozás kö?.ben a papok által főzött eledel 
szagát érezte, semmi öt .vissza nem tartá, szaladott és falt mindent; 
azután roppant étteremeibe 600 vendéget is meghivott j torkig lako· 
zott, kiokádta, ismét tovább falt; sőt még olly rcndelett·öl is gondo lk o., 
zott, hogy az illedelem megtartása az egészségnek ne árthn.sson 1

). 

l\1indazáltal nagyszerii építkezéseket tett : uj ki kötöt készitte
tett Ostia előtt az alexandriaihoz hasonló világító toronynyal; bevé
gezte a Caligula által kezdett vizvczeWt, melly számos akadályokon 

1 ) ,1\Ieditatus est edictnm, qui) veuiam daret fiatum crepitumque ventrisin 
coena emittenrli, cum periclit>~.tum quemdam prae pudore ex continentia reperisset.' 
Svetonius. IG Petronius Tri maiieionjában Clancliu~t vél í ábrázol va, bizonyitvány
kép hozlv~tja föl e rendeletet,' megfelelőleg a szavalm1dr, mellyeket ottan mond az 
o.;toba dusgazclag: ,Si quis vestrum voluerit, sua re, suacausa fac ere, non est quod 
i lium pudeat. Nemo vestrum solide natus est. Ego nullum puto tam magnum tor
mentum esse, quam continere. Hoc solum vetn re ne J ovis potest.' 
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át a halmokra fölvezetve, bőséges vizzel látta el Romát. Ezen mi.i a 
leghasznosabb és legbámulandóbb, mit a császárok véghezvittek;· 55 
millio sestertiusba került, s 460 egyén rendeltetett annak feotartágá
ra. Gyarmata kat is szállitott Cappadociába , Phocniciába és az Eu
phrat mellé, még Taprohanaból (Ceylon) is j tittek hozzá követek. Afri
kában szélesebb utat csináltatott a tartomány és' Mauritania közt, s 
egy ujat Anglia felé, hová először vitetett át a szárazról bor, olaj, 
elefántcsont, illat.<~zerek, márvány, kézmüvek; onnan pedig fa, gyöngy, 
drágakövek , gabna, bőr, ökrök , érczek , főleg pedig ón jött cseré
ben a szárazföldre, Miután 30,000 munkás ll évig dolgozott a Fucino
tó lecsapolásán a Lirisbe, ezen müködésnek fele. vatása végett 19,000el
itéltnek kellett egymással tengeri harczot vivni. Midőn pedig e sze ren
csétlenek elléptettek előtte, szokás szerint fölkiáltottak: "A halál fiai 
üdvözölnek téged"; mire az ildomos császát· felelé : "Maradjatok jó 
egészségben!" Azok kegyelmet vélvén rejleni e szavakban, nem 
akarták egymást megölni ; ö azonban addig lármázott, integetett, 
fenyegetőzött, mig egymást fölkonczolták. 

Messallna. 

E közben Mcssalina szemtelenül üzte a kéjelgést; kifáradva, de 
ki nem elégitve a leggyalázatosabb kéjelgésá.ltal 1), néha-néha ravasz
sággal eszközlé ki a császári rendeletet, hogy kedvenczei neki hódol
janak. Pompás kísérettel indult mindig bizonyos Siliusnak karjai kö
zé; s őrjöngésében kettős férjet ohajtva, ünnepélyes menyegzöt tar
tott vele jegyajándok, tanuk, auspiciumok, áldozatok mellett, s a me
nyegzöi nyoszolya nyilvánosan készittetett el. Claudius aláírta a há
zassági szerződést, azon véleményben, hogy az valami talizmana 
chaldaeusok bűvészetének megerőtlenítésére ; de midön a szabadosok 
föltárják előtte az igazat, megrémiil, s azt kérdi : Ő·e még a császár, 
vagy Silius lépett helyébe? Azután haragra gyul va, hogy a fenyegető 
veszélyből kimeneküljön , rábeszélteti magát, hogy Narcissusnak adja 
át egy napra a kormányt. Ez l5t Romába vezeti , hol a ka.tonák bosz
szuért kiáltoznak ; nem azért, mert a császár becsületével törl5duek, 
hanem inkább hogy hasznukra forditsák a. zavart. Számos kivégezte
tések történnek , Mcssalina maga is meggyilkoltatik. 

Midőn a. császár, halálának hirét hallotta., még nem is kérdezte, 
miképen történt halála; néhány nap mulva az asztalhoz ülve, kérdezé: 
"Hát Messalina hol maradt ?" 

Ostenditque tuum, generose Britannice, ventrem, 
Et qefessa viris, noncl,um sa.tiata recessit. J u ven. 
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Ekkor ő unokahugát, Agrippinát akarta nőül venni j s jóllehet a 
törvény az illy szövetséget vérfertőzésnek tartá, a nép és a senatus 
nem csak megengedte azt a császárnak , hanem még rá is kényszeri
tctte. Agrippina, Caligulának nővére és kedvese, Germaniaus leánya, 
és igy kedves levén a nép előtt, Mcssalina romlottsága- és kegyetlen
ségével szilárd akaratot párosított: miért is csakhamar császárné rnód
jára lépett föl. A császár mellett ült a nyilvános szertartások alatt; u. 
királyokat és követeket vele együtt fogadta; igazságo~ szolgáltatott js 

büvölés, jóslat, babonaság és féltékenység által szaporítá a kivégezte
tések számát . 

.Fő törekvése volt Claudius fiát, Britannicust, az ő saját fia, Lu· 
eius Domitius Nero által kiszorítani az uralkodásból: miért is annak 
barátjait és hiveit számüzve, s társak és tanítók gyanánt kémeket ad
va mellé, mindent elkövetett, hogy őt elnyomván1 Nerónak kitünő ne
velést adjon. V égre a gyengeség pillanatát fölhasználva Claudiusnál, 
rávette őt, hogy Nerót utódjának nevezze ; s nehogy szándékát vala
hogy megváltoztassa, mérges gombákat adott neki enni j a többit 
megtette az orvos, ki elküldötte őt az istenekhez (54.), kik között 
Roma öt imádta 1 ). 

NHGYBDIK FHJBZHT. 
Nero. 

Agrippina titokban tartotta Claudius halálát egész azon perczig, 
mellyet a chaldaeusok kedvezőnek láttak. Ekkor Nero odahagyván a 
palotát, a praetorianusoknak mutatá be magát; némellyek Britan· 
nicust emlegették, de mivel őt mostoha anyja rejtve tartotta, csá
szárnak üdvözölték Nerót, a senatus megerösité, a tartományok mind 
meghódoltak. Anyja azzal hizelgett magának, hogy a 17 éves ifju 
mellett korlátlanul fog uralkodni j ő fogadta a követeket, irt a kirá-

1) Romában eme siriratot kapta : Ti. Clavdio Caes. A vgvsto Pontifici Max. 
Tr. P. IX. Cos. V. Imp. XVl: P. P. Senatvs Popvlvsq. R. Qvod Reges Britanniae 
Absqve Vlla l actvra Dornverit Gentesqve Harbaras Primvs lvdicio Svbegerit 

A,rnagánosoknak. adottjutalmakról ianuskodik. eme fölirat Turinban: C. 
Flavio L. F. Stei. Silvano Prirnipilari Leg. VII. Avg. Tribvno Coh. IL Vigilvm 
Tribvno Coh. XIII. Vrban. Tribuno Coh. XII. Praetor. DoniaDonato A D. Clavdio 
Bello Britaunico Torqvibvs Arrnillis Phaleris Corona Avrea Patrono Colon. 
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Iyoknak és tartományoknak; a senatus tanácskozásait fúggl.lny ml.lgiil 
hallgatta; hosszuból megölette Narcissust, Claudius és Britannicus 
hivét, és J unius Silanus t, Ásia proconaulát, kit sokan Nerónál ~él
tóbbnak tartottak az uralkodásra. Még több vért is ont vala, ha. nem 
fékezik őt Afranius Burrus, a praetorianusok főnöke, és Annaeus~'Se
neca, Nerónak mesterei: amaz ahadtanban, emez az ékesenszólásban és 
morálban. Mint fejedelem nevelője,eenki rosszabbul el nem járt hiva
tásában, mint épen Seneca, kitől a fejedelmi tanitván y nem tanult 
egyebet néhány kifejezésnél, s azt, hogyan kell palástolni büneit. A 
császárok kl.lzt ő volt az első, ki beszédeiben másnak tollára szorult; 
s azzal, a mit Claudius dicséretére Seneca készitett neki, átalános 
kaczagást gerjesztett, midőn a megholtnak ügyességét és előrelátá

sát magasztalta. 
Midőn a császárok trónra léptek, a tl.lrvényésségnek fenmaradt 

szine mindig függőben tartotta őket, hogy ha talán a népnek , sena
tusnak, tribunoknak eszébe jutna saját jogaikat gyakorolni, s meg
szüntetni a hatalmat, melly mindig uj volt, mert örökségül át nem 
szállott. Mindaddig tettetést szinleltek tehát, mig meg nem győzödtek 
arról, hogy vagy minden csak látszat, vagy némell y hiveikre bizton 
támaszkodhatnak; vagy mig észre nem vették azt, hogy a nagyszerü 
önzés közepette minden lehetséges. N e ro hasonlául szelidséggel kez
dette a kormányt, kijelentve, miként az isteni Augustus nyomdokit 
akarja követni: a népet és a szegényebb senatorokat segélyezte; több 
rendbeli adókat elengedett, vagy. enyhített; a . senatusnak régi töt·
vényhatóságát meghagyta, melly azt rendelé, hogy az ügyek dij nél
kül folyjanak; s a kijelölt quaestorokat a gladiatori viadalok adásától 
fölmenté. A vámbérlők elleni vádak által megilletődve, azokat eltö
rölni szándékozott, s miután ezen meggondolatlan bökezüségtől visz
szatartatott, legalább hasznos reformokat hozott be abba; a panaszo
kat gyorsan elintézte ; jogi tárgyalásoknál a betanult előadások he
lyett a kérdezősködő modort hozta be; az ügyvédek díját mérsékelte ; 
az irományok és végrendeietek hamisitását megakadályozta. Midőn a 
senatus arany- és ezüstszobrokat határozott ueki fölállittatni, azt mon
dá: "Várjanak csak, mig azokat megérdemlettem." Egy napon halá
los büntetést irván alá, fölkiáltott : "Bár ne tudnék irni !" S a Seneca 
által számára készitett beszédeket csupa kegyesség Jengte át. 

Ez azonban Burrussal együtt a hatalmat kezökben megtartani, s 
az ő bőkezüségét hasznukra forditani szándékozván, szenvedélyeinek 
szabad tért nyitottak 1 megelégedve azzal, hogy a senatusnak szabad-
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ságot engedett fontosabb kérdéseket tárgyalhatni, s a tisztviselök és 
katonák kihágásait elnyomhatni. Ó tehát éjjeli kicsapongásokra adta 
magát, rabszolga-öltözethen járta be a tivornyákat és kéj helyeket, a 
bolto], ban fosztogatott, az átmenöket föltartóztatta; s minthogy pél
dája követökre talált, éjjelenkint Roma mintegy ostromolva lenni lát
szott. A bohóczokat és viadorokat ingerelte a játékokban; s mig azok 
czivakodtak, a nép pedig összetolakodott, a magasból köveket haji
gált rája. Lakomáin tetőpontjára hágott a pazarlás ; egy, ki öt meg
vendégelte, egyedül csak virágkoszorukra négy millio sestertiust 
költött; egy másik pedig még többet illatszerekre. A hölgyek utját 
állot tik, s az Ostia, Bajae és Pons M ilvius mcllett számá.ra fölállitott 
sátorokban vetélkedte], egymással a tiszteletért, hogy általa megbecs
telenittessenek, 

.tgrlpplna és Brltannlcus. 

Agrippina annyira szerette Nerót, vagy benne önmagát, mikéut 
a csillagjósok ama jövendölésére, hogy Ncro, anyjának nagy bánatára, 
uralkodni fog, ·felelé : "Ha bár engem ölne is meg, csak uralkodjék." 
Valójában igen hamar elveszté fiánál minden tekintélyét, főleg pedig 
Seneca mesterkedése által, ki azon nyilatkozatát, miként bölcsészctre 
a királyoknak szüksége nincsen, meg nem bocsáthatá neki. A mint 
ezt a dicsvágyó hölgy érezte, s Claudiusnak, sőt saját magának véd
nökét, PaUast is elbocsátva látta, megharagudott, s B ritanniems jogai
nak elismerésével fenyegetőzött; Nero az ö vetélytársát s anyjának 
kedvesét megmérgezte té. Mérget kért Locustától, nem lassu, titkos 
mérget, miut a minőtClaudius számára készitett, hanem gyorsan ható 
erős mérget. ,,Talán a mérgezök ellen hozott Julius-féle törvéuyiöl 
féljek?". 1) s Britannicus halva rogyottössze a császári asztalnál(.')5.). 
M ig öt hirtelenében eltemetik, s egy .csendc11 es ö az arczára kent má
zat lemosva, a méregnck kék nyomait felfödi a népnek, a két udvari 
bölcs egészen leverve, és siránkozva, magához ragadja Britannicus vil
láit; maga Agrippina is rövid idő alatt, vádakkal terhelve, kiiiz~tik a 
palotából, s vád alá helyeztetik. ilelátva már, miként nem csak te
kintélye, de élete is veszélyeztetve van, annak vissza~zerzése végett a 
legnagyobb gonoszsághoz folyamodott: egy orgia alkalmával a leg
csábitóbb alakban mutatkozott liának, s már-már sikerült neki vérfer
tözésbe vonni az ifju t, midön Sencea bev it te Neróhoz Actaeát, ennek 
szabadosnéját, ki az ő szem telenségével a még nagyobb szemtelens éget 

1) Svet., in Ner. 
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mcggátolta. E meghiusuJt kisérlet sorsáról határozott, s dühösen vo
nult vissza j mialatt Nera arról gondolkozott, miképen szabadulhatna 
tőle. Három izben kivánta őt megmérgezni, de mindannyiszor hasz
talan j meghívta öt a bajaei játékokra, hol egy hajónak teteje sül:xedt 
le alatta, de uszással megmenekült; ekkor őt fölségsértésről vádolta, 
s gyilkosokat küldött hozzá, kiknek igy szólott Agrippina: ,,Üssétek 
át a mébet, melly Nerót hordozta.a Az anyagyilkos, anyjának mezite
len testét kivánta. látni, mellynek egyes tagjait dicsérgette, vagy hi
rálgatta; ezután italt hozatott magának, azt mondván, hogy csak 
most érzi magát valóban uralkodónak. 

Illy szánandó, de egyszersmind utálatos bünre vetemedett a ro· 
mai szolgaság; s a mi csak találtatott dicső Romában, felséges a se
natus ban, mind Nerónak lábaihoz borult. Burrus a praetorianusok 
tisztjeit küldötte az üdvözletre i Campania városaiban illatoztak az ol
tárok, s áldozatokat nyertek az istenek. Mindamellett mutatkoztak 
nála lelkismeret furdalásai , bármint igyekeztek is azokat csillapitani 
Burrus és Seneca. Emez igazolást küldött a senatushoz j amaz pedig 
tribunokat és centuriókat küldött hozzá, kezet szaritani az anyagyil
kossal, s üdvözölni őt, hogy ö, az isteni jóság, olly nagy veszélyből 
menekedett ki. A senatus nyilvános hála- s évenkinti emlékünnepet 
rendelt, s megátkozta Agrippinát azon perczben, midőn szánakozást 
érdemlett volna. S midön Nera, ki a nyilvános becstelenségtől tartva, 
eddig Romától távol volt, oda ismét visszatért, lovagok, trihunok , se
natorok seregestül tódultak, mint valameily triumphator elé, s az 
utjában fölállitott diadalívek alatt ment föl hálákat adni a Capitolium
ba j egyedül Thrasea tiltakozott, sa senatusból kiment. Valóban igaza 
volt Nerónak, midön e hitvány csoportot megvetve, minden kimélet 
nélkül bánt azzal. 

Már gyermeksége óta zenészet·, táncz-, rajz-, költészetben véve 
oktatást, épen ugy vágyakozott a müvészi hírre, mint az uralkodásra. 
A költészetben jártas ifjak adák meg a kellő simaságot odáinak és he
venyészeteinek, mellyeket azután az utczákon hangoztattak a kóbor
dalnokok; s a ki ezen dalnokokra nem figyelt, vagy az ajándékot tő
lök visszatartotta, fölségsértés gyanujába esett. Vespasianus, egy elő
adás alkalmával elszenderedvén, csak nagy bajjal menekült meg a 
haláltól. A császár versekben akará megirni Roma történetét, s a hí
zelgők azt mondák neki, hogy e végre 400 könyvet ir jon i mire a stoi · 
cus Anoaeus Cornutu;i megjegyzé, miként azokat senki nem fogn á 
olvasni. "Hát a te Chrysippusod, - szóla egy udvaroncz, -- nem irt-e 
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még egyszer annyit?"·-,lgenis, felelé Cornutus, csak hogy az ő iratai 
az emberiségnek javára szolgálnak.' Ez őszinte nyilatkozatnak szám. 
üzetés lett a jutalma. 

A Vatikán völgynek roppant területén , mellyet Seneca és Bur
rus keritettek be, mint kocsis nagy tapsokat aratott Nero; azután 
adományozások- és tiszteletadásokkal hivta meg versenyre a fönemes
séget és jelesebb lovagokat. Nápolyban müvészies tagjártatással és 
előadá~sallépett föl a szinpadon; Romában a zenészek közé iratá ma
gát j s midön nevét kihuzták , a praetorii praefectus által tartott ci
tharán énekelt. Máskor ismét a magánosok által adott szinjátékokban 
szavalt, s azt kivánta, hogy a hősnek álarcza, kit ő személyesitett, ő 
hozzá, a hősnőé pedig kedvcsének arczához hasonlítson. Armenia ki
rálya, Tiridates előtt Apollo-féle ölttizetben jelent meg, kocsit hajtván 
a népnek tapsai s az arsacidának hosszaokodása mellett, ki csak ugy 
elbámult a világ urának ledér hajlamain s tulságos hiuságán , kit ő 
Mithra gyanánt tisztelt. Elszavalta még a szinpadon is verseit ; ötezer 
lovagot szemelt ki az ifjuság virágából (Augustani), kik ta.p~oltak ne
ki, midőn ő a nép előtt énekelt j sőt mcstereket is tartott nekik , kik 
öket a tapsok és éljenek mérséklésére oktatnák, majd a méheknek 
dongásat, majd ismét a záporesőt, vagy csattogásokat utánozva j s 
Burrus egy praetorianus csapattal szintén megjelent, és tapsolt köte
lességből. Később egy phonascust rendelt, ki az ő isteni szava fölött 
őrködjék, a nagyobb megerőltetésnél figyelmeztesse őt j s ha ez nem 
használna,fogja be száját. A jó siker által gőgössé válva, a görög játé
kokat Romába vitte át, s a hirodalom legjelesebb müvészeit a quin
quennaliákra meghívta. 

Most már nem a templomban, forumon , senatusban találjuk 
föl a régi Romátj 600 lovag, 400 sena.tor, előkelő hölgyek vétetnek 
föl az arenába j mások dalolnak , fuvolyáznak, vagy bohó'czot játsza
nak. A legyőzött világ ide jár szemlélni a győzöknek maradékait , ka
czagni egy Fabius tréfáin , vagy azon csattanós arczcsapá.sokon, 
mellyeket a Mamercusok kaptak egymást6l 1). Az. erényes Thrasea 
szintén részt vesz az ifjak játékaiban j a 80 éves neQles eredetü Aelia 
Catulla a szinpadon tánczol ; egy hires romai lovag megüli az elefán
tot 2); a pantomimek, eddigelő hivatalos szigor és magán-bámulat tár-

1
) " Qui sedet .... 

Planipedes audit Fabios, ridere potest qui 
Marnereorum ala.pas. 

J) NotÍI!Sitnus eques romanus elepha.nto in~it. 
Juvon. VI. 189. 

Svet., 12. 
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gyai, l<ik idől1özönkint Olaszországból kiüzetvc , mindannyiszor visz
szatértek , mcgboszulják most a régi Romától szenvedctt megv:etést, 
s őt a szinpadra lépni segitile; a bohócz Paris, Nerónak barátja, kit' 
ez müvészi féltékenységbiíl megöletett, hogy elnyerje a polgárjogot, 
a császár állal minden patriciust társul adatott maga mellé 1). 

TiiZl'ész Romában. 

A császári müvésznek schogy sem tetszett a szabálytalanul 
épült Roma, keskeny és tekervényes utczáival s régi épületcivel ; s 
azon h8si dicsőségre vágyott, hogy ujat építsen, és saját nevéről hivja 
azt; mi végből a varost fölgyuj ta tá. A circus körüli boltokban kez
dődött a tüz a Caelius és Palatinus hegyek táján i az őrök minden ol
tási kisérletet megakadályoztak , némellyck a tüzet éleszték, s rab
szolgák égő kanóczokkal futkostak föl s alá. Eloltatván a tiiz, hat nap 
mulva ismét kigyult egy háza Tigellinusnak; s Nero Antiumból visz
szatérve, a:wnnal a szinpadra. lép, s a veszély é9 elkeseredés láttára 
Trojának végromlását énekli a citharán. A régi vallásnak emlékei, 
mellyek még a gallusok pusztító keze alól i~ megmenekültek, s hóditás 
utján szerzctt számos remckmüvek a császári mtivész szeszélye miatt 
elvesztek; számos emberek éiW~cet veszték; má5oknak Ncro megnyitá 
a Mars-mcztit, Agrippina emlékcit és az ö kertjcit j mencdékhelyekct 
épittetet t, hu torokat hozatott, galmát adott cl olcsó áron i s azután a 
romok helyén épittcté az ,arany-palotát' alig hihető pompával. Az elő
csarnok olly tágas volt, hogy Nerónak 120 lábnyi magas szobra bele
fért, három sorbeli oszlopokkal, mellyck egy mérföld hosszu porticust 
képeztek. Szántóföldek, szőlök, ré tek, Cl'dők valának itten láthatók, s 
egy épiileteklwl körülvett tó j mindc11iiit tündöklött a sok arany, dni
gakő, s pazarlásig volt a gyö11gyház. Az éttcremck födietc mozgatható 
elefántcsont-lemezekből készült j honnan virágok és illatok hullottak 
le a veudégekre j a főterem kerek volt, s a v,ilá.g forgását utánozva, 
éjjel-nappal köriilforgott; a tenger és Tiberis vizei látták el a fürdö
ket. Plinius mondja, miként c palota a régi városnak tcrületét foglalia 
magában; Martialis, annak roppant te1·jedelmét leirva, azt mo11dja, 
hogy az egész város egy házban foglaltatott 2); s midőn a császár be
lépett, így szóln : "Most már ember módjára lak ha tom." A köriilöite 
emelkedő épületek terv szcrint készültek; az utak egyenvonalban szé-

1) Tacitus, A.w. XIV. H. 15. 20. XV. 32. -- Svet.i11 Nuon. 11. 12. --Sen. 
Ep. 100. 

7
) Plinius, XXXIII. 3. - Martialis, De .<pectac 2. 
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lesebbre vágattak, vizvcr.etök és folyosók vezettetének; a nép ha
ragja azonban nem szünt, hanem ar. ősi lakok, eh,eszett javak és 
egyének után jajgatott. 

E munkálatokra fölhasználta a foglyokat az egész birodalomból, 
s jó ideig a bünösökre egyéb biintetés nem is szabatott. A költségek
hez minden polgárnak járulni kellcit; a senatus évenkint 10 millio 
sestertiussal adózott, a lovagok és kereskedők aránylag adtak. Azt 
hitte Nero, hogy ott a tengeren tul meg fogja találni a Tyrusból me
nekvö Dido által elrejtett kincseket; ilzonban hosszu ásatások után a 
c~aló, ki őt rás7.edte, megölte mngát. Más részről a kivégez-tetések- és 
elkobzásokhan is jó pénzforrásra talált. Minden általa kinevezett tiszt
viselöhez igy szólott: "Tudod, mire \'an szül1ségem; tegyük meg, hogy 
senki ne mondhassa övének azt, a mivel bir." Domitiának, az ő nagy
nénjének halnlát tetemes birtokaimiait si~íteté; a legkiilebb gya· 
nu ból számosaknt kivégeztetett; soknak csak ar.ért kegyelmezett meg, 
mert Sencea mondá neki: "Bármennyit gyilkoltaisz is meg, de azért 
u tó do d még is életben marad." Másokat p ed ig Thrasea Paetus mentett 
meg, ki az ő bátorságával rávette a sanatust, hogy hitvány vádakat 
meg ne hallgasson. 

Miután Burrus, vagy abbeli fájdnlmában, hogy aljassága által 
magát megbecstcleniié, vagy méreg következtében, minthogy későbbi 
magaviselete acsászánw.k nem tetszett, meghalálozottvolna (62): Faenius 
Hufus és a becstelen Tigellinus foglalta clllclyét. Vatinius, egy becs
telen czipész, ki a föladások által nagy vagyonra teit szcrt,s az udvar
hoz bocsáttatott, Nerónak a patriciusok iránti gyiilöletét mindegyre 
élc<>ztette, azt mondván neki : "l\1ár csak azért utállak, mert se na tot· 
vagy." Tigellinus gondoskodott, hogy az elfoglalásokból mindig jus
son elegendő pénz az orgiákra., mellycket Nero számára adott. Egy 
illy iinnepélyen az Agrippa taván arany- és elefántcsonttól tiindöldö 
hajót szerclt föl, mellyet egyéb kevésbbé pompás hajók vontattak; 
az c\·czök pedig a becstelenség foka szerint osr.tályzott könnyelmii 
ifjak valának. A világnak minden ritka'lága. össze volt itt gyiijtve, a 
part hosszában pedig sátrak fölállítva, hol mezitelen kéjhölgyek lát
tára seregestül gyalázták meg magukat a hölgyek. 

Ot•tavla. 

Tigellinus, kit ura annyira. 1\edvelt, házasságtöréssel vádolta ne
jét, Octaviát, s daczára annak, hogy minden bizonyitvány ártatlansá
ga mellett szólt, eliizetett; mivcl pedig a Caesarok leánya ellen hasz
nált szigor miatt a nép zugolód ott., VÍ'Iszahivta ugyan őt Nero, de csak 
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hamar fölségsértéssel vádolván őt, Paudataria szigetre küldötte , hol 
husz éves korában meggyilkoltatott. A senatus hálákat adott az iste
neknek, mint mikor Pallas, Doryphorus s más szabadosok meggyil
koltatának j s Poppaca Sabino. legjobban örvendett, ezen épen olly 
mivelt, rnint szép hölgy, s a kaczérságban mesternő, ki 500 darab 
kancza-szamarat tartott, hogy rninden perczben kész teje legyen a 
mosdásra , s ki a szeretőket és férjeket nem szive sugallata, hanem 
gőgje szerint változtatá, s jelenleg a császárt is hálójába fonta. 

Háboruk. 

A keleten és nyugoton kitört háboruk nem birták őt kiragadni 
e nőnek kárjaiból s a becstelen ölelésekbőL Megszünvén a hóditás
vágy, vagy annak szüksége, a meglevőnek fentartását kelle biztosi
tani. Tiberius alatt Germani a igen sok dolgot adott a romaisknak; ké
sőbb a·fejedelmek közt támasztott viszályok többet használtak Romá
nak, mint sem a. legiók. Hermann megöletett; M arobod, ki még Pyr
rhusnál is nagyobb rettegésben tartá a romaiakat, a királyi czim 
miatt gyülöletessé válván, Tiberius oltalmába ajánlotta magát, s Ra
vennában élt még 10 évig disztelen számkivetésben. Fondorlatok ál
tal Thraciában is helyreállott a béke, mellynek királya, maga igazo
lása végett, Roruába idéztetvén, előbb számüzésben tartatott, azután 
meggyilkoltatott. 

Afrikában a Tacfarinas által fölizgatott numidákat s egyéb pusz
tai népeket szétszórta. Furius Camillus. Amaz ujra föltámadván elle
ne, megverte a romaikat j Blaesus azonban ujra legyőzte őt, sa had 
vezérek közt ő volt az utolsó, ki az imperator czímet elnyerte. 

Keleten is forrongtak a viszályok , mellyeket a romai politika 
táplált ott egykoron, s most már okvetetlen el kellett fojtani azokat. 
Tiberius ,megemlékezve arról, hogy mig ő Rhodusban volt, Archela
us, Cappadoeia királya megtagadá tőle a követelt hódolatot, országát 
elfoglalta. A király Romába idéztetvén,az által menekült meg a halál· 
tól, hogy magát bolondnak tetteté, s Cappadocia, mint tartomány a 
birodalomhoz csatoltatott. 

Comagene és Cilicia, Syria és Judaea minden ezé) nélküllázong
tak j fölkelt még Gallia és Frisia., a dákok is fegyverben voltak, a par
thosok elfoglalták Armeniát. De a császár, ki azelőtt mint hadvezér 
kitünteté magát, nem csak hogy a csatatért kerülte, hanem az ő ké
jelgései kl;zt Ca.preae szigeten még a birodalomnak szégyenét sem 
vette szivére. 

Claudius a zsidó Agrippának odaadta még Judaeát és Samariát, 
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Mithridatest lberia birtokába visszahelyezé j egy másik Mithridates
nek, ama Nagy utódjának a hosporusi Cimmeriumot adta, Antiochus
nak pedig visszaadá Comagen ét j Ma uritania szintén meghódolt, s két 
tartományra, ugymint Caesariana- és Tingitanára osztatott j a britan
nok , vagyis azoknak kis része lefegyvereztetvén , ottan romai tarto
mány alakult. Roma nem szünteté meg a nemzetiségeket, sőt inkább 
kiváltság gyanánt engedé törvényeit, szokásait és nyelvét a legyőzött 
népeknek. A clanok és törzsek fölött könnyebb volt uralkodni , mint 
sem az egész nemzeten: miért is meghagyta ezeket a gallusok között; 
főnökeiket pedig nem verte le, söt inkább megnyerte magának, s er
kölcsök és jog tekintetében romaiakká tevé. 

Britannia. 

A romai Britannia a szigetnek többi részeirenézve fondorlatok és 
lázadások székhelyévé vált j s azok, kik hazaliui érzelmeket tápláltak 
ke b lökben,a hegyekrefutot tak, honnan a rom11.iakat háborga tták.Claudius 
alatt beütöttek a romai tartományba (50); Ostorius Seapula azonban 
szétverte az ellenséget, a N en és Sabrina (Severn) partjait megrakta 
erősségekkel,s az iriandi tengerig hatol ván, Camulodunumban gyarma
tot alapított. Caractacus, a britannok közt legharczosabb silurok fejc
delme a sabrinai öböl mcllett, nem birván elviselni az igát, összegyüjté 
a függetlenség barátait j azonban legyőzetve, elárultatott, s családjá
val együtt Romába vitetett, hol Claudius öt szabadságba helyezve, 
tisztes ellátást biztositott számára. Midön véleményét kérdenék Roma 
iránt, válaszu} adá, miszerint rendkivül bámulja, hogy az illy pom
pás paloták birtokosai irigylik a hritannok szegény kunyhóit. Casti
mandua, a brigantok királynéja, ki elárulta Caractacust, gőgje által 
gyülöletessé tevén magát a népek előtt, ezek öt megbossznlandók,föl
lázadtak, R ti z évig (51--61 ).tartott a l{üzdelem ; ezekre is kiterjesztet
vé~ a törvény, melly Galliában a druidákat eltörölte. Ezeknek köve
tői Monílo (Anglescy) szigetl-en vonták meg magukat, hol a főpapi col
legium székeit; azonban Svetonius Paulinus elfoglalván a szigetet, 
várakat hagyott ott hátra elegendő őrizettel. De midőn_egy helytartó 
visszahuzta a Claudius által tett engedményeket, s Seneca egyszerre 
visszakérte a roppant uzsora mellett kölcsönzött 40 millio sestertiust: 
Britannia föllázadt , főleg midön Prasutagus , az icenek fejedelme, 
két leánya és Nero közt osztotta föl vagyonát azon reményben 1 hogy 
az ö kegyeit számukra megnyerje; a császár centnriókat és rabszol
gákat k üldött az örlikség átvételére , ldk nem csak hogy kirabolták a 
királyi palotát, hanem az özvegy Ba.odiceát össze is verték , leányait 
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megbecsteleniték, az előkelő iceneket kifosztották azon ürügy alatt, 
hogy az egész ország Nerónak hagyományoztatott. E végett, ugy 
szintén a druidák és papnők ingerlésére~ a nép elWrölte a camuloduni 
gyarmatot, Claudius templomát lerontá, s a kit kézre kerithetett, 
azt fölkonczolta. Svetonit1s Paulinus látva, miként Londinu~ot, a 
nagy kereskedő várost nem birja megvédeni, az erős férflakat táborába 
fölvette, a nőket, gyermekeket és öregeket magukra l1agyta, kiket a 
diihöngö britannok a várossal együtt semmivé tettek, s a legnagyobb 
becstelenségek után, miket a hosszu kigondolhatott, 70 ezer egyénnek 
vérében hűtötték meg bosszujokat. 

Ha tovább is illy módon pusztítják, és éheztetik a romaiakat, 
kétségkiviil megszabadulnak tőlök; azonban egész elbizakodással el
fogadták a csatát. Baodicea királyné, papné és hadvezér, magas ter
metU, rémítő tekintetű, szikrázó szemekkel, félteste sürü hajzattal ta
karva, széles paizszsal és hosszu dárdával járta be szekéren a sorokat, 
s tüzelte embereit a harczra. De mindez nem elég; győzött a fegye
lem, s a romaink 400 embert is alig ve~ztve, 80,000 britet konczol
tak föl; maga a királyné nem akarván tulélni a gyalázatot, megmér
gezte magát. Ekkor tűzzel-vassal pusztíttatnak a hűtelen törzsek, 
mellyek a legvégsöbb szorultságban még a függetlenségért harczol
nak, mig a romaiak által békének nevezett kimerültségben mindany
nyian elvesznek (62). S hogy e békéhez hozzászokjanak, Agricola 
tanácsa szerint palotákat, köztéreket épitettek, a gyermekek neve
lésben részesültek, s "miveltségnek neveztetett az, a mi a szolgaság 
része volt." 

Germani a. 

Híven politikájokhoz, Germaniában szintén a viszálkodástszitot
ták a romaiak. Az egykor igen hatalmas, dc a nagy Arminius korában 
polgárháboruk ált"J.l meggyengi.ilt chcruskok annyira sülyedtek már, 
hogy királytClaudiustól kértek (47.). Ez Italicust, Armin unokáját, ki 
Romában neveltetett, adta nekik királyul; de őt nem soká türték, s 
cs'ak is a ro maiak segélyével és a belviszályok szitásával birta őket né
mileg fékezni. A chauczoknak egy lázadását elnyomta Corbulo, kit 
győzelmei közepett föltartóztatván Claudius, fölkiáltott : "Boldogok 
az egykori romai hadvezérek !a L. Pomponius visszaverte a cattusok 
egy betörését, s a későbbi parancsnokok, hogy fentartsák a bók ét, a 
határállomásokat megerősítették. Paulinus Poropejus a 63 év előtt a 
Rajna kiöntései ellenében Drusus által megkezdett töltést bevégezte. 
L. Vetus a Mosellát a Saone-nal, a Közép-tengert a Oceánnal akará ösz-
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szekötni j azonban Nero féltékenységét nem akarván fölébreszteni, ab
ban hagyta e tervet. A frizek a Rajnán tul, kik a tisztviselők kapzsi
s&.ga miatt Tiberius alatt föllázadtak, s a romaiakat leverték, a Rajna 
felé közeledtek, de visszaverettek (55-58.); szintugy a bructerek, 
tencterek, s más népek által támogatott ansibarok is. 

Gallia. 

Az események fonalát ott, a hol elhagytuk, fölvéve, Augustus 
Galliát meghóditva, de még nyugtalannak találta ; ö azonban elnyomta a 
lázadásokat, s romai módra. szervezte a tartományt. A személy- és va
gyon-censust elrendelte j a népet lefegyverezte; Augustodunumban 
(Autun) iskolákat alapitott a romai nyelv, törvények és tudományok 
tanitására. Massilia, Tolossa, Arclate (Arles) és Vienna a mivelt
ség székhelyei lettek, hol a görög és latin irodalom nagy mértékben 
ápolásra talált. 

Az egybeolvadásnak legnagyobb ellenségei voltak a druidák, 
kik el vesztve politikai hatalmukat, a népnek erkölcseit és gondolko
dásmódját még mindegyre kormányozták. Augustus egyenes támadást 
ellenök intézni nem bátorkodva, elegendőnek látta eltiltani a druidák 
tiszteletét, mint a latin hitnézetekkel ellenkezőt , Gallia romai polgá
rainak; az emberi áldozatok helyett vágjanak testl'lkön sebet a tul buz
gók. Azután gall és romai elemekkel vegyitett polytheismust állítva 
annak ellenében, templomot emelt Kirknek, a narbonnei Galliában 
dühöngő szélvész személyesitésének; a szertartásokat szabályozta, 
önmagának előbb mint geniusnak , azután pedig mint istennek oltáro
kat emeltetett. A fensőbb osztály elfogadta a hivatalos vallást, minél
fogva a hatalom kegyére számitbattak, a nélkül , hogy lelki-ameretts
ket erőszakolnák: miért is Mars-Camulus, Diana-Arduina, Bellen
Apollo, Mercurius-Teutates és Belisana-Minerva istenségek tisztele
tére vegyes templomok emeltettek, e vegyes istenek szörnyü ábrázola
taival; az alsóbb néposztály pedig annál szarosabban ragaszkodott a 
druidismushoz, melly a nemzetiséget és minden idegennek gyülöletét 
táplá'lta; s a tulbuzgóság annak életébe uj erőt öntött. 

Tiberius alatt eleget szenvedett Gallia; a treviri J uli us Florus 
és az aeduus Julius sacrovir láziták föl azt. Az előbbinek vállalata 
éjszakorr nem sikerült,s megölte magát; Gallia közepében a sacrovir 1) 

fegyvert ~sztott ki a tanuló ifjak közt, kiket részben kezesek gya-

1
) .A sacer flir alkalmasint torditása. a druida. czimének, ki azt viselte. 

5 
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nánt is visszatartott magánál, s egy darabig jó sikerrel küzdött j de 
miután fegyelemhez nem szokott serege fölkonczoltatott, fenmaradt 
társaival együtt a máglyán keresett halált. 

Claudius elég hatalmasnak látva magát, hogy megadja a.drui
dismusnak a végcsapást, halálra üldözte a Britanniába menekült pa
pokat , s mindazokat, kik u z ő jelvényeiket, vagy amulettjeiket horda
nák j kárpótlásul azonban egyenlőkké tette Olaszországgal ama tarto
mányokat, s bevette a gallusokat a senatus ba és minden tisztségek be, 
nagy botrányára a régi aristocratiának. 

Galliából igen jeles férfiak kerültek, ugymint: narbonnei P. Te
rentius Varro, ki Caesar korában epopoeát irt a sequanok és aeduok 
közti viszályokról, s Ariovist harczáról j továbbá. Cornelius Gallus, 
Trogus PompP-jus 1 Petronius. A gallusok Romába gyülekeztek , hogy 
pénzzel tisztségekhez juthassanak; s épen ellenkező indokoknál fogva 
említést érdemelnek Votienus Narbonneból, ki nagy tehetséggel pol
gári bátorságot egyesítve , Tiberiust dorgálta, s a Baleari szigeteken 
számüzésben halt meg j továbbá Domitius Afer Nemaususból, azon 
megvesztegethető szónokok főnöke, kik a zsarnokok gonoszságainak 
mentegetésével mosták el a szégyent, mint Tiberius-, Caligula- és Ne
rónak kérne békében végezte napjait . 

.4 parthusok. 

A lázadásokból kiemelkedett parthus ország mindenkorra meg
tartá eredetének jellegét. Germaniens félelmétől megszabadulva,Arta
ban király elnyomta alattvalóit, s Tiberius öregségét kigunyolva, be
ütött Armeniába, s győzelmek által érvényesitette jogát ez országra, 
mint Cyrus és Nagy-Sándor utódja. A parthusok Tiberiustól kértek 
egy arsaciclát a zsarnok ellenében: miért is a császár Phraatest pár
tolta 1 ennek halála után pedig Tirídatest 1 ki Ctesiphonban kapta a 
királyi ékszert a Surena kezéből. A helyett azonban , hogy a tartomá
nyokat bejárva, maga iránt lekötelezné, el vesztegette az időt j s né
melly nagyokai magától elidegenitve, ezek a megfutott Artabant visz
szahozták, ki egy csapással elfoglalta a trónt, s T~beriust ujra bosz
szantá. De a mint Caligula olly jó reményekkel kezdette uralkodását, 
ezzel kibékült,s az Euphratesen visszavonulva, saját fiát kezesül adta. 

Halála után egy másik Artabannak kellett volna őt követni az 
uralkodásban j azonban testvére, Gotarzes, feleségével és gyermekei
vel együtt meggyilkolta őt (44.). De ő is gyülöletessé téve magát, elü
zetett Vardanes által 1 ki mint hóditó elfoglalta Seleuciát , fenyegette 
Armeniát, s egész a Sindig hatolt előre diadalmasan, melly folyó elvá-
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lasztja a dajokat az ariusoktól ; minthogy azonban fölfuvalkodva a 
parthusokat elnyomta, ezek őt vadászaton megölték. Ekkor zavarok 
támadtak, hihetOleg élesztve a romaiak által, s Gotarzesvisszanyerte a 
trónt (47.); dc az ő kicsapongásai és kegyetlenségei által fölizgatott 
parthusok Claudius császárt kérték meg : engedne nekik fejedelmet 
Phraates véréből, ki Romában tusz gyanánt élt. 

Képzelhető, milly büszke volt Claudius, hogy királyt adhatott 
a népnek , me ll yet maga Augustus megigáz ni nem vala képes ! Ő .M:e
herdatest ajánlotta, és gyámolította, ki az edessek királyával, Acba
russal egyesilive, járatlan utakon át behatolt Armeniába; utközben 
több várost, nevezetesen Ninivét és Arbelát bevette ; de az elha
tározó perczben Acbarus magára hagyva Meherdatest, ez a csatában 
legyőzetett, s elvágott fülekkel a romai birodalom gyalázatára életben 
hagyatott. Nem sokára meghalálozván Gotarzes, Media helytartója, 
Vonones foglalta el a trónt, mellyet rövid dicstelen uralkodás után 
fiára, V ologesesre hagyott. 

Eme folytonos hirtelen változások feltüzelték az iber 1\fithrida
test, hogy visszaszerezze magának a Caligula által elfoglalt Armeniát; 
s a Claudius és az iberek által küldött csapatok segitségével a tarto
mányt elfoglalta (41.). Kis-Armeniában könnyen1 ellenállhatott volna 
Cotys király, kinél igen sok előkelő száműzöttek menedéket kerestek; 
de Claudiusnak egy levele következtében .M:ithridates lábaihoz veté 
magát, ki vele méltatlan szigorral bánt. 

Alig néhány év multával Pharasmanes, az iber Mithridat ,test
vére, saját fiának, Rhadamistusnak dicsvágyától félve, rábeszélte, 
hogy foglalná el Armeniát nagybátyjától! Ez elhagyatva a főnemes• 
ség által, a romaiaktól védett Gorneas erősségben vonta meg magát, 
kik megvesztegetve, őt elárul ták. Rhadamistus tiszteletteljesen fogadta, 
és megölelte foglyát ; s egy szent berekbe vonulván a két fejedelem, 
kezet fogva, a szövetség jeléül már vért akartak ereszteni hüvelyk
ujjaikból, midőn Rhadamistusnak egy kisérője botlást szinlelve, leveri 
lábairól .M:ithridatest ; ki azonnal megrohantatván, lánczokba veretik, 
és a nép gunyainak kitétetik (51.), mig Rhadamistus vele együtt annak 
egész családját kiirtotta. 

Roma örömmel szemlélte eme viszályokat; legfeljebb gyengén 
tiltakozott, s némi sereg-mozgalomra szoritkozott, nehogy a hatalmas 
gyözöt'fölingerelje .. Rhadamistus az ő fukarsága által annyira nyomta 
Armeniát, hogy ez föllázadt, s ö alig menekülhetett lóháton , magával 
vonszolva nejét, Zenobiát; ki teherben levén , miután utját tovább 

ö• 
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folytatni képes nem vala, s a szégyent is kikerülni ohajtá, megkérte 
férjét, gyilkolná meg öt i ki is lít átszurva, az Araxisba vetette, s. aty
jához, Pharasmaneshez megérkezett. l 

Zenobia nem kapott halálos dtifést is megmentvén a pászY,rok 
életét, elvitték öt Artaxatába 1 hol Tiridates király igen jól bánt vele, 
ki hosHzu viszályok után Rhadamistussal 1 romai 'oltalom alatt Arrne
nia trónjára emelkedett föl. De a parthusok királya, Vologeses, Tiri
dates testvére, a romai oltalomban csak gyalázatot és elnyomást látva, 
berontott az országba. Nero azonban, vagyis inkább tanácsosai paran
csot adván a keleti legióknak, hogy Armeniáboz közeledjenek, a szö
vetséges királyoknak pedig, hogy Partbia széleire vinnék seregeiket: 
Vologesesnck haza kellett sietni. 

S nehogy az elfojtott parázs ujra lángot fogjon, a hadsereg ve
zérlete a bátor és tapasztalt Corhulóra bizatott 1 ki egyéb kültulajdo
nai miatt is nagy tekintélyben állott. Kezdetben lecsendesité Vologe
ses fenyegetéseit, azután pedig a régi szigorral fegyelmezvén a sere
get, megkezdé a harczot j Artaxatát, Armenia fővárosát bevette, s 
nem birván azt megvédeni, fölgyujtotta i azután megindult Tigrano-

. certa ellen, mellynck lakói minden kincseikkel együtt a barlangokba 
menekülvén, Corbulo öket füsttel megfojtotta. 

Az elfoglalt Armeniát visszaadá(60.)Tigranesnek, ki a régi cappa
docisi papkirályok maradéka volt. De midön Corbulo összeütközésbe 
jött Caescnnius Paetussal, ki vezértársul küldetett melléje, Vologeses 
ismét fölülkerekedett, Paetust több iz ben megverte i mig végre Cor
bulo visszanyervén előbbi hatalmát 1 a partbusokat egész Armeniából 
kiüzte, s Tiridatest Romába küldötte, hogy ottan Nero kezeiből fo
gadja el a koronát. 

Ez egész családjával, háromezer lovaggal és számos hüvészekkel 
jött Nápolyba (64),honnan Neróval együtt Romába ment. Nero öt a leg
nagyobb pompával fogadta j diadalköntösben tevé a koronát fejére, uti 
költségeit megtéritette , naponkint 800,000 sestertiust költött rá, s 
munkásokat és müvészeket adott rendelkezésére, hogy fővárosát föl
épithesse. 

Piso llsszeesklh•é•e. 

Habár e győzelmek, mellyekben Nerónak semmi érdemenem volt, 
elvakiták is egy pillanatra a népet, a zsarnok iránti gyülöletetnem csök
kentették Piso összeesküvést forralt, hogy meggyilkolják öt az arany
palotában i de az fölfedeztetvén, a legelöbb elfogottak az egész társaságot 
elárulták. Roma ekkor mészárszékhcz hasonlitott. A császárnak német 
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testőrei bejárták a vidéket, mindenütt fürkészve a bünösöket, vagy 
azokat, kik Tigellinus és Poppaca kegyelméből kiestek. Az előbbiek 
közt vala Lucanus költő is, ki mint Nerónak barátja az által vonta 
magára. annak gyülöletét, hogy midőn az verseit olvasná el6tte, ela
ludt; Lucanus megnyittatá erei t, s , Pharsalia' czimü költeményének 
egy darabját szavalva halt meg 27 éves korában. Az utóbbiak közt 
vala Senecá, ki az uj kegyenczek fondortatai által minden hatalmától 
megfoilztva, még akkor sem tudta lerázni magáról az udvar terhes kö
telékeit, midön azt olly nagy gonoszságokba sülyedni látta; s most 
bátor lélekkel vált meg az élettől , melly az ő tanaival nagyon is vilá
gos ellentétben állott. 

E picharis szabadosnö kínpadra vonat va, erősen tagadott mindent, 
mig végre önmagát megfojtatta. Subrius Flavius tribun az iránt kér
deztetvén, miért szegte meg esküjét, válaszolá : "Egy katona sem 
volt olly hü irántad, mig te azt megérdemletted; gyülölni kezdtelek 
azon nap óta, midön benned anya- és nögyilkost, kocaist, bohóczot, 
gyujtagatót szemtéltem ;" s e felelet jobban sértette Nerót, mint maga 
az összeesküvés. SulpiciusAsper ugyanazon kérdésre felelé: "Mert go. 
nosztetteidnek más gyógyszerét nem ismerém." Vestinus consul, kit N e ro 
gyülölt, noha vádolva nem volt, hivatalos kötelességeinek teljesitése 
után barátaivallakomázott, midön jelentik neki, hogy egy tl'ibun ke
resi őt. Kimenve, egy szobába zárják, hol winden panasz nélkül ereit 
fölvágják, s vendégei csak késő éjjel mehettek ha.za.FaeniusRufus,az 
összeesküvők egyike, saját büntársainak nyomozója lőn; de az egyik 
által ö is elárultatván, a becstelenséghez még aljasságot is csatolt. 
Igy áldoztattak föl számos egyebek, kiknek sorsában a rokonok , fiuk, 
tanítók, s gyakran a szolgák is osztoztak. E k.özben a hálaadó énekek
től hangzottak a templomok, s a meggyilkoltaknak legközelebbi roko· 
nai egész-készséggel fölkoszoruzták házaikat, s Nerónak kezeit csóko
Ják, ki szintolly pazarul osztogatta a jutalmakat, mint a minőnek mu
tatkozott a kivégeztetésekben. 

Későbben a teherben levő Poppaeát lábbal rugdalta, s megölte 
Ne ro ; de tettét csak hamar megbánván, bebalzsamoztatá őt, istennő
nek nyilvánitá, s az 8 tiszteletére annyi illatot égettetett, a mennyit 
Arabia egy évben teremni képes; s hogy bünét feledje, uj bünökbe 
merült. 

TÍnasea Paetus senator a sok gonoszságnak élő ostora gyanánt 
vala tekinthető : hallgatott, midőn mások magasztalásokkal teltek el ; 
midön a senatus Agrippina meggyilkoltatását inentegeté, a taná.csko-
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zást ott hagyta; Poppaca temetésérc nem jelent meg; a császár go
nosztetteinek nem tapsolt ; szóval: azon ellentállást gyakorolta, me Ilyet 
minden becsületes ember a gonosz kormány alatt bátran megtehet; 
miért is a nép előtt nagy tiszteletben állt M időn végre bevádoltat~k, 
buzdi tá nejét, Arriát, hogy tartsa meg élctét a leányuk kedveért; s 
erei t fölnyitva, a quaestort, ki az itéletet hozta neki, oda szólitván, 
hogy végperczeit szemlélje, igy szólott hozzá: "Olly században élünk, 
midőn a nagyszerü példákon kell okulnun l{." 

Mindezen gonoszságokhoz a természet csapásai is járultak. Vi
harok dultak Campaniában ; Lyon, Galliának legszebb városi\ lángok 
martaléka lett; a dögvész 30,000 embert ölt meg Romában. Számos 
csodadolgok, s egy üstökös különösen megrémiték Nerót, ki abbeli hie
delmében, hogy hasonló csctáben valameily rendkivüli véráldozattal 
lehet csak megkérlelni és eltávolitani a közinséget, föltette magában, 
hogy a senatorokat mind fölkonczoltatja, s a tartományokat és a had· 
sereget lovagokra és szabadosokra bizza. Ujabb müvészi diadalok vé
gett a csapást még elhalasztotta, s Görögországba indult (66) vetél
kedni az ottani legjobb zenészekkel. 

1\iero Görögorazágban. 

Görögország rendkivül örvendett a fejedelem érkezésének! Nem 
csak a megszokott, ezer kocsiból álló kiséretet, ezüsttel patkolt biva
lokat, pompásan öltöztetett öszvérhajtólmt, drága arany-pereczekkel 
fölékesitett afrikai futárokat és lovasokat vitte magával; hanem egy 
egész sereget, mellycl keletet Iegyőzbesse, az illy hadvezérhez méltó 
katonákat, l<iknek fegyvereit a lant, a szinpadi lárva és a kötéltánczo
sok szerszámai képezték. Egy általa énekelt dallal üdvözlé Nero a. 
görög partokat i a világ ura egy egész évi örömet s folytono/l ünne
pet enged Görögországnak ; az olyropi 1 isthmusi s mindazon játéko~, 
mellyek hosszabb időközökben szoktak tartatui, tizenkét hónap alatt 
következtek egymásra. Nero megVáltoztathatá a Hercules és Theseus 
által kiszabott rendet, a korszakokat siettethcté , az évszakokat egy
másra halmozhatá. Föllépett a szinpadokon, kocsiversenyben tűntette 
ki magát i Elis lakóinakitéletét nagy alázattal várta; csupa féltékeny· 
ségből a régi athleták szobrait a szemétcsatornákba. dobatá. Szeren
csétlen ember volt az, ki vele versenyzett, vagy versenyezhetett! 
Előre i11 le vala győzve, s még azonkivül a nyughatatlan vetélytárs 
minden fondorlatainak kitéve. Nero őt maga részére hóditaní törekszik, 
titokban rágalmazza, nyilvánosan bosszantja. Egy dalnok,eltelve saját 
dicsöségével 1 még Nerót is fölülhaladja az énekben, s a müvész gö-
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rög nép egész elragadtatással hallgatja őt 1), midön hirtelen, a csá
szár parancsára, a müvésznek társai , kik vele együtt szerepeitek , 8t 
megragadják, egy oszlophoz szoritják, és megfojtják. 

Nero mindenütt megjelent a. játékokon, kivéve Spartát, hon
nan Lycurgus emléke ri asz tá őt vissza; és Athenét, hol az anyagyilkos
ságot bosszuló furiáknak temploma állott. Megbosszankodva a Pythiá
tól nyert feleletekért, elragadott a delphii templomb ól 500 szobrot, a 
Cirrha szent teriiletet elfoglalta, s a papoknak, azon barlang őreinek, 
honnan az isteni ihlettség származott, meggyilkolása által az egész 
oraculumot semmivé tenni akarta. Corinthusban Hercules jelvényében 
diadalmaskodott, s az Istiimus átvágása végett először is ö kezdte meg 
a munkát aranykapávaL 

Miután Xerxesnél is több pusztításokat vitt végbe Görögország
ban, romlottságbnn is fölül akará azt mulni. Bikának öltözve járt az 
utczákon föl s alá, ekképen sért ve meg a szemérmet és a természetet j 
nyilvánosan házasságra lépett bizonyos Pythagorassal, megtartva a 
rarnaiaknál szokásos szent és polgári szertartásokat, auspiciumokkal, 
menyegzői fáklyákkal s kész nyoszolyáYal; azután bizonyos Sporus
sal akart menyegzőt tartani, s mint császárnét felöltöztetve, s meny
asszonyi fátyollal ékit ve, hordozta öt mindenfelé a leeticában magával. 
Kárpótlásul a tapsokért és az elaljasodásért szabadsággal ajándékozta 
meg Görögországot j mclly ajándéknak illy romlottság mellett, s illy 
uralkodótól semmi jelentősége nem lehetett. 

De azért a vérontás nem maradt abba. Igen sok kitünő, előtte 

gyanus egyéneket vitt magával, s utközben megölette. Corbula 1 leg
bátrabb hadvezére, a szerénység és önzéstelenség példánya, ki annyira 
hü volt a zsarnokhoz 1 miként Tiridates szerencsét kivánt neki illy 
dicső rabszolgához, szintén parancsot kapott a halálra j mire ö azt 
nrondván : "Megérdemlettcm", kardjával magát átszurta. Sokakat 
csak azért öletett meg, vagy ítéltetett el, mivel tanaik, vagy példájok 
által a zsarnokságot rosszaini látszottal{, Ezután az Olaszországból ér
kezett hírek következtében Romába sietett, s midön kincseit a ten
ger elnyelte, fölkiáltott : "Rövid idő alatt a méreg majd kipótolja a 
veszteséget." Augustus diadalkocsiján, a szinpadokon nyert 1800 ko
szaru val vonult a városba, s a senatus annyi ünnepet rendelt számára, 
hogy egy év folytán azokat mind megtartani nem is Iehetett ; s egy 

1) Valamint már azelőtt Romában, Lucanus fólolvasá.sa alkalmá.val,a félté· 
keny Nero jelenlétében kitört tapsok a költőnek romlását idézték elő. 
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senator azon indítványt bátorkodott tenni, miszerint a. népnek foglal
kozásaira is néhány napot jó lenne fölhagyni. 

Csak katonai erő tarthatta föl e tulságos hatalmat , s csak is toz 
vethetett annak véget. C. Julius Vindex, a régi aquitaniai királyok 
maradéka, s ezidőtájban (67.)Gallia Celticában propraetor, tűzte ki Nero 
ellen a lázadás zászlaját. Az a.dószedők által kifosztott gallus törzsek 
követék őt, s mintegy 100,000 ernber csatlakozott hozzá j ő Sulpicius 
Galbát, Spanyolország helytartóját, Livia. császárnő rokonát kínálta 
meg az uralkodással, ki vagyona, bölcsesége és szerencséje miatt is 
nagy tekintélyben állott. Mint a senatusnak és rarnai népnek helytar
tója, magára vállalta a zsarnoknak letételét, s e végre tiszteletreméltó 
egyének tanácsával környezte magát. 

Nápolyban hallotta mindezt Nera, de azért félbe nem szaki tá a 
gymnasticai játékokat j egyedül az bosszantá őt 1 hogy V index rossz 
citharásnak tartja őt, s megparancsolja a senatoroknak, bosszulják meg 
őt. Azonban maga is Romába jő; s utközben megpillantva egy emléken 
romai lovag által levert gallus katonát, ezt ő szerenesés előjelnek te
kinté, s föl bátorodott. Mindazáltal nem bátorkodván megjelenni a nép, 
vagy a senatus előtt, némell y előkelő egyéneket hivatott magához, 
kiknek ő egész nap uj hydraulicus orgonáltat rnutogatott 1 mellyekkel 
a szinházban kívánna próbát tenni, h a V i n d e x, ugy mond, me g 
fo g j a n e k e m e n g e d n i. 

Gyáva levertség, gondatlanság és hosszutervek közt ingadoz va, 
a. mint tudnillik a hirek érkeztek 1 végre mégis kénytelen volt a láza
dók ellen indulni. A tartományok nagy réilze Vindex pártjára állott, 
ki igen könnyen császár lehetett volna. 1 ha Virginius Rufus, Felső

Germaniának legatusa., különben nagy tiszteletben álló egyszerű lo
vag, határozottan ki nem jelenti, miként ő nem fogja engedni, hogy 
az uralom máskép, mint a senatorok és a polgárok akaratából szálljon 
valakire. V index az ellene vivott harczban legyőzetve, maga magát 
megölte (68.). A diadalmas sereg Nerónak letételét elhatározta, s az 
uralmat Rufusnak ajánlotta oda, ki azt el nem fogadá ; minek követ
keztében nőttön nőtt a zavar és bizonytalanság. 

1\lero halála (68. jun. U.). 

E közben Nera sereget állitott össze j első gondja volt azonban 
hangszereket vinni magával, s amazon-ruhába öltöztetni a kiséretében 
levő kéjhölgyeket Nagy élelemhiány volt Romában, s Egyptomból 
várták a gabonát, midön a hajók homokkal terhelve jöttek a gladiato
rok és küzdők számára. A nép felbőszült, Nerónak szobrait ledöntötte, 
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s megtagadta tőle a segélyt; a praetorianul'!ok is elpártoltak tőle; 
testőrei még ágytakaróit is elvitték, s egy skatulya mérget,mellyet az 
ő rendeletéből ama Locusta készitett, ki olly soknak halálát okozta. 
Illy körülmények közt majd Galliába szándékozik mcnni, s térdre esve 
a katonák előtt, azokat kétségbeesésével megengesztelni j majd ismét 
a partbusokhoz menekülni, vagy a szászékre lépni, hogy a Senecától 
tanult ékesenszólással lágyitsa meg a népet. Vetélytársainak azon 
ajánlatot teszi, engedjék neki az egyptomi praefceturát 1 vagy pedig 
ereszszék szabadon; mert mint dalnok is meg fogja keresni élelmét. 
Meggyalázva a szinházban, elátkozva mindenektől , ö ki annyi vért 
ontott, nem birt azon mindennapi bátorsággal, hogy saját vérét ontsa. 
Könyörgött, gyilkolják meg öt, de senki se,n adta rá magát; azután 
a Tiberis felé futott, hogy bele vesse magát; azután ismét Phaon nevu 
ezabadosának villája felé tartott egy rossz lovon, csupán négy szolga 
kiséretében, nlinden nyomon félve a veszélytől. Oda érkezve, fölszólitá 
környezetét, vonnák ki magukat a halál által a gyalázat alól j s meg· 
ásatván magának a sirt, fölkiált : "Milly nagy müvészt veszit ben
nem a világ!" Gyávaságát a végperczig megtartva, midőn a senatus 
rendeletéből az ö kivégeztetésére küldött egyének lovainak dobogását 
hallotta, csak akkor vetett véget ~letének, miután 13 év- és 8 hóna
pon át a világnak ostora volt 1). 

1
) Nero ellenéhen fenmaradt egy guny·töredék bizonyos Turnustól : 

Ergo farnem nostrarn aut epulis iniusa venena 
Et populum eXBanguem , pinguesque in funus amicos, 
Et molle imperii senium sub nomine pacis, 
Et quodcumque illis nunc aurea dic i tur aetas, 
l'rlarmoreaeque cn.nent lacrymosa inccndia Ro mae, 
Ut formosum aliquid, nigrae et sola.tia noctis. 
Ergo re bene gesta , et leto matris ovantem , 
11-laternisque ca.nent cupidum concurrere Diris .... 
Sa.eva canent, obscoena canent, foedosque hymena.eos 
Uxoris pueri, Veneris monumentn nefandae. 
Nil musas cecinisse pudet, nec nomiuis olim 
Virgiuei , farnaeque j u vat meminisse prioris. 

. . . . Jamque írnpia ponere tempia 
Sacrilegasque a.udent aras, coeloque repulsos 
Quondam terrigenas super is im ponere regnis. 
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ÖTÖDIK FEJEZET. 
E r k ö l c s ö k és s z o k ás o k. 

A ravasz Augustusnak tehát utódja volt Tiberius, eme vérrel 
ittatott sár 1), ki kémek- és aljasságoktól környczve, s a régi nevekkel 
uj gonosztetteket takargatva, a vérontásban találta kedvét. Őt kö
vette egy örjöngő ifju; ezt ismét egy vérengző együgyü vén ember, 
kit szabadosok és söpredék-nők kormányoz tak. V égre következett élte 
virágában egy ifju, a leghiresebb bölcsésznek tanitványa, kinek ren
deltetése lett volna helyrehozni az előbbi kormányok gonoszságait és 
szégyenfoltjait, a helyett azonban elődjeinek minden gonoszságait 
magában egyesi té, s erkölcstelenségben még fi:ilülmulta azokat; szem
telen ül kérkedett a becstelenségekkel, mellyckct Tiberius Capreae 
magányában titokban üzött j ügyesen gyakorolta a méregkcverést, 
gyujtogató volt; tanítóját, nejét, kedvesét, anyját meggyilkoitatá; s 
minden ujabb gonosztettére köszönetet és hálát szavaztak neki a nép, 
a lovagok , a senatorok , s minden aljassága után még nagyobb aljas
ságba merültek, megalázván előtte magukat. 

De hát miképen türbetett Roma egy esztelent, együgyüt, ször
nyeteget és zsarnokat ? 

Politika. 

Mig a hatalomegység vaskötelékkel fogá körül a birodalomnak 
minden tartományát, belsőkép núnden kötelé!( megtágult j a mi áta
lános önzésre vezetett. Mindcnki csak magára szoritkozott, s még 
szomszédja iránt is biza.lmatlan volt. M it is lehetett volna tenni, vagy 
gondolni, midőn az emberek sem a politikának, sem az erkölcstannak, 
vagy a vallásnak egyetlen elvében sem tudtak megegyezni? A senatus, 
jóllehet semmi tekintélylyel nem birt, megvetőleg vonta vissza oltal
mát a néptől j a praetorianusok zsarnoki hatalomra törekedtek, s hogy 
ezt tehessék, ugy szintén nagyobb zsoldra és könnyebb szalgálatra 
vergődjenek, az orgyilkosságokat örömmel foganatasiták j a nép, gyü
lölet- és gyanuval telve el a pa trieiusok iránt, örömmel látta, mint za
bolázza meg az ö tribun ja azokat, kiknek ősei őt egykoron szolgaság
ban tartották és kiéheztették. 

A polgárháboruk alatt tömegestül jutottak a szabadosok a pol-
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gárok sorába, s görbe utako n szerzett vagyonuk mellett a váratlan 
fölemelkedésnek minden árnyoldalaival szemtelen gőgöt párositának. 
A polgárháboruk- és iildözésekből kimenekült régi patriciusok, miu
tán dicsvágy, fondorlatok, elitéltetések és hamis eskü által bélyegez
ték magukat, saját semmiségökért asszonyias epicureismusban kerell
tek viga!lztalást; a minck jelképe Maecenas volt, író és Augustus ta
nácsosa, asszonyias öltözetben, heréltek által kisértetve magát, ki 
csak a borban, álomban és gyakori házasságtörésben keresett és ta
lált élvezetet 1). 

Olaszországon kivül a görögök és gallusok semmi rokonszenvet 
nem éreztek a romaisk iránt; ezek pedig semmi könyörületet a zsaro· 
lások és gyilkosságok által elnyomott Gerrnsnia irányában. Minda
mellett összeesküvés, vagy lázadási kisérlet egész Pisóig nem fordult 
elő. Maga Piso dicsvágy ból, nem pedig azon ohajtástól ösztönöztetett, 
hogy helyreállitsa a régi köztársaságat j a mit a nagyok folyton, dc 
tehetetlenül ohajtottak. A nagyok azonban a mult után sohajtoztak j a 
nép pedig tétlenül maradt, s néha-néha a gisdiatorok küzdelmei mel
lett a patriciusoknak levágott fejeiben gyönytlrködött. Még csak a ka
tonák sem nyugtalankadtak soha a Juliusok alatt, hozzá szoktatva 
levén a régi fegyelemhez, s a zászlóik iránti hüségct a császár iránti 
hüséggel zavarták össze j de már e családnak kiveszte után jogot tar
tottak arra, hogy az uralomról kényök szerint rendelkezzenek. 

S valóban mirevaló is lett volna a mozgalom, midön szomszédja 
támoga tására senki sem számíthatott? Caligula tehát könnyen kitölt
beté a ,gyilok és től'' czimü két jegyzéket. Tiberius az ő becstelen ké
jelgésének rejtekéből küldé halálra a polgárokat. Az elnyomó könnyen 
vetemedbetik minden kegyetlenségre, minthogy az elnyomottak egy
mással megbarátkozni s egyetérteni nem tudnak , sem egyéb dicsö
séget nem ismernek, mint hogy az urnak meghódoljanak 2). Nagylelkü
ség, erény! ugy látszék , hogy Brutusnak átka viszhangra talált va
lamennyinél, mióta fölbomlott minden rend. A haza ! miképen érde
l{elhette volna az embereket, midön az Elbétől a Nigerig terjedett? 
A bölcsészet! ebben sem egységet, sem hatást nem találunk j ez csak 
iskolai gyakariatul szolgált, mellynek legmagasztosabb tana abból ál
lott, hogy az öngyilkosságtól vissza ne rettenjen az ernber , s a szegé
nyeket, ~iknek nyomorát nem ö idézte elő, magára hagyja. 

1 ) Seneca, Ep. 114.; De prov. III. 
1) Nobilill obsequii gloria. relicta. est. Taclt. Ann. IV. 
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Billcaészet. 

A stoicismus valóban az egyedül világító fény e nyomorult kor
szakban; s lássuk, miből állanak ennek tanai. Epictetus, midön ura 
őt vern é, igy szólott hozzá': "Vigyázz, mert könnyen összetörheted 
csontomat;" s midőn egyik lábát csakugyan eltörte az ö gazdája : 
"Nemde megmondtam?" folytatá a rabszolga. 

Eme rabszolga következőleg nyilatkozott a szabadságról: "Mint
hogy szabad ember az, a kinek minden kedveszerint megy, azt aka
rom, hogy minden kedvem szerint történjék. Egy bolond azt mondá 
nekem: -"Barátom, az őrültség és szabadság nem férnek meg együtt. 
A szabadság nem csak igen szép, de igen bölcs dolog is, s nincs ok
talanabb és hitványabb dolog, mint vakmerően ohajtaní és akarni, . 
hogy a dolgok ugy történjenek meg, miként mi kigondoltuk azokat. 
Midőn Nero nevét kell irnom, nem ugy írandó az, miként én akarom, 
hanem a miként áll, minden betüváltoztatás .nélkül. Ugyanez történik 
minden müvészet- és tudományban; s te még is azt akarod, hogy a 
legnagyobb és legfontosabb dolgot, a szabadságot szeszél y és képze
lődés kormányozza! A szabadság annak ohajtásában áll, hogy a dol
gok nem a mi eszünk szerint, hanem a miként lenniök kell, ugy tör
ténjenek." 

Magasztos tulzá~ok! A világeseményeket tehát végzetszerü 
szükség igazgatja, s az emberi akaratban meg van az erő ellentállani 
és türni, de nem cselekedni; nyugalmat csak is a komor s kétséghe
esett magányban kereshetni. Demonax, kit még a gunyolódó Lucia
nus is bámult, a szolgákat sem erővel kényszeriteni, sem az általa 
megvetett népnek önkénytes szolgálatait elfogadni nem akarván, mi
után tagjaiban él bénult, éhen halt. Marcus Auelius, egy dicsvágyó
nak terveiről értesittetve, azt felelé : "Hagyjuk őt: ha ellene van a 

. sors, ugyis megbukik ; ha pedig nincs ellene, utódját még senki sem 
gyilkolta meg." Ez már nem nagylelküség, hanem fatalismus volt. 
"A bölcs (azt mondják) minden jót csak magától várjon. Sokkal jobb 
nyomorban halni meg félelem nélkül, mint sem rettegve élni a bő
ségben; sokkal jobb, hogy a te rabszolgé-d szamarkodjék, mint hogy 
te boldogtalan légy. Midön megöleled nődet, gyermekeidet, gondold 
meg, hogy azok halandók; s ha elveszted őket, nem fogsz busongani. 
A könyörületesség a gyáváknak vétke, kik olly könnyen elérzéke
nyülnek az idegen nyomornak láttára, s azért illetlen dolog a férfiu
hoz. A nyomor nem esetleges, hanem elrendelt dolog. Istennek a bölcs 
nem engedelmeskedik, hanem egyetért vele. Némileg a bölcs feljebb-
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való az Istennél ; mert ennél a természet érdeme, hogy nem fél, a 
bölcsnek pedig az saját érdeme" 1). 

Az irgalmasság tehát bünnek tartatik; pedig enélkül az a bs t i n e 
és sus t i n e ellankaszt minden tevékenységet, megszüntet minden 
szeretetet, s tétlenül hagyja az embereket a köznép nyomorának lát
tára, melly éhen hal a paloták mellett, hol Anacreon dalai köz t tob
zódásban töltik az időt. 

Miben áll a stoicusok erényének eszméje? makacsul ragaszkodni 
a képezett véleményhez ; árulásnak nevezni minden egyezkedést a 
hazának ellenségével, még akkor is, midön ez fcledést, s szabad visz
szavonulást igér; a leverctést a csatában, mint gyávaságot büntetni j 
saját életével, mint olly dologgal rendelkezni, mellyet csak bizonyos 
föltételek mellett fogad el az ember; a zsarnokokat megvetni, mint a 
kik csak a nem félt halált adhatják ; s végre az utolsó leheletig el
mélkedni maga fölött. Ebben áll a Cremutius Cordus és számos egye
bek által tanusitott nagylelküségnek kulcsa, kik az öngyilkosságot 
menedéknek és reménynek tekinték. Arria, Paetusnak felesége, a mint 
férjének elitéltetését hallotta, a gyilkot keblébe merité, s férjének 
nyujtva azt, mondja: "Nem okoz fájdalmat." Vespasianus megparan
csolá Helvidius Priscusnak , hogy a senatusban megjelenni ne meré
szeljen j mire ö azt feleli : "Méltóságomtól megfoszthatsz, de a mig 
senator vagyok 1 addig a senatusba el is megyek." - ,Ha eljösz, foly
tatja a császár, legalább hallgass.'-,, U gy tehát ne kérdezz," válaszolja 
az; s Vespasian : ,Ám de ha jelen vagy, meg kell kérdenem vélemé
nyedet.' -"És én ugy felelek, amint kötelességem."-,Ha igy van a 
dolog, tehát kivégeztetlek.' - "Én nem mondtam neked, hogy hal
hatatlan vagyok ; mindketten tetszésünk szerint cselekszünk: tc engem 
kivégeztetsz, én pedig bánat nélkül halok meg." 

Mig Plantius Lateranus halálra vitetik , Nerónak egy szabadosa 
néhány kérdést intézett hozzá ; mire ö felelé: "Ha én olly alacsony lé
lekkel birnék , hogy felfedezéseket tegyek, azokat a te uradnak ten. 
ném, nem neked." Statius tribun, ki öt megölte, büntársavolt; de azért 
legkisebb szemrehányással nem illette öt. Elhibázva ez az első csa-

1) Miseratio est vitium pusillanirni, ad specicm alienorum malorum succi· 
dentis ; itaque pessimo cuique familiarissima est. Seneca, De elem. l. 5. - Mise
ricordia est aegritudo animi; aegritudo autem in sapientem virum non cadit. U. o. 
- Est aliquid quo sapiens antecedat Deum : ille naturae beneficio non timet, suo 
sapiens. Ep. 55. 
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pást, fölemelte fejét, s ismét olly helyzetben tartotta oda, hogy tes
tétől könnyen elválasztassék 1). 

Flavius, Nero iránti összeesküvéssel vádoltatván, mutogatá a 
tribunnak 1 hogy a számára készitett sirgödör nem eléggé mély ; .. s mi
dőn ez fölhívá őt, hogy jól nyujtsa ki nyakát, felelé: "Csak te is az
tán jól intézd a csapást." Caninius J uli us czivódásba keveredett Cali
guiával 1 kitől távozva 1 ez mondá neki : "Ne aggódjál, hisz téged 
ugyis halálra itéltclek;" mire az felelé: Köszönöm neked, felséges csá
szár.' Kegyelemnek tekinté-e a halált az illy gonosz uralom alatt, 
vagy Socrates gunyorával akarta ostorozni az udvari hálálkodások al· 
jasságát? Tiz napot töltött el egykedvüleg, várva, hogy Caligula meg
tartja szavát,s ostáblát játszott, midőn a centurio belépett hozzá a je
lentéssel, hogy neki halnia kell. "Csak addig várj, mig megolvasom a 
köveket," felelé nyugodtan js mig barátjai sirankoztak: "Mit szomor
kodtok , ugy mond, ti a lélek halhatatlanságáról vitatkoztok, s most 
én arról bizonyosat fogok tudni." S midőn a kivégeztetés helyéhez 
közeledett , egy barátjától kérdeztetv e, miről gondolkozik, azt mon
dá : "Vigyázni fogok, valljon azon hirtelen perczben lesz-e a léleknek 
öntudata arról , hogy elhagyta a testet?a 

Seneca halála. 

Seneca, midőn a halálra parancsot kapott, némi módositásokat 
ohajtott volna termi végrendeletében ; de ez tőle megtagadtatván , vi
gasztalá barátjait, emlékeztetve őket szokott beszélgetéseikre; s mint
hogy egyebet nem adhatott, saját életének példáját s Nero iránti gyü
löletét hagyta rájok, ki megölte anyját, testvérét, tanítóját. Neje, 
Paulina eltökél ve magát, hogy vele együtt meghal, ő nem ellenke
zett. "Megmutattam neked , ugy mond , mint kelljen élni j most a ha
lál dicsőségét sem irigylern tőled. Ha lelkismereted az enyimhez ha
sonló, annál dicsőbb lesz a halál." Ereit megnyittatá, s irnokainak toll 
alá mondott ; minthogy pedig vére lassan folyt, meleg fürdőt készit
tetett magának 1 s körülálló szolgáit meghinté vízzel, igy szólván : 
"Ezt a szabadító Jupiter tiszteletére teszem;" a görögök példáját kö
vetve, kik a lakoma bevégeztével a megtartó Jupiternek áldoztak. 
Paulina egy másik s&obában követte férje példáját; Nero azonban 
vérét erővel megállittatá. 

Erény volt-e ez Senecánál, vagy csak utánzás? Ő nem hitte, 
hogy ezen életen tul jutalom, vagy büntetés várakozzék rá, s annak 

1) Arrlanus, in Epict. I. 1. 
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örvendett, hogy a lélek halhatatlanságának sz é p á lm á b ó l ki
ábrándult. Hogyha továbbá bölcsészi halálát akarnók bámulni, feled
nünk kellene, minő sok kincset gyüjtött ő magának, valamint, hogy 
ö e kincseket életéért Nerónak fölajánlotta j el kellene hallgatnunk az 
uzsorát, melly Britannia föllázadását eredményezte 1); s a mi több, 
hogy ha igaz, amit a közvélemény tartott, a fiut anyjának meggyil
kolására buzditotta; annyi bizonyos, hogy növendékétől még ezen go· 
noszság után sem vált meg, sőt a tény mentegetésével saját tekinté
lyét szennyezte be. 

Unokája, Lucanus, hogy magát mentse, saját anyját adta föl; s 
Nero e gyávaságot hasznára fordítván, becsületétől is megfosztja, s 
azon dicsőséget engedi neki, hogy verseinek szavalása közben muljon 
ki a világból. Atyja, Mela, hogy megmutassa Ne rónak, miként a biinös 
fiunak halála nem keseriti őt, csakhamar elfoglalja fiának minden va
gyonát; Nero azonban rá is halált parancsol, s ő legkisebb panasz 
nélkül engedelmeskedik. Három öngyilkosság egyetlen családban, 
hősi bátorsággal kitartva, s mindegyikét aljasság előzte meg. 

Bámulandó-e tehát eme bölcsészet, melly halni, nem pedig élni 
tanitja az embert? A jövőnek minden vágya, egy jobb életnek, vagy 
az emberiség előhaladásának minden ohajtása nélkül tétlenségbe me
rülnek a stoicusok; maguknak eleget téve, nem segitenek senkit j 
megtagadják a hódolatot egy szörnyetegtől, s midőn elnyerik a mél
tóságokat,a közjóért semmit sem tesznek. Ez egész bölcsészet egy pa
rányit sem javított a törvényhozáson, holott azt védte az cpicureis
mus ellen. Ez onnan van, mert a régiek tudománya inkább az elmé
letre, mint sem a gyakorlatra télrekedett; vagyis a gyakorlatban 
egyéniségre alkalmazá magát, s a közjónak ohajtására föl nem emel
kedett. 

Öngyilkosság. 

Az olly iskola, melly lehetetlen erényeket hirdetett, nagyon 
természetesen az öngyilkosságot tanácsolta ~); s olly szám os követő-

1) Talán reá vonatkozik Petronius Arbiteruek emez epigrammája: 
Q,uiu r aciant leges, ubi sola pecuuia regnat , 

Aut ubi paupertas vincere nulla potest? 
Jpsi qui cynica traducunt tempora coena, 

Nonnunquam nummis vendere verba solent. 
Ergo judícium nihil est nisi publica merces, 

Atque eques in causa qúi sedet empta probat. 
2) Egyik képtelenség, mellyben néha kedvét lelte Montesquieu, az öngyil· 

kosság tanának tulajdonitani némclly romai jellemek nagyságát. Gibbon szokott 
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ket talált, hogy annak bajookai maguk mérséklék e tant, azt mond
ván , hogy habár sz ép dolog is az öngyilkosság, de azért e g y ö
n y ö r végett nem kell az embernek elmulasztani kötelességeit. S va
lójában annyira ment már a dolog, hogy a halál nem csupán óvatos
ságnak, vagy védszernek tekintetett a zsarnokság ellen j s nem 'volt 
szükség fontos eseményekre, vagy császári parancsra , hogy valaki 
kivégezze magát. Az ifju, gazdag és kedvelt Marcellinus könnyü 
nyavalyába esett,s mégis meg akart halni. Ögszegyüjté tehát barátait, 
s tanácsot kért tőlök: némellyek szándéka ellen nyilatkoztak j egy 
stoicus pedig buzdi tá őt, azt mondván , miszerint elegendő ok a ha
lálra, ha valaki megunta életét. Marcellinus tehát elbucsuzott bará
taitól, azoigáinak pénzt osztogatott, kik közől egy sem akarta kezét 
rátenni, azután három napig lcoplalt j mire fürdőbe viteté magát, hol 
néhány szót mormogva magában, milly kellemes dolog a halál, ki
adta lelkét 1). 

Coccejus Nerva, hires jogtudós, a legjobb egészségben s va
gyonos állapotban eltökéli 111agá.t a halálra j s bármennyire igyekszik 
is öt szándékától eitériteni Tiberius, éhhalált választott magának. 

Minden magasabb eszmék nélkül,s nem is vá.rYa azt, hogy böl
csész gyanánt bámulják meg öt 2), egy gladiator a circusban egy ke
réknek ki.illöi közé veti fejét, s ott összezuzatja. Sőtami több, még a 
halál nemében is találtak él vet, s még a gyávák ra is elragadott az 
öngyilkosság utáni vágy j némellyekre csupa életuntságból , hogy ne 
kényszerittessenek mindennap fölkelni, enni, inni, vetkezni; hideget, 
meleget, tavaszt, nyarat, őszt és telet eltürni, minden ujitás nélkül 3). 

Eme hősiesség végre is önzésre vihető vissza , mellynek legu
tolsó következménye épen az öngyilkosság, melly azéttépi a társa
dalmi viszonyokat, s minden felelösséget megszüntet j holott a ne~es
lelkü ember nem igyekszik menekülni a bajoktól, hanem nyugodtan 
t ü ri és hasznára fordítja azokat. Ha tehát a halál, miként a stoinusok 
mondják, csakugyan semmi: miért készülnek ahhoz olly gőgös öröm
mel? miért okoskodtak a fölött az iskolában, s miért állitották föl pél
dául az életben ? 

rosszakarataval mondja : ,,Az evangelium, vagyis az egyház ta.nai végre is jámbor 
s:-olgaságot róttak a. keresztények lelkére , arra. kárhoztatva. őket , hogy panasz 
nélkül várják be a. nyavalyának , vagy a hóhérnak utolsó csapását!" C. 44. 

1) Seneca, Ep. 77. 
2) U. a.. Ep. 47. 
8 ) U. a. Ep. 23. 
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Ugyanazon elvből indulva ki, ugyanazon végezélban egyesiil két 
tan, mellyek egymással ellenkezést ~irdettek, ug~miut a stoicismus 
a szellemi önzéssei s az epicureismus az anyagi önzéssel; s mindkettő 
a rendkivüliség után tl:irekedett. Az epicureus igy szólott: "A legfőbb 
jót érzéki élvek nélkül nem képzelhetni ; az érzelem a természet sza
va. De mivel élvezni és nem szenvedni, nem függ mindig az embertől, 
az ember mérsékelje vágyait, s ebben áll az erény. Még Phalaris biká
jában is azt mondanám : Nem érzek fájdalmat" 1)j valamint Epicu
rus a. vizelletkö fájdalmai közt haldokolva fölkiáltott : ,,Milly boldog 
vagyok!" és "Egész életemnek ez a legboldogabb napja." 

Az eszményi tökély keresésében, elszigetelve, mit sem töt·ődve 
mások erkölcsi létével, a mi kizárja a nagylelkű fölemelkedést, szent
ségtörő vakmeröségetérez az ember, ami a bálványnyá tett emberi lényt 
megkövülésre viszi; önzövé teszi a bölcset; a jót az értelemnek itéle
tében keresi, a mi az érzékek tanuskodásával ellenkezik, s járatlan 
ösvényen akar a boldogsághoz eljutni. Miért is az egyiknek lehe
tetlen levén utolérni a kitűzött mintát, a másik pedig tétlenséggel, s 
mindkettő csak is viszonyban az érzékek életével, a jelenne!, az egyén
nel tekintvén a jót, az emberi tevékenységet megaka3ztják, a. csaláJi 
kötelékeket megtágitják, a társadalmat megsemmisítik. 

Gondatlansága által még az epicureus is eljut a stoicusnak hő
siességére, s rózsapárnákon, kéjhölgyek karjai közt hal meg, miként 
ez, Plato könyvével kez~ben. Agrippinusnak hirül adják, miként a se
natus őtet elitélni összeült. "Csak rajta ; mi pedig most menjünk a 
fürdőbe, itt az ideje." Fürdés után jelentik neki , hogy elitéltetett : 
"Halálra, vagy számüzésre ?" - ,Számüzésre.' - ".Javaim elkobzásá
val?" - ,Nem.' - "Menjünk tehát jó kedvvel; Ariciában épen olly 
jól lakozhatunk, mint Romában." 

Az epicureus gyakran tanitá, hogy élvezni kell az életet, s fél
retenni az istenek félelmét j s istentelenséget terjesztve maga köriil, 
a nagyokat az atheismus bűnébe taszitá, a nélkül, hogy a népet a 
bálványozástól megóvná. Ennélfogva tehát mindenkép aristocrata 
tan volt ez, melly csak keveseknek szólott, miként a mult század is
tentagadó bölcsészetej sa néptömeget (ol. :roUo/,) csak megvetésből 
szokta volt emliteni. 

Babonaság. 

V ;Iamin t a bölcsészet határozott tanok nélkiil, a vitatkozásigy a· 

1) ln Phala.ridis tauro si erit, dicet: Quam suave est hoc! quam hoc non 
euro! Oio. Tusc. II. 

6 
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korlat vagy nyerészkedés eszltöze lett a cynicusok és epicureusok, ut
czai vagy iskolai játékszer a nép és az előkelök számára: szintugy a 
vallás is nélkülözött minden dogmákat. Valamint a város minden ide· 
gennek, szintugy az ég is nyitva állott minden istennek ; Ves_ta és 
Rhea szentélyében az emberi szenvedélyek minden-istenitése papokat, 
áldozatokat és ünnepeket nyert; minden hölgynek imaszobájában meg 
volt a keselyü állal jelképezett aethiopiai nap , phoeniciai i~tenségek, 
félig nők, félig halak ; druidakövek. Germanicus beavattatá magát a sa
mothraciai durva mysteriumokba s a potrohós cabirok tiszteletébe; ő, 
Agrippina, Vespasian az egyptomi isten.~égehhez folyamodnak tanács
ért. Roma"mindenhóditás zsákmánya közttaláltegy istent" 1); azután 
apotheosis által 2) minden, átokra méltó császárait istenekké tette. 

1) Prudentius, contra Symmachum , 11. 458. 
ZJ A meghalt császárnak nagy pompával tartott temetése után, ammk vi

aszképe elefántcsont nyoszolyám tétetett, beteritve pompás aranyszönyeggel, mint
ha a császár még most is csak betegen feküdnék. Senatorok és hölgyek jöttek láto
gatására; néhány öráig ott ültek ágya mellett, s hét napig tartott e szertartás ; 
nyolczadik napon az előkelő senatorok és lovagok kórmenetben haladva a ,szent 
uton', magukkal vitték a nyoszolyát, mellyet a köztéren, hová az uj császár is 
megjelent, a tekintélyesebb romai urak kísértek. Ottan egy állvány emelkedék kő
módra festett fából, elefántcsont- és aranytól fénylő oszlopzR.ttal ékitve; melly 
alatt a kép pompás nyoszolyában letétetett, s körülötte kettős karban énekelték a 
megholt fejedelemnek dicséretét; az ének alatt kiséretével együtt ülve maradt a 
császár a piaczon, a hölgyek pedig az oszloptornácz ban. Befejeztetvén a. zene, a 
körmenet Mars-mezö felé indult, mR.gával vive egyszersmind a jelesebb romaiak 
szobrait Romulus után- némelly bronz-szobrok pedig a birodalomnak alávetett 
tartoroltnyokat ábrázolták --,- és a jelesebb férfiak képeit. Ezek után jöttek a. lo
vagok, katonák, paripák; végre az adózó népek adományai, s egy elefántcsont- és 
aranyból készült s drágakövekkel kirakott oltár. E menet alatt, a csaszár a szó
székre lépve, a megholtnak dicséretét adta elő. A l\1ars-mező közepén máglya emel
kedék, melly mindinkább szükülve gula-alakot képezett; kiviiiről aranynyal hím
zett, s elefá.utcsont-ábrá.kkal ékitett dus szönyegekkel volt eitakarva a. száraz fara
kás; csuesán az aranyzott kocsi , mellyet leginkább szeretett hasl.nálni a megholt 
császár; a főpapok által az alátett tala prahelyezteték a disznyoszolya a viaszképpe l, 
melly illats:.~ere],kel hintetett be. Az uj császár s a megholtnak rokon&i kezet csó
koh-a a képnek, a számukra rendelt helyen leültek. Ekkor a m:tglya köt'iillóver
seny tartaték ; azután katonák és kocsik vonultak el me ll ette , bibor ba levén öl
tözkedve a kocsisok. E szertartások után a császár a consui és a. tisztviselök társa
ságában meggyujtatá a máglyát; midön a lángok a máglya csucsáról csapkodtak 
fölfelé, egy sas bocsáttaték szabadon, melly egyenesen az ég felé tartva, azon liie
delemre adott okot, mintha a megholtnak lelkét az Olympusba vinné ; a csásl.ár
nék számára sas helyett páva használtatott. Azután tieztelet.ére templomot emeltek; 
,divus' czimmel tisztelteték meg, papokat és áldozatokat rendeltek neki. 
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Minden istent elfogadni kivétel nélkül, épen annyi, mint egyet 
sem ismerni el: a vallás tehát nem hit, hanem törvény volt; az ünne
pélyek pompából álltak; a nyilváno~ tisztelet politika volt, a magán
tisztelet egyéni izlés, midőn egy kedvencz isten'lég választaték, ki a 
legkövérebb áldozatokat kapta, s kinek mindenki fölajánlotta ügyeit, 
családját, szerelmét. Gondviselésben nem hittek, hanem 8 fatalismus
ban, mellynek hajlithatlan szigora bátorságot adott az egyiknek az 
öngyilkoláBra, másokat pedig a jövőnek botrányos kutatására ösztön
zött. Eljöttek a chaldaeai csillagjósok, a phrygiai augurok, az indiai 
büvJszek; a nemzeti vallás, elválasztva a hittlH, s idegen intézmények
kel vegyítve, utat nyitott a tömérdek babonaságnak, a titkos hatalmak 
rettegésének , a rejtett dolgok utáni biinös kiváncsiságnak , a rendki
vüli és a tulságos utáni örült vágynak. Soha annyi jóslatot, hüvésze
tet és rejtélyes theurgiát nem látott a világ, mint ekkor Romában. 

Horácz , Virgil, s a szebb kornak egyéb irói tanusitják, meny
nyire elterjedt volt a hit a magusokban és boszorkányokban, vagyis 
ugynevezett st r i g á kban 1). Ezekről igen sokat beszéltek, ugy szintén 
a vampyrokról, mellyek az élőket kiszivni eljőnek 2); s az Apulejus-és 
Apollonius Tyanaeusnál előforduló csodák eléggé bizonyítják, mennyire 
el voltak merülve az illy nézetekben az elmék, még pedig nem csak a 
közöm1éges elmék. Minden vagyonos embernek rabszolgái ktizt volt 
egy csillagjós; a chiromantákat és necromantákat nagy gonddal mt!g
kérdezték , midlln 8 villám lecsapott, vagy holtak jelentek meg, vagy 
midőn azt hitték, hogy a váratlan forradalom a nyomorból trónra, a 
palotákból vérparadra vezethet, Szerelern után sovárgó hajadonok, 
örökségre vágyó ifjak, anyaság után törekvő nők , kiaszott öregek, 
féltékeny ezerelmesek, dicsvágyó tisztviselök hajhászták emez isten
telen őrültségeket; mi végre a gyermP-k-áldozatoktól sem irtóztak. 

· Nem hittek többé az istenekben 3); de azért a lelkismeret érezte 
annak szükségét, hogy a megbántott istennel kiengesztelődjenek, a 

1) Festas:. Strigas, ut ait Verrius, Graeci lfr(!lyag appellant, quod maleficis 
mulieribus nomen inditum est. - Pllnlas, Xl.(39.) 95.: Fabulosum arbitror de stri
gibus, ubera. eas infantium labris immulgere. - Apulejas, Metam. 5, : Seelestarum 
strigarum nequitia. - Petronius, Fragm. 63.: Cum puerum ma ter misella. plange
ret, subito strigae coeperunt etc ..• Jam strigae puerum iuvolaveruut et supposue
nmt stra.ménticium. 

2) Post sepulturam v isorum quof]ue exempla sunt. Plinius. 
3 ) Nemo coelum, coeium putat; neme Jovem pili facit. Petron., Satyr. C. 44. 

in fine. 
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mi tisztulás és töredelem által ttlrtént meg. E végből némellyek Mith
ra szertartásaiban vérrel keresztelkedtek, mások- a befagyott Ti beri
sen mentek át, vagy megfürödve, térden csuszva járták be a Mars
mezőt. Midőn Anubis l1aragudott, a nép Egyptomból hozatott ~ilus 
vizet, mellyel a templom behintessék, vagy pedig Isis papjai uj öltö
nyöket, Bellona papjai tojásolwt kaptak 1). 

A katonaság mellett fényüzés- és gonoszságokban mind inkább 
elsatnyuló nemzedék állott, melly az amphitheatrum játékai után őr
jöngött j me ll y az ö akaratát csak a7. által nyilvánitá, hogy egyik, vagy 
másik tánczos, egyik vagy má~ik circus-párt mellett mesterkeJett. 
Minden uj császár ajándékokat és játékokat pazarolt ezen csöcselékrej 
s nem csak az a rena és a szinház kegyetlc·n , örü It mulatsá.gaival, ha
nem még a szóuolwk és költők mesterségeivcl is megrontotta azt. És 
igy kioltatván minden nemes és magasztos érzelem, p u l yaság, önzés 
és renyheség váltotta föl azt. 

Romlottság. 

Nem levén tehát, ami Jékezné a királyt a trónon, sa nőt az ö 
magányában, olly nagy romlottság állott be, minőt talán egy korszak 
sem mutatbat föl. Az egész történelemben nem találunk egymásra kö
vetkező olly szörnyeteg uralkodókat, mint eme császárok valának, 
kiket a gyilok és apotheosis közt függeni láttunk, s még ló.tandunk. 
Hát ba még az egyes családoHoz férve, azoknak erkölcsi oldo.lát 
szemlélhetnök? Egy családnak, a Juliusoknak, történetét birjuk j 
ennek egyszerü származási táblája a gonoszságoknak lánczola.ta. V ér
fertőzés, házasságtörés, szeszélyes elválá9 és örökbefogadás, nők há
rom-négy férjjel, császárok öt-hat nővel vonják magukra. ügyelmün~ 
ket. Egy Drusus megmérgeztetik Sejanus által, a má~;ik. parancsot 
kap az öngyilkolásra., a harmadik számüzésben gyilkoltatik meg. 
Agrippa Posthumus Tiber uralkodása. kezdetén, ifjabb Tiberius Cali
gula alatt, Britannicus Nero uralkodása elején a csáAzár biztassága 
végett meggyilkoltatnak. C ne jus Domiti us, Nerónak atyja, mulatságból 
egy gyermeknek hajtja a kocsit j megöl egy rabszolgát, mert nem ivot. t 
eleget j egy lovagnak egyik szemét a foruman kivájja j mint praetor 
a játékok alatt ellopta a jutalmakat. Julia, az anya., harmadszori házas
sága után kicsapongásai miatt atyjától elüzetik, s férje Tiberius éhen 
hagyja öt veszni j Julia, az ő leánya, házasságtörés miatt egy szigeten 
hal meg. Junia Calvina vérfertőzés miatt számkivetésbe megy; Cali-

') Juvenal. Sot. 6.; Tertul., Apolog. 9.; Sen., Dc vita beata, 27. 



gula n8vérei ugyanezen bünnel vádoltatnak; az egyik közülök, fivérének 
ágyasa, az istennők sorába iratik , mialatt az ő lwdveseik a közerköl
csiség<:t oltalmazó régi télrvények következtében halált szenvednek, 
Drusillina, Caligula leánya, alig két éves korában meggyilkoltatik. 
Augustug nöül veszi Líviát, ki már másttSl teherbe esett i Li via Ore
stilla, Cajus felesége, néhány nap mulva visszaküldetik, két év mulva 
számüzésbe megy; Caju11 maga veszi el férjétől Lollia Paulinát, mivel 
nagynnyja hires szépség volt, s néhány nap mulva eltaszitja magától, 
megtiltva neki, hogy másokkal ne közlekedjék , mig végre az öngyil
kosságot ráparancsolja. Claudiusnak érdemül rójják föl, hogy másnak 
feleségét nem csábította el ; azonban neki is, mint Caligulának, öt fe
lesége volt, ezek közt egy Mcssalina és Agrippina, kiknek nevei mai 
napig is a legrosszabbat jt>lentik, a mit csak a nőnem elöállithat. 
Claudius egy mezitelen leány-gyermeket csapott nejének küszöbéhez, 
mivel azt házasságtörésből eredettnek vélte. Mcssalina számüzésbe 
küldöttc, és megölette Juliát 1 Germanicus leányát, s Tiberimmak még 
egy más unokahugát. Bizonyos Lepida, a császárok rokona, szépség, 
gazdagság, szemtelenség és erőszakoskodás tekintetében Agrippi
nával vetekedett i s ez őtet mcggyilkoltatá. 

A Juliusok palotájában volt a slrbolt, hol Callgula meggyilkolta
tott; a börtön, hol Drusus éhen veszett, ki az ö takaróján al< gyapját 
rágta, s átkokat szórt Tiberius ellen, miket ez gondosan följegye?.tc
tett, hogy a senatusnak előterjeszthesse. Annak egyik teremében ro~ 
gyott. össze Brítannicus, mid8n a mérgezett italt ajkaih~z vitte; . egy 
másikban akará elcsábítani Agrippina saját fiát, ki a kertben gunyos 
kiváncsisággal tapogat1a anyjának holttestét. 

Ez csak egy család volt, mcllynek tagjai mindannyi ,d i v i' és 
,d i v a e' valának, kikre mindenki szemeit függeszté, kiket dicső elő

döknek emléke emelt magasra! Mit fognánk találni még más c3aládok 
kebelében? példálll Agrippa házában 1 heil "egyedül Vipsania mult ki 
szép halállal 1 a többiek pedig, a mennyire tudatik , gyilok, vagy a 
mint hiszik, méreg vagy éhhalál által vesztek el'' 1); a patríciusok pa
lotáiban, hová mindeo perczben parancs érkezhetett a caesaroktól a 
megbecstelenitésre, vagy öngyilkolásra; Locusta mi.ihelyében, ki jó 
ideig a hatalomnak igen fontos eszköze volt 2), g a hol vagy bájitalt 
lebetett vlÍ.!';árolni másoknak elcsábítására 3), vagy mérget az özvegy-
---. __ ____I_ 

1) Tacitus, Annal. IL 
1 ) Diu inter instrumenta regni ha.bita. Tac. 
3 ) B.re~ciá.ban találtatik eme hihetőleg ll.lfölirat : D. M. Q,vi Me Volent Va 
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ség és örökség e15idézésére 1 vagy pedig a méhbefogadást megrontó 
vegyszereket; mindeo palotában 1 hol valamennyi rabszolga mind~my
nyi ellenség 1), kik vagy egyetértésben gyilkolják meg uraikat, vagy 
mint kémek minden szót, minden gondolotot a császárnak be1mgnak. 

Tacitus, eme romlottságnak kérlelhetlen festője, egyedül csak 
a magán gonosztettekről szólva, 19,000 halálra itéltet ernlit, kik a 
Fucino-tón Claudiusgyönyörködtetésére küzdöttek. Midőn e császár az 
atya~yiikosok elleni törvényt ujra életbe lépteté, öt év alatt több illy
nemü gonosztevő ítéltetett el, mint sem azelőtt századok alatt j s Se
neca állitja, miként több zsákot, mint keresztet látott 2). Olly gyako
riak voltak a kivégeztetések 1 miként a szobrok a kivégeztetés helyé
ről eltávolittattak, nehogy azokat mindig elleplezni kelljen. 45 férfi és 
85 nő itéltetett el méregkeverés miatt. Papirius , egy consularis csa
ládbeli fiatal ember az ablakról ugrott le j a minek az ö anyja lett 
volna az oka, ki régen eltaszitva férjétől, fényüzés- és csábitással any
nyira megrontotta a gyermeket, hogy ez a furdalások ellen az öngyil
koJásban keresett menedéket. Lepida, az Aemiliusok lesinya, Sylla és 
Poropejus unokája, házasságtörés-, méregkeverés-, álszülés- s büvé
szetröl vádoltatván , a nemes hulgyek kiséretében szinházba megy , s 
ősei- és Pompejuara hivatkozva, olly ékes beszédben könyörög, hogy a 
nép káromlásokat szór a vádló férj ellen; mindazáltal a rabszolgák 
vallomásai következtében elitéltetvén, szá.müzetik. Plutarcb azt mondja, 
miként "majd minden családban fordulnak elő a meggyilkolt gyerme
kek-, anyák- és nőknek számtalan példái j a testvér-gyilkosságoknak 
száma nincs j s annyi kicsinált dolog, hogy a királynak, saját biztos
sága végett, meg kell gyilkoltatui testvérét." 

Nézzük e népet a látványoknál: nem keresi ő az ügyességet és 
a kellemet, miként a gi"irögök 1 hanem a rendkívülit, az erőszakos föl
indulá.<iokat. Ne száljunk most a gladiatorok és a fenevadak viadalai
ról ; hanem magán a szinpadon, ro időn a régi Afraniusnak , Tüzvésze' 

lete Matronae Matresqve Familias Vixi Et V! tra. Vita.m Nihil Oredidi Me Veneri 
Alumna.e Addixi Q. vos Potvi Pellexi FiltrisEt A.stv Viro Hvmato Non Vid va. Fvi 
Nec Maritae Nomen Adepta Q,va.eso Ne Me lm·idete Portia. Familia Est Veneris 
Domvs Illicivm Cvpidinvm Ca.ve Via.tor Ne Me Div Calcatam Calces. 

1) A.rrogautique proverbium j actatur: totidem ease hostes, quot servos. Se· 
neca, Ep. XLVII. - lntelliges non paucioreil servorum ira. cecidisse quam regum. 
Ep. lV. 

3) Az atyagyilkos a. királyok törvényei szerintb6rzsákbakötve egy macska.-, 
kigyó- és majommal együtt a tengerbe vettetett. l\lidön Nero meggyilkolta anyját, 
szobrára. illy zsákok va.lának fölaggatva. 
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előadatik, a házak valóban fölgyuj tatnak, s a szinészeknek szabad 
rablás engedtetik azokban 1). A kegyes Marcus Aurelius egy oroszlánt 
mutat be a népnek , melly emberbussal tápláltatott; s ezt az oroszlán 
olly szépen megtette, miként a nép köz4!.karattal megkérte a csá
szárt, adná meg szabadságát ez állatnak. Egy Icarus valóban leesik a 
légből, s egy medve azonnal hozzá futva, azétszaggatja öt. A Prome
theus dráma valódi kivégeztetéssei végződik, midőn bizonyos Laureo· 
lus keresztre szegeztetvén, egy fenevad által azéttépetik; egy má
sikban Orpheust igazi medvék tépik szét a haechansnők helyett; egy 
valaki Hercuiest ábrázolva, az Oeta hegyén megégettetik; egy másik, 
Atys példájára megcsonkittatik; egy medve tépi szét Dedalust, ki 
szárnyakat ohajtana magának; Mutius Scaevola hős tettét rabszolga 
utánozza, s noha semmit nem vétett, kezét meg kellett égetnic. Mar
tialis adja elő és bámulja eme jeleneteket ~), mellyeknek szaporítá
sával vásárolták meg a császárok azon nép szabadságát, melly a sza
badságot mindenütt kioltotta. 

Ama természetes szemérem, melly a boldog tudatlanság által 
megőriztetik, miképen tarthatta volna fön magát Romában, hol 
fiuk és leányok vegyest jártak az elemi tanodák ba ; hol a kis leánykák 
priapu~okat viseltek nyakukon; hol a városok és a házak fajtalan 
ábrázolatokkal valának ékitve; hol a fürdőkben öregek és gyermekek, 
hölgyek és hajadonok közösen mosakodtak 3)? A leányokat senki nem 
gátolta a régi comicusok szemtelen fajtalanságainak olvasásában~); a 
lupercaliák szemérmetlen ünnepein s a tánczokon, mellyeket a kéj
hölgyek Flora tiszteletére rendeztek, az anya leányával együtt meg
jelent, sz intugy a szinházakban .is, hol a mimelők a becstelenség és a 
házasságtörés ittasságát ábrázolták 5); s Danae és Arianna szemér-

1) Svetonlus, in Nrr. It. 
2) De spect ac. pMsim; és Tertull. Apol. c. 15. 
aJ Martlalis, III. 3. 51. 87.- Plinius, Hist. Nat. XXXIII. 12. 
') Ole., De orat. Ill. 12. 
5) l\'limos obscoena jocantes 

Qui semper ficti crimen amoris habent, 
In quibus assidue cuitus procedit adulter ... 
N ubilis hos virgo, rnatronaque, virque, puerque 

Spectat, et e magna. parte senatus aclest. 
Nec satis incestis ternerari vocibus aures: 

Adsuescunt oculi multa. pudenda pati. 
Luminibusque tuis (Auguste), totus quibus utimur orbis, 

Sceuica vidisti lentus adulteria. Ovid. 71-ist. II. 500. 



88 

metlen bájait mutogaták; sőt mi több, Pasiphae menyegzőjét a maga 
baromi valóságában létesitették 1). Minő eszméket költhettek az illy 
látványok, s minő tettek következbettek ezekből? . 

Minthogy a szabad földmivesek és apró birtokosok legszámosabb 
osztálya egészen hiányzott, a vagyonQsok kéjelgés-vágy ból, a szegények 
szükségből kerülték a házasságot; s a háziasság ártatlan örömeinél, 
mellyekben két nemes sziv a kölcsönOs áldozatért kárpótlást talál, 
1 ö bbre becsülték a nőtlenség féktelen ki csa pongásait, s a pénzen vásár
Iott öleléseknek mindennapiságát. S habár a Papia-Poppaea törvény szi
gora miatt nőt vett is valaki, csakhamar eltaszitá magától; az elválá
sok annyira szaporadtak , hogy a házasságtörés némileg törvényessé 
vált 2); vagy még a szülés előtt eJhajtatott a magzat, vagy pedig az 
ó-kornak borzasztó szokásai szerint az utczára dobattak ki az ujdon
szülöttek. A nők kizán·a minden komolyabb gondokból, hiu fényüzés
ben tölték napjaiitat 3), vagy szavazat-gyüjtési és csalási fondorlatok
kal üzték unalmukat; azután a császárság alatt tetőpontjára hágott a 
romlottság. Alig volt egyetlen macsoktalan házasság 0). Plinius mond
ja, miként Lollia egy vacsorához 40 millio sestertius értékü gyön
gyöket hozott 5); Tacitus szerint a nők arenára szállottak a gladiato· 
rokka!, vagy maguk a matronák a kéjhölgyekkel vetélkedve, becstele
niték rneg magukat 6), vagy a rabszolgákkal ölelkeztek olly nagy oda-

1) Junctam Pasiphaen diciaeo, credite, tauro 
Vidimus; accepit fabula prisca fidem. Martial, Spec. 5. 

Z) Martialis kifejezése, Yl. k. 7. lev. : 
Julia lex populi ex f!UO, Faustine, ren~tta est, 

Atque intrare domos jursa pudicitia est, 
Aut minus, ltUt certe non plus tricesima lux est, 

Et nubit decimo jam Thelesina viro. 
Q.uae nubit toties, non tmbit : a.dultera lege est. 

Olfendor moecha. simpliciore minus. 
Ha itten nagyitás volna is, ott van Juvenalisnál, VI. 20: 

Sic fiunt octo ma.riii 
Quinque per auturnnos. 

8 szent Jeromos látott Romában egy fé1:jet, ki hus;.:oncg-yedik felest'>gét te
mette el, a. ki ismét huszonkét férjet temetett el. 

8) Graviorum operum negata affectatio, omne studium ad acriosorem sui 
cuitum hortatur conferre. Valerius. lluim., !ib. IX. c. l. n. 3. 

') Vix praesenti custodia mancre illaesa. conjugia. Tac., Ann. lll. 34. 
s) Hist. N4t. IX, 58. 
11) Ann. XV. ~2. 3'7', 
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engedéssei, hogy a senatusnak li. ellett gondoskodni a botrány meg
szüntetéséröl olly eszközök által, mellyek tanuskodnak ugyan a bot
rányról, de azon 10em változtatnak 1). A 19. év ben Kr. u. rendeletet 
bocsátott ki a senatus , hogy a rarnai lovagok özvegyei, leányai és 
unoltái ne merészeljék magukat az aedilisck által azok sorába föl vétet· 
ni, kik bájaikat áruba bocsátják. E tilalomnak okát c.,ak Svetonius és 
Tacitus 2) fejtik meg, azt mond\'án, miként jó házakból származott 
nők ~éjhölgyeknck nyiivániták magubt, hngy a kicsapongá~okra sza· 
botf·oüntetéseket kikerülhessék. 

Mit is lehetett volna egyebet várni ott, hol Aclaea l1éjhölgy 
uralkodott? lJOl Poppaca kéjhölgy, kinél csak az erény hiányzott, 
Octavia császárnét házasságWrésröl vádolhatta, hogy annak helyét 
mag& foglalja el? hol aszépek, mint valamell y erdei vadak üzőbe vé
tettek a császári orgiák ékitésére, másnap pedig mint elhervadt ko· 
szoruk félredobattak ? 

És pedig nem valameily tudatlan, nyomorult népről van itten 
szó ; sőt inkább a mivcltség és illedelem tetőpontját érte c korban ; 
valamint az akkori fényüzéssel és élvezetekkel a jelenkoriak alig hason
lithaták össze; igen nagy oktatás azok számára, kik a dolgoknak föl
szinét szokták csak tekinteni. A legszebb költészcti s legjelesebb tör
téneti rnüvek ·az ujdonságnak ingerével forogtak közkézen j a köznép 
fáradság nélkül jutott éleiméhez, a legpompásabb látványok ban in
gyen gyönyörködött, sétány gyanánt pompás csarnok ok, bámulandó 
remekmüvek szolgáltak neki ; a Mars-mezön olly emlékek alatt gya
korolta testi erejét, mellyeket még most is mindenki bámul, s a szak· 
értö a müvészct remekeinek tart; azut:.ín 800 fürdőben kényelmesen 
mosakodhat~tt j innen a szinházba ment az idegen királyok bámulatát 
és hódolatát fogadni, s a szinészek mellett pártoskodni , azon vért 
ontva e czivódásoknál, melly egykor a polgárjogok elnyerése végett 
folyt. 

Fén)·iizés. 

A mi a gazdagokat illeti, az elpuhult Ásiának minden pompája 
aligha képes volna tultenni az akkori elpuhnltságon. Hogy ha Apulia, 
vagy Spanyolország gyapja sulyos Yolt, India és Serica küldé az át
látszó selyem-keiméket; a romai lábbeli uchéz volt, az izzadás mega
kadályozására kristály golyót hordoztak kezökben j száz meg száz rab-

y· 

1 ) Ann. XII. 33. 85. 
2) ln 1'ibcrio, 35. - Ann. ll. S:'i. 
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szolga, windannyi értelmes gép, gondoskodott urának minden szük
ségéről, a konyhától kezdve a versekig; s ök a kényelem párnáin 
töltheték éltöket. Az éttcremek gőzcsövek által melcgittetének; az ab
lakok tükörkövekből állittattak össze ; az amphithentrumban nardus 
illatu- harmat permetezett a népre; a circusnak areoája ambra:- és 
aranyporral t.intetett be (A). 

A fényüzés tehát nem miivészet vala, miként Görögországban, 
hanem kéjelgés 1); óriási és nyomoru egyuttal; anyagi miveltség ki
fejezése, mindeu arány nélkül az erkölcsi miveltséghcz. Az érzéki él
vek emelésére kellett szolgálni még a szellemi gyönyörnek is; sa kéj
hölgyekkel és kéjférfiakkal együtt a nagyoknak kiséretétkép~zte még 
kötelességből a költő , a bölcsész, miudenek fölött a görög, ki win
denhez ért a keritő mesterségétöl l{ezdve a gyermekek neveléseig, ki 
változhatlan egykedvüséggel tiiri szintugy a kegyelem·nyilvánitást, 
mint a dorgálásokat 1 csakhogy az uri lakomákon és társalgásban jelen 
lehessen 2

). 

1) Luxuria. incubuit, victumque u Icisci tUl· orbem. 
2) Azon rajz, mellyet Lucia n ( Udvaronc~ok élete) a görög tanítóról ad az 

előkelők házában Romában, igen nagyon ho.sonlit a. 15-ik századbeli költőhöz, a 
17-ik századbeli udvaronczhoz és a 18-ik századbeli tudóshoz. 

"Olly életkorban , midön még a született rabszolga is a szabadság után ásí
tozik, minden erényeddel é.~ bölcseségeddel néhány fillérért tenmagad adtad el ma
gadat, és semmibe vetted ama sok beszédet, mellyeket Plato, Chrysippus és Aristo
teles készitettek a szabadság magasztalására és a szolgaság ócsárlására! Nem szé
gyenled a. hízelgők, naplopók és tányérnyalók sorába állani, sa ro maiak olly nagy 
seregében egyedül járni a görög köpenyben, híbásan, barbarismusokkal beszélni 
azok nyelvét, s zajongó, dibcláb, nagyobb részt hitvány emberekkel vacsuráini; s 
ezen l11.komákon szünet nélkül bókokat mondani, s mérték fölött inni; reggel pedig 
a cseugetyü aLavára fölugrani, az édes álmot félbeszakitaní, föl s alá futkosni? 
Olly drága volt tehát a bab és a mezei hagym11.? vagy kiszáradtak a fris és folyó
vizek forrásai, hogy illy kétségbeesés fogott el. .. ? 

"Mivel hosszu szakállt hordasz, s nem tudom minő tiszteletre méltó van te
kintetedben; mivel a görög palástot illően hordod,s téged mindenki tudósnak, szó
noknak, bölcsésznek tart: 1\ házi ur jónak látja. egymagadfajtaembert fölvenni kísére
tébe, hogy a tudományok ésgörögmiveltség tisztelőjének tartassék. Ugytetszik tehát, 
mintha te, dicső ember, bámulandó előadásttid helyett köpenyedet, vagy szakállodat 
adtad volna bérbe. Ha ujabb vendég érkezik, helyet kell csinálnod, s a teremnek 
valc.melly zugába azoritanak, holEenki le nem ülne; s onnan nézhetecl, mit ll(lrda
nak az asztal körül; s ha még hozzád is eljutnak a tálak, rágh11.tod a csontokat 
ebek mcícljára., a nyalogatha.tod a száraz málvalevelet, mellybe vRia.melly jó falat 
volt dugva. Még egyéb megaláztatast is kell türnöcl; mert csak tojást sem tesznek 
elődbe, nem találván azüksége!nek, hogy idegen és ismeretlen embermódjára bán-
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Torkosság. 

A dcspotism us nem hogy megzabolázta volna 1 s5t inkább el5-
mo7.ditá a fényüzést, hogy az élve1.et és elpuhultság eltakarja a szol
gasá.got, s kárpótlást nyujtsan a zsarnokságért. Az önzés azonban 
mindinkább haszontalanná tette a fényüzést; most már senki scm tö
re·kedett, miként a köztársaság korában, a meghóditott népektől elra
gadott márvány- és bronz-emlékekkel gazdagitani a l1azát; sem miként 
Augustus alatt, pompás emlékek nem emt!ltettek, hanem a torkosság 
alja.s élveibe merült ek az emberek. Naponkint ötször étkeztek j kiüri
ték gyomrukat, hogy ujra megtölthessék azt j s minden étkezés ezer 
sestertiusba került, s ez is csak a mérsékeltebb embereknél j mert ta-

janak veled, tőled pedig azt követelnioktalanság volna; csirkétsem eszel ollyant, 
rnint a. többiek, a gazdagnak kövéret és töltöttet tesznek eléje, nekecl pedig csak 
felet adnak, vagy vén galambot a szégyen és megvetés jeleül. Néha ha történetesen 
valameily vemlég váratlanul rneF:jelcnik, a s:r.olga füledbe sugván, rniként te ház
beli t;agy, elviszi előled az eledelt, s az érkezettet kinálja meg vele. S midön szar
vast, vagy rnalaczot szelnek fol az asztalon, ugyancsak jó ernbPrcd legyen 11. föl
szelö, vagy Prornetheus részét fogod kapni, tudnillik a csontokat a. velőveL S fele
dém még 1 hogy rnig a többiek kellemes 6 bort isz-nak, nehd alőrével kell beér
ned. S ha még ihatnál belöle kedved szerint! mikor kérni akarsz, aszolgaugy 
tetteti magát, nlintha nem hallaná. Ha valameily árulkodó szolg11. besugj11., hogy 
az urnönek kedvenczét, rnidöu tánczalt, vagy hang...> r fm j á tszott 1 nem dicsérted 
eléggé, nagyot hibáztál ; e végre ugyancsak brel[eghets;r. rnint a szornjas béka, 
hogy a tapsolók közt föltünővé tedd magadat; neked kell igazgatni a többiek 
helyesléseit, s mig azok néha hallgatnak, nekedminden hízelgést meghaladó dicsé
retet kell rnondanod. Azután lesütött fővel, miut a persa lakomák nál, heversz az asz
talnál, nehogy valameily herélt észrevegye, hogy az urnak ágyasára ntetted pil
lantá.<lodat; rnig egy másik herélt a fölvont ijj al készen áll, hogy átfurja. nyilával 
annak arczát, ki ivás kö:..ben tiltott dologra tekint. 

"Rendesen igy megy az élet a váro~ ban. De há t mi történik nz elutazáskor? 
Gyakran esik, stemint utolsó', mert e helyet rendelte számod!<l. a sors, várakozol, 
hogy kocsira ülhess; mig végre nem levén elegenelő kocsi, a szakácscsal és az ur
nőnek fodrászával együtt folhánynak egy rosz talyigára, hol még elegendő szal
mát sem találsz az ülésre. 

"Ha nem h11.ngoztatod eléggé a dicséretet, mint il·igy és veszélyes embert, 
elküldenek téged a Dénes-féle kőbányák ba. Bölcseknek és szónokoknak tartsd őket; 
s habár soloecismust követnek is el a beszédben, az attikai linornságat sa hymettusi 
mézet meg nem t&gadhatod tőlök; 11. mint ök most szólanak, az lesz jövőre nyelv
szabály. A mit a férfiak te.~znek:, 11.z még csak türhetó. A hölgyek szintén szeretik 
.6togtatni, hogy tudóst tartanak 7.soldjokban, s az lecticijok mellett ballag; néha 
(nevetséges dolog!) az öltözködés és hajfodorítás közben meg is hallgatjak öket; s 
gyakran, mig a bölcsész nekik elöadá.~t tart, bejön a szabalány, s asszonyának le· 
velet nyujt 1ít a házasságtörő kedvP.stiíl. Ekkor vége van az okoskodflsnak; s miu· 
tán a. nö i\ választ megírta, ismét n tudósnak hallgatja oktntásá.t. 
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tálkozott ollyan is, ki 30,000 sestertiust adott három harcsáért. Egy 
illyen hal Tiberiusnak küldetvén ajándékba, ki még nkkor olly szem
teleniil nem űzte a gonoszságot, ő azt igen dr:íga ételmek találta; 
eladatván, Octavius 50,000 sestcrtiust adott érte. Ezen Octavius ve-

·-
télytarsa volt A piciusnak, ki a falánkság mintájának tartat~k Romá-
han 1) j s miután roppant kinc:'leit lakomákra elköltötte, attól tartva, 
hogy a fenmaradt 10 millio sestr·rtiusból nem tud megélni, meggyil
ko Ita magát 2J 

Lrginkább a halak miatt folyt a vetélkedés, s ritkaságuk- és 
nagyságukhoz képest igen sokba kerültek. Tavakban tenyésztették a 
halakat j tisztviselők állittattak föl anna!{ megakadályozása végett, 
hogy a partoktól el ne távozzanak. Martinlis szemére vetette bizonyos 
Calliodorusnak, hogy egy szolgát emésztett föl egy vacsorára, mint
hogy I 300denáron adta el őtet, hogy négy fontos róz~ ahalat vehessen 

,,Végre hosszabb idö mulva, midön a Sbturnaliák és aMinerva-ünnepekre 
lrerül a sor, ajándékba küldenek r1eked egy hitvány köpenyt, vagy foszlányköntöst, 
s ebböl nagy lármát rsinálnak, A lcgelsö, ki fülhegygyel hallott valamit a dolog
ról, sietve jön hozzád, s e hirmoudásért nem csekély ajándékot kiván. Az ünnep 
reggelén tizenhárman hozzák az ajá.ndékot, s mindegyik elsorolja előtted, meny
nyire eröködött érted; s mivel ö volt megbízva a dologgal, a legjobbat választotta 
ki. 1\lindegyik ajándékot lrap tőled,~ távozva még zugolódnak is, hogy nekik ke
veset adtál. Héredet apró 1·észletekben két·három obulusával fizetik neked, azt is 
nagy bajjal; ha Mred azt, szemtelen és tolakoelő vagy; lcunyorálni kell tehát 
érte, S még a házfe]ügye]Öl ÍS SimogatnOll kell, ami a CSIISZ.(IS7.•m!Íszásnak egészen 
más nemét képezi. De még a házi ur meghittjét és tanácsadóját sem kell mellöznöd; 
s e mellett, a mit kapsz, azzal m<ir régen tartoztál a szabónak, orvosnak és vargá
u ak, 8 igy' épen ugy '"agy, mintha semmit sem kaptál volna. Ezenf'ólül még bevá
dolnak, hogy a fiut akartad elcsábítani, vagy minden öregségeci mellett is az ur
nőnek szulgálóján kivántál erőszakot tenni , vagy más hasonlót. É.~ igy éjjel 
nyakrn.-före vetnek ki téged a házból; nyomorultan és elhagyatva mindenkitöl, 
még a dicsö köszvénynyel is ellátva, öregségedben azt is elfeledve már, amit tud
tál, üres erszénynyel,s még üresebb gyomorral tengödöl; a mi rád nézve annál ki
nosrtbb, mert azt sem meg nem töltheted, sem le uem ositithatod, mert torkod a 
azokott eletleleket ohajtja, s nélkülözni nem tudsz.." 

1) Három Apieius említtetik: egyik a köztársaság korából; a kiröl itt szó 
v~gyon, Senecának kortársa; s egy másile Trajanus korából. A második a legneve
zetesebb; számos ételek neveztettek ö róla, s az ö neve alatt jelent meg egy ~zakács
könyv (De re culinaria). 

Z) Dederas, Apici, bis tricenties verri , 
Sed adhuc supererat centi es tibi laxum. 
Hoc tu gravatus, ne farnem et si tim ferres, 
Summa venenum pot.ione ducisti, 
Nil est, Apici, tibi gulosius factum. Mart., XII. 3. 
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rajta 1); néha elevenen, még hánykolódva adatott föl az a~ztalra, hogy 
n vonaglás okoztit jelenetekben gyönyörködjenek a vendégek, s né
hány percz mulva már el készit ve adatott föl az asztalra. A szakács te
lJ át legjelentékenyebb szaiga volt a háznál; a válogatott lakomák el
készitése a szolgáknak legfőbb foglalkozása. A gazdagnak llirtelen 
eszébe jut szegénységet szinlelni, s egy padlásszobában földön ülve 
eszik 2); azonban az öt környező Lutorok tizszerte többet érnek, mint 
a mcnnyit mutatnak (B). 

Rentlklvllllség. 

Egyébiránt nem annyira a falánkság-, \"agypuhaságnak töreked
tek áldozni, mint inkább a rendkivüli (monstrum) utáni vágy volt ama 
kornak legelső szenvedélye. Innen a császároknak és magánosoknak 
különczködő öt] etei; az óriásiszobrok, mellyek mindenkép fölülilaladták 
azon mértéket, miben a görög müvészet töl<élye állott; innen Caligu· 
Iának óriási hidja; a Nero kocsijába fogott husz ló, a roppant palota 
s ennek szintolly roppant szobrai; Vespasiánnak tága.s amphithca
truma, Caracalla fürdői, Hadrian sirj a, mellyek rendkivüliségök által 
gerjesztettek bámulatot. Ez az oka, hogy a napvilágot is utálták, mert 
nem került pénzbe 3) j nagyszerü könyvtát·akat tartottak, mellyek 
mindig zárva valának j télen rózsát, nyáron havat kerestek. Mindez 
nem olly rendetlei,ség volt, mellyrt a tömegnél megbocsáthatn i, ha
nem a bünnck érdeme az álbla előidézett botrányban áll ~). Egy con· 
sularis férfiu 6000 sestertiur.t fizetett két uj üvegpohárért; szintolly 
drága, mint törékeny edények az összetörés veszélyével csiklandozzák 
az ízlést j kagylók és békateknők rendkivüli finomsággal dolgoztatnak 
föl ; egy rendkivüli cedrusfa-asztal Cethegusnak l ,400,000 sestertiu
sába került. Mértéken tul inni nagy érdern volt, s a bámuló Tiberius 
Tricongius melléknevet adott egy valakinek, ki egy hajtásra három 
congius bort ivott meg. 

1) Martlalis, X. 31. 
2) Seneca, Ep. 18. 100. Pauperös rella. 
3), Fastidio est lumen gratuitum.' Petlo Albinovanus mondja, rniként Spu

rius Papinus háza fölött lakott, ki szintén világosságkerülő volt. "Éjjeli három 
6ra. t;l.jban korbácsütéseket hallott. l\li történik? kérdem. - Sz;í.mon kér mindent 
(ez volt a rabszolgák büntetésének ideje). Éj félkor l;í.rmás kiabálások hallatszottak. 
Mi ez? -.,.Énekben gyakorolj!!. magát. Reggeli két Ó r il. felé, minő kerékzörgés? -
Most megy ki a kocsib!l.n. Napki:>ltekor futás, kiaMiás; pintér, szakács mozgÍISban 
vannak. Mi b!l.j? épen !l. fürdöből jön, s rnézes bort ld ván.'' Seneca, Ep. 122. 

~)u.!\.., u. o. 
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Kezdetben e csá">zá.r korlátot akart szabni a lupana.riá.k , borJé
lyok, bohóczak számának, a butorakkal s főleg a corinthusi edények
kel üzött fényiizésnek. A senatu9 megtiltá a selyem ha!!znála tát a fér
fiaknak, ugy szintén asztalnál az aranyedén yeket, a templomok s vallási 
szertartásokszámára kivánván föntartani azokat; azonban mit használt 
minden tilalom, midőn maguk a törvényhozók mentek elöl példával? 
Sokat mondottunk, s még sokat mondhatnánk rólok. Agrippina 6000 
sestertiusorr vett egy csalogányt; Caligula gyakran ivott a lakomá
kon fölolvasztott gyöngyöket, v~.gy aranytálakban hordatta az ételt, 
mellyeket azután a vendégek közt kiosztatott; több napon át a ma
gasból aranyat szórt a nép közé; hajókat épittetett cedrus fából se
lyem·vitorlákkal és gyöngyházzal kirakott elefántcsont- előrészekkel; 
Egyptomból obelisket hozatott olly nagyszerü hajón 1 hogy négy cm
ber nem birta körülfogni annak árboczát. Nerónak birtokában 4 millio 
sestertiust érő babyloni szönyegek voltak 1 s egy 300 talentumot érő 
murrhini csésze ; egy majom temetésére egy általa számüzött uzsorás
nak minden kincseit forditotta, Poppaca temetésére pedig mindazon 
illatot, a mit Arabia egy év alatt terem. Mindez bámulatot keltett, 
mert rendkivüli dolog volt. 

Meg volt e korszakban a roppant vagyonosság, miveltség, fény· 
üzés, batártalan uralom , pompás országutak , hatalmas hadseregek és 
hajóhadak, a világ határaiig kiterjedő kereskedés; együtt volt minden 
elem, mellyek , a mint némellyek mondják, a társadalmi jólétet elő
idézhetile De mindez nem elegend8. V cssünk egy pillanatot a roma i 
birodalomra, s mit fogunk találni? Szellemi ziláltságot 1 a társadalmi, 
vallási és bölcsészi elveknek hiányát; mély romlottságot 1 a bilnt és 
hitetlenséget rendszerré képezve ; hízelgést a bölcsészeknél, kegyet
lenséget az uralkodóknál és a szolgáknál i csendes és szenvedélyteljes 
romlottságot i vad ösztönt a katonában, gyáva és nyugtalan ösztönt a 
népnél i butaságot a roppant néptömegnél, melly a győztes, legyőzött 
iránt egyformán közönyös. 

Az egyik szélsöségct képezte a császár 1 a katonák, az előkelők; 
a másikat, minden közép osztály nélkül, melly a nemzetet ujjá. szül
hetné, a köznép; a köznép, me ll y rettegett, miként rettegtek a na
gyok, rettegtek a katonák s maga a császár; egyik a másiktól rette
gett az átalános önzés következtében. Némellyek alacsony származá
sukból bizeigés és kémkedés által a nagyok sorába emelkedtek i má.qok 
ismét a nép közé keveredtek, hogy részt kapjanak az ajándékokból, 
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részint hogy kikeriiljék a veszélyt, mellynek ki volt téve az, ki vala
miképen kitünteté magát. 

Néha egy, vagy más maralista balla tá szavát, s az ő bátorságá
nak mértékéhez képest cleritett világosságot korának sebeire; nyilvá
nosságra hozta a gazdagok könyörületlenségét, a szegénynek nyomo
rát, valamennyi:~ek romlottságát. Hasztalan beszéd, me rt a gyógyszert 
senki sem penditette meg! Ho rácz, mint költő fölkiáltott : "T eleped· 
jünk meg a Boldog-szigeteken." ,Juvenalis, mint valódi iskolás gyer
mek mondja : ,,Vonuljatok vissza a szent hegyre." Tacitusnál csak 
egy eszmét sem találunk, melly csak némileg is utalna azon mivelt
ség javitására, mellynek sötét oldalát olly ügyesen föltárni tudja. Se
neca a staicusokkal együtt azt mondja : "Legyetek öngyilkosok." Az 
államférfiak legfeljebb a mult idők és az elsatnyult aristocratia. után 
sopánkodnak. 

Dc hát melly oldalróllehetett várni az erkölcsi elemet? Nem a 
zsarnok uralkodóktól, nem az elaljasodott senatustól, nem a megtize
delt patriciusok tól, nem a tekintélyét vesztett vallástól, nem a kétkedő 
bölcsészektől, nem a romlott szivü vagyonosoktól , nem a néptől, 
melly sem jogainak, sem kötelességeinek ismeretével nem bir. Egye
dül csak az égtől és a szeretettől lehetett azt várni. 

HATODIK FIUHZHT. 
Krisztus. 

Azon percz óta, hogy Nero, a nagyszerU látványban gyönyör
ködni kivánva, lángba boritá Romát, sem az isteneknek hozott áldo· 
zatok, sem a tisztviselőknek adott rendeletek , sem a pazarul osztaga· 
tott pénz, sem igéretek és ujabb építkezések nem valának képesek le
csillapitani a népnek haragját, melly a császárt tartotta gyujtagató
nak A népnek eme zugolódása sokkal rémitöbb hatással volt Neróra, 
mint a senatusnak minden előterjesztései; s hogy nagyszerü elégtételt 
adjon a népnek 1 a bölcsészeknek akkoriban keletkezett uj felekezetét 
vádolta a gyujtogatással, melly a Tiberius alatt Palaestinában kivég
zett Krisztustól keresztények felekezetének neveztetett , s melly 
a gyalázatos romlottságtól s aljas meghunnyászkodástól elfordulva, 
mintbogy a rarnaiakban nem látott a többiek fölé emelt kiváltságos 
nemzetet, minél fogva másokat elnyomhassanak, a világ z11arnokainak 
gyülöletét magára vonta. 
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Ezekre irányozta ő a romaiak bosszuját, kik a gyülölet által ju
tottak azon vallásnak igmeretére, melly mindnyájokat a szerdetben 
egyesítendő volt. A legkegyetlenebb módon üldözték őket, s utánozva., 
a mit a zsarnok a patriciusok irányábau elkövetett, a kegyetlen~éget 
gunynyul tetézték; néme:llycket állatok bő1·ébe takarva, az ebeknek, 
másokat a circusban vadállatoknak \'ctcttek, vagy elevenen égettek 
meg, vagy fáklya gyanánt használták föl este az ő testeiket Nerónak 
kéjkertjeiben 1

), mellyek épen azon Vatikán-dombon feküdtek, hol az 
akkoriban keletkező vallás diadalzászlaját idő multá val föltüzte. 

Elérkezett már az idők telje, mellyet Izrael profétái hirdettek s 
Istennek választott népénél ténye], és jelvények által ábrázoltaiék. 
Egész keletet hcját·ta a régi hagyomány, miszerint ekkor fog támadni 
Judaeában egy embet·, ki a világuralmat fogja magához ragadni 2). A 
Dániel által annyi század előtt kiszámított 70 év hét már eltelt, a királyi 
pálcza elvétetettJuda nemzetségétől, a zsidók különösen várták a meg
igért l\1 essiást; s az ő meggyalázottnemzetiségök iránti buzgalmukban 
elhiteték magukkal, hogy n. várt, mint hóditó fog (~rkezni, s sz<;ttépve 
népének lánczn.it, Dávid és Salomon dicsőségét t\ira ragyogtatandja rá. 

A prof é ták azonban más lánczok-, más hóditások-,m:ís dicsöségről 
szólottak; s az anyagi képzetekkel telt elmék nem igen fogják fel a 

1) Hogy véget vessen a zugolóllásnak Nero, még Sybilh könyveihez is fo
lyamodott; "könyörgések intéztettek V ul cnn-, Ceres- és Proserpináltoz; n ltiilgyek 
először a Cnpitoliumban, azután a tengerparton gyiiltrJk össze megkérlelni Junót, 
sa tenger vi7.ével hintették be az istennf, templomát és kf'pét; azután fé1:jes nők 
leetisterniumot készítve, egf>sz éjjel őrköd tek. De sem •:mberi mü, sem az istenek 
megkérlelése, sem a császMnak bökeziisége nem volt képes elnémítani a zugolódást, 
hogy Romát ő gyujtotta. föl. Hogy teh<\.t tévutra. vezesse a népet, befoga tá, s válo
gatott kinokkal büntette a gyülöletes gonosztevőket, kiket a köznép keresztények
nek nevezett Krisztusról, ki Tiberius uralkodása alatt feszíttetett meg Pontius Pi
latus helytartó által. Akkor ugyan kiirtatott e gonosz mag, de ismét kicsirázott 
nem csnk Judaeában, hol a gonosz támadott, Itanem ott is, hol minrlen kegyetlen
ség és gonoszság hírre vergődik. Előszö1· tehát a keresztények fogattak cl , kik 
nyiltan ollynnolmak vallott~ck magukat; azután nagy sz{unmal azok, kikre n gyuj
tás vádja ugyan nem háríttatott, ele az emberi-nem ellenségeinek tartattak. Gu
nyosa.n állatoll böreibe dugták őket, hogy az ebek által élve, vagy a keresztfán 
szaggattassanak szét; vagy szuroklml bekenve, fáklya gyanánt szalgáltak az éj ho
mályában. E látványra saját kertjcit engedte át Nero, s ottan tartotta a circus· 
ünnepet, kocsisnak öltözve, a kocsin, vagy miut néző, a nép közé vegyülve. Szánni 
kellett e szerencsétleneket, habár a legnagyobb kinokat érdemlettfk is; mert nem 
a közjóért haltak meg, hanem a császár lcegyetlenségének voltak áldozatai." Ta
citus, Ann. XV. 44. 

'l) Sveton., in Vespas.- Tacitus, llist. V. 13.- Josephus, De bellojud. VII. l 2. 
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mondottak értelmét. Csak is egy felsöbb világosság vezérelbette öket 
az ujjúszületés megismerésére, melly nem csupán egy népnek, hanem 
az egész emberiségnek szó l ; s nem is az ideiglenes rabságtól szaba
dítja meg az embert, hanem az ereJendő bün rabságától, melly egye
netlenséget idézett elő az ész-, értelem- és akaratban, s kizárta az em
bert azon helyből, melly minden törekvéseinek végczélját lett volna 
képezendő. 

Miután az ismert világot megbékéltette, vagyis inkább legyőzte, 
s egy nagy egészszé olvasztotta össze Augustus : annak kitudása 
végett, mennyi ember engedelmeskedik az ö törvényeinek, s fizeti az 
adót, átalános nép.~zámlálást rendelt. Mát·ia, egy zsidó leány a Dávid 
nemzetségéből, dc különben szegény, Józseffel, egy názárethi ácscsal 
eljegyezve, hogy sziutén beirassa magát, fölment Bethle h embe, Galilaea 
hegyes városába, honnan az ö ősei származtak ; s itt egy istállóban 
szülte Jézus Krisztust, a Szent-Háromságnak második sz emélyét, kit 
méhében fogadott a Szentlélektől 1). Egyszerü pásztorol<, kik az ottani 
l'lzelidebb decemberi időszakban a dombok ereszkedőjén legelteték nyájai
kat, az angyal által figyelmeztetve, elsők imádták a világ n ak Üdvözítö
jét; ugyanekkoregy csillag hirdeté öt Persia, vagyis inkábbArabia né
melly magusainak, kik a pogányok közöl először jövének kell'tről be
mutatni hódolatukat. Ezek tudakozódván Herodesnél, hol született 
légyenJudának uj kiroí.lya? emez gyanakodni kezdett; s hogy őt kiirtsa, 
a két éven aluli gyermekeket mind megö)ette. József megintetve az 
angyaltól, Jézui<sal és Máriával Egyptomba menekiilt; s midőnArchc
laus jutott az uralkodásra, visszatértek Galilaeába s .Jézus Nazareth
ben alázatos munkásságban élt. Néha a templomba is elment, hol a he
ten kinti vagy havonkinti gyülekezetben (cndgah) a m'p vitatkozni, s 
a bölcsek (nabiim) oktatni szoktak. Tizenkét éves korában mindcnki
nek jogában áll t előterjeszteni itten saját nézeteit vagy kétel y eit ; azon
ban az irás némcll y részeit, mint például a G e n es is és E z e c h i e l 

1) Romának 747., a Juliana aera 40., Augustus 39., nz actiumi csata 25. évé
ben, 35 i;v mulva, hogy Hm·odes J11daea királyának neveztetett, a CXCill. olym
pias 2-ik sa. periodus Juliana 4708-ik évében; Antistius VeLus és Decimus Laelius 
Balbus consuisaga alatt, a keresztény évszám i L>Ls clött 5 év·, 9 hcí· és 7 Happal; dc 
a vélemények különbiiznek Láscl a Chronologia 12. §-t. Az utolsó, ki ezt a kér
dést tárgya.lta., volt l\lüntcr ( Dc1· Slt'1'll ciCI' lVei.<en), ki azt hist.i, hogy a magn
soknak megjelent csillag a Jupiter és Saturnus találkozi\.s(d.Jól szi\.rmazott a Halak 
jegyéhen, a melly tidá.lkozás 1609- és 1821-uenujra megtört:•nt. E szerint Krisz
tus születéSe a közönsége3 időszámításnál 6 évvel hamarább e~nék. 

7 
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els5 fejezeteit csak az érettebb korban lehetett vizsgálat alá venni, 
s a zsidók ugy tartották, hogy az ember csak harmincz éves korában 
fejlődik ki testileg és szellemileg tökéletesen. 

Ezen korban kezdette K r isztus is az 5 mü),ödését, bemutatva: ma
gát Ker .• Jánosnak, ki gye rrneksége óta Beth-habarába 1) vonul va,J ordán 
partjain erkölcstant hirdetett , mellyben az esseniusok tisztaságával a 
farizeusok buzgalmátegyesité, mindent fölmagasztositva, s vizben ke
resztelt, előre hirdetve Azt , ki lélekben fog keresztelni, kinek, ugy 
mond,utját el5késziteni az 5 hivatása.Megbreszteltetvén általaKrisztus, 
visszavonult a pusztába, mintegypéldát mutatvaezáltal, miként a lélek
nek a magányban és elmélkedésben kell megerősödni. Azután tanitani 
kezdett,s néhány halásztésmás együgyü embereketgyüjtöttmaga kö
rül, kik az 5 igéit később hirdetcndők valának. Ő azt mondá : "Bol
dogok a lelki szegények j boldogok, a szelidek j boldogok a kik sírnak, 
boldogok, a kik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelé
gíttetnek j boldogok az irgalmasok, mert 8k irgalmasságot nyernek; 
boldogok a tisztaszivüek, mert ők meglátják az Istent; boldogok a 
békeségesek, mert Isten fiainak hivattatnak" ~). 

,,Tanuljatok tölem, mert szelid vagyok és alázatos szivü, és nyu
godalmat találtok lelkeiteknek. A ki atyjafiára haragszik, köteles az 
itéletre. Ha azért ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel, 
hogy az atyádfiának vagyon valami ellened, hadd ott az ajándékodat 
az oltár előtt, és menj először megbékélni az atyádfiávaL Irgalmas
ságot akarok és nem áldozatot. Hallottátok , hogy mondatott : sz e
met szem ért és fogat fogér t j én pedig azt mondom nektek, a ki 
megüti a jobb orczádat, fordítsd neki a másikat is. Megmondatott pedig: 
valaki elbocsátja feleségét, adjon neki valólevelet j én pedig mondom 
nektek : hogy minden , a ki elbocsátja feleségét, a. paráznaság okán
kivül, paráználkodtatja őtet, és a ki az elbocsátottat veszi, paráznál
kodik. Hallottátok, hogy mondatott : szeresd felebarátodat és gyü
löld ellenségedet. Én pedig mondom nektek, nem hétszer, hanem 
hetvenhétszer bocsássatok meg ellenségteknek Szeressétek ellens égi
teket, jól tegyetek azokkal, kik titeket gyülölnek, és imádkozzatok a 
ti üldözőitel\ért, hogy fiai legyetek a ti atyátoknak, ki mennyekben 
vagyon, ki az 8 napját föltámasztja a jókra és gonoszokra." 

"Ne cselekedjétek az igazságot, hogy láttassatok az emberektől; 

1
) Belh-habnral., az átmenet háza; Bétha.rtia, niiként a Vulgatábau olvassuk. 

2) Máté, V. 
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s alamizsnát adván, ne tudja a bal kezed, mit c.ginál a jobb kezed. Ne 
esküdjetek, hanem legyen a ti beszédetek : ugy, ugy; nem , nem. És 
mikor imádkoztok, menjetek be bmarátokba; s imádkozván sokat ne 
száljatok, miként a pogányok, kik azt vélik, hogy az ő sok szólások
ban hallgattatrak meg. Keressétek először az lsten orsz-í.gát, és az ő 
igazságát; a többi mind hozzáadatik nektek." 

"A melly itélettel i téltek, megítéltettek Mit látod meg a szál
kát atyádfia szemében, ~s a gerendát a te szemedben nem látod? Min
deneket, a miket akartok, hogy miveljenek nektek az emberek, ti is 
miveljétek nekik. Mert ez a törvény és a proféták 1). A kinek két 
könti:lse vagyon, adja annak, a kinek nincsen 2). Valalá italt ad egy
nek a legkisebbek l<özlH, csak egy pohár hideg vizet a tanítvány ne
vében: bizony mondom nektek , el nem veszti jutalmát 3). Jót csele
kedjetek, és kölcsönt adjatok, Remmit on nau nem remélvén, és sok ju
talmatok leszen ~). A szombat az emberért szcreztctett és nem az cm
ber a szombatért. Semmi nincs az emberen kivül belé menő, a mi őt 
megfertőztetné, hanem a mik az embertől származnak, azok fert8zte
tik meg az embert~' >). 

"Ez az én paranesolatom, hogy szerossétek egymást, a mint én 
szerettelek titeket. Ugy le.~ztek az én tanítványaim, ha egymást sze
retitek. Én vagyok a szölötö, ti a szölövesszők. Nem mondlak titeket 
szolgáknal{, mert a szolga nem tudja, mit mi'<.reljen az ő ura j titeket 
pedig barátimnak mondottalak 1 mert mindeneket, a miket hallottam 
az atyámtól, megjelentettem nektek. Azért jöttem c világra, hogy bi
zonyságot tegyek az igazságról" G). 

"A világ végével eljö az ember fia ítélni, s akkor azt mondja 
azoknak, kik jobbjáról állnak: ~~heztem, é;; enuem adtatok; jövevény 
voltam,és befogadtatok; mezitelen,és befödöztetek; beteg, és megláto
gattail)k engem; a tömlöczben voltam, és hozzám jöttetek j jöjjetek cl 
atyámnak áldottai, birjátok a nektek készitett országot" 7). 

Ezen szelid és szeretetteljes tanitásakat csodákkal erősíté meg; s 

1) Máté, XJ. 28. V. 24. XII. 7. V. 37. V. 3D. XVIli. 22. V. 45. VI. 33. Vll. 
21. VII. 12. 

Z) Lukács, III. 11. 
3) Máté, X. 42. 
~) Lukács, VI. 35, 
5) Márk, ll. 27. VII. 15. 
6

) János, XV. 15. XVlll. 37. 
7) Máté, XXV. 
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e csodák inkább az ő jóságát, mint hatalmát tükrözék vissza. Jézus ez 
erkölcstant saját példája és kegyelme által támogatja. A nép összese
reglett körülte, s ő az ő szelidsége- és alázatosságában mindenkinek 
szüksége szerint osztogatott abból, a mit mérték fölött birt. Szólott a 
bocsánatról, szeretetről; megoldá a kételyeket, visszaállítá Mózes tör
vényét; s rninthogy ennek szék én képmutató, babonás és dicsvágyó 
emberek ültek, megdorgálta a tanítókat, de azért tiszteletben tartotta 
a vallást j eljárt a templomba, a zsinagogában megjelent, mert nem le
rontani, hanem betölteni jött a törvényt, azt mondván: "A miket mon
danak nektek, megtartsátok j az ö tetteik szerint pedig ne cselekedje
tek, kik sokasitják a külső gyakorlatokat, szcretik pedig az első ülé
seket, az első székeket, a köszöntéseket a piaczon, és J10gy főtanitók
nak hivassanak az emberektől j kik tizedet adnak a mentából és ka
porból és köményből, és elhagyják azt, a mi fontosabb, az igazságot 
és irgalmasságot 1). - Jaj nektek törvénytudók l mert olly terheket 
raktok az emberekre, mellyeket el nem visclhctnek, és magatok egy 
ujjal sem illetitek a terheket. Jaj nektek törvénytudók l mert elfog
laltátok a tudomány kulcsát, ámbátor scm magatok abba be nem men
tek, sem a bemenni ahrókat be nem bocsá~játok" 2). 

Valamint egykor a zsidók megkövezték a profétákat, most a zsi
dók fejedelmei ölték meg ezeket. Herodes Antipas megszcretvén só
gornéját, Herodiást, hogy ezt elnyerhesse, első feleségétől elvált. Ke·· 
resztelő szent János megjelent nála, figyelmeztetve őt a törvényre j s 
ő a hatalmasok szokott modorában válaszolt, börtönbe vettette sz. 
Jánost, s azután Herodias leányának, Salomcnak engedte át a proféta 
fejét, csak azért, hogy tánczában kedvét lelte. Ekképen bünhödött az 
őszinte nyilt erény; s Herodes megszabadult a szigoru birótól, kinek 
szamos követői és magasztos tanai hosszanták őtet. 

Megmaradott Jézus, ld fenhangon mondhatván :"Ki fedd meg 
engem közületek a bünről ?" az előkelők-, papok-, farizeusok- és a 
népnek dicsvágyát és tettetését sértette, midőn föloldozta a törvényt 
a hiu szertartás0k alól, s nem csupán a zsidókhoz, hanem az egész vi
lághoz szólott; a hagyományos reményeket megsemmisit vc, az embe
reket magasabb czél felé irányzá, s a legmagasztosabb és legtisztább 
tanokat hirdeté, mellyeket a világ valaha hallott. A helyett, hogy a 
mondottakon elmélkednének, összees),üdtek a zsidók Krisztus ellen: 
az egyik vallásosságból, a másik politikából, legtöbben pedig irigység-

') Máté, XXIll. 2. 23. 
2) Lukács, XI. 46. 52. 
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és képmutatásbóL Faggató kérdésekkel akarák öt megkisérteni, s 
Krisztus elnémitá öket; az ö szava olly hitelre talált, mint a ki fel
sőbb ihletésből szól. 

A birák példájára, szamár-háton ülve vonult Jerusalembe J), an
nalc jeléü l, hogy az ö kiildetése nem hóditás, l1anem igazság, béke, 
szövetség, jó tanács. Izrael imígy kiáltozott hozzá : "Hosanna Dávid 
fiának; áldott, ki az Ur nevében jön!'' dc néhány nap mulva is az 
lett a kiáltás : "Feszitsd meg, feszítsd meg öt.'' 

A husvét a zsidóknak fö ünnepe volt, annak emlékezetére, mi
ként Istennek hathatós keze szabaditotta meg öket az idegen igátóL 
A vacsorát, mellyen az egész család egyiitt volt, eczetbe mártott ke
serü növénynyel kezdették 2), s kemény kenyeret ettek annak emlé
kére, a mit a szolgaságban szenvcdtek ;1). Ezután a dus lakomában a 
fiiggetlenség fölötti örömöt nyilvánitva a család fi), megtörte a kovász
talan kenyeret, s elosztotta azt a vendégek között; továbbá kevés bort 
töltve mindenkinck poharába, ezen borhan és kenyérben megáldotta 
mindazon testi és lelki javakat, mcllyeket a szent törvény a válasz
tott népnek biztosított. Krisztus szintén betölté a törvényt, miként a 
vallásnak egyéb szertartásait ; dc midön apostolainak társaságában a 
husvéti bárányt elköltötte volna, a kovásztalan kenyérrel és a bor
ral az ö emlékének, az átváltozásnak (transsubstantiatio) és az uj-szö
vetségnek örökre nevezetes szentségét szerzette. 

E l\özben a fáradhatlan gyiilölet, s a képmutató rágalmazás meg
érlelte a gonosztettet, mellyct századok előtt megjósoltak,és megsirat
tak a proféták. Krisztusnak egy tanítványa elárulta öt, a másik meg
tagadta, valamennyien elhagyták , mint mikor a pásztor leverctvén, 
szétfutnak a juhok. 

A törvényszék elé hurczoltatván, azzal vádoltaték, hogy káro
molja az Istent, megrontja az ifjuságot, s föllázitjaa népet az idegen 
uralkodás ellen. A papi fejedelmek, vagyis a papi osztályok főnökei, a 
népnek vénei, s a birák tanácsa, kiknek a roma i uralom hagyott még 
annyi hatalmat, a mennyi a gonosztettnek végbeviteléhez megkiván-

1) KitetszikezDebora.h énekének eme pontjából (Jodic., V. 10.): "Qui ascen
clitis sup~r ni tentes asinos, et secletis in judicio, et ambulatis in via, loquimini.' 

2 J Exod., XII. 8. ,. 
3) !\l iért es:lllzük mi eme kescrü füveket? Ezek azt. jelentik, miként az egyp

tomiak megkeseríték őseink életét; mert irva van: ,.Kemény szolgasággal kesertivé 
tették az· életet." H a g g a d a., vagy a zsidóknak husvéti könyörgése. 
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tatott, összegyül ve a templom teremében, hol a sanhedrin tartaték, 
Jézust halálra méltónak találták, s Pontius Pilatus romai helytartótól 
kérték elitéltetését. 

Pontius kérdőre véve a vádlottat, tudakozza tőle: "Te vagy~e a 
zsidók királya?" Mire Krisztus felelé : ,Az én országom nem e világ
ból való ; különben az én szolgáim harczolnának mellettem , hogy a 
z~idóknak kezébe ne adassam ; most pedig az én országom nem innét 
való.' - "Tehát király vagy te?" monda ismét Pilatus; Krisztus fe
lelé : ,Te mondod, hogy király vagyok én; és azért jöttem e világra, 
hogy bizonyságot tegyek az igazságról ; minden 1 a ki az igazságot 
szereti, hallgatja az én szavamat' 1). 

Olly korban, midön senki sem hitte 1 hogy az erőszakon kivül 
egyéb eszközökkel is lehessen fékezni a világot, minő félelmet önthe
tett volna a romai helytartóba egy ország, melly nem e világról való; 
olly király, kinek nem volt egyéb birodalma az igazságnál; olly alatt
valók, kiket csak az igazság hódi t meg valakinek? Az általa képviselt 
hatalom tehát fenyegetve nem volt 1 s a vádlottat legfeljebb őrültnek 
tarthatá: miért is bibor öltönyt adatott rá, fejére töviskoronát téte
tett, s nádvessz0t nyomott kezébe királyi pálczaként. 

A nádvessző széttörte idővel a világ urainak vas vesszejét. Pi
latus azonban, ki ezt nem akadályozhatá, sem előre nem láthatá, kije
lenté, miként ö Jézusban semmi bünt nem talál; mindazáltal az elő
kelök álLal sarkaitatva, kik öt Romába föladással fenyegetik, s a nép 
örjöngő kiáltásaira, politikai tekintetekből beleegyezett a kivégezte
tés be. J ézu'l1 mint a roma i törvényszerüség áldozatja, hogy ez örökre 
elátkozott maradjon, keresztre feszittetik ; s ezzel minden beteljese
dett 2). 

lJ Sz. Janos, 18. 
l) Az Antiquitales judaicae XVl ll. könyvének 3. fej.: ,,Akkoriban élt Jézus, 

igen bölcs ember, ha öt embernek nevezhetni. Valójában csodálatos dolgokat mi· 
velt; oktatta azokat, kik örömest elfogadák a.z igazságot, s számtalan zsidókat és 
görögöket csatolt magához. Ö volt aKrisztus; s mivel előbbkelőink vádjára Pibtus 
őt keresztre feszitteté , azok, kik őt szerették, hivei maradtak; mert harmadnapra 
ujra megjelent nekik az életben , mil{ént azt Istennek profétái megjövendöl ték, kik 
egyéb csodákat is előre mondottak. Az ő nevéről mil.Í napig is léteznek kereszté
nyek." 

A eriticusok későbbi folto;:á.snak tartják e helyet, meliy egy zsidóra. nézve so
kat, keresztényre nézve pedig keveset mond. Az Eu.~ebius elötti szent atyák közöl 
egy sem hivatkozik rá. Less Gottfried, Disputalio super Jos~pl&i de Christo testüno
nium (Göttinga, 1781.) e tanuságtételt egészen elvetve, behizonyitja, miként Jó
zsef hallgatagsága sokkal többet bizonyít, mintha elismern é azt; mert bizonyára 
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Egyetlen vallás, vagy bölcsészi rendszer sem mutathat föl olly 
jellemet, me ll y Jézushoz hasonlitható volna. Legmagasztosabb erköl· 
cseivel sem gazdagságra, sem tiszteletre nem vágyott j a szegényekkel 
és a szegények javára élt j egész élete jótéteményekből állott j mint 
szeretö barát megsiratá Lázár halálát, s Jánost az ö keblén aludni en
gedé j türelmet tanusitott a kananeai nő, a paráznanő és Magdolna irá
nyában j szerette hazáját, mellynek jövendő balsorsát siratá j egysze
rű és őszinte levén, miként a gyermekek, kiket maga körül gyüjt, 
mindamellett elég erős akarattal bir kiállani a borzasztó halált j utolsó 
lehelete is a könyörület és bocsánat szava volt gyilkosai számára. 

Kit állithatna melléje a pogány ó-kor ? Talán Sacratest, a leg· 
szeutebbet a bölcsek közt? De mi köze az ö gunyos, l!.étkedö bölcsé
szetének Krisztusnak tevékeny, szeretetteljes tanaival? Amaz előre 
láthatta, miként az ö korának szokásai, tanai, s hitnézetei ellen in
tézett folytonos támadásai veszélyt. hozandanak fejére j "a darázs,melly 
a hatalmas nemes paripábafurakodott", minden perczben vár hatta, hogy 
egy vagy más alkalommal össze fog ti porta tn i. Kétségkivül nagy lélekre 
mutat, a mint ö elitéltetését fogadá j de még a halál perezében, a bi
rák jelenlétében is csak kételyt nyilvánit a lélek halhatatlansága tár
gyában. Méltán kiált föl Rousseau: "Ha Sacrates halála az igaznak, 
ugy Krisztusé Istennek halála volt" 1). 

Tanitványait , kik világi módra a siker után itélték a dolgokat, 
elhagyta minden bátorság j s elrejtezve, a feledékenységben keresnek 
oltalmat, s elvesztett mcsteröket siraták: mig nem az, igérete szerint 
föltámadt, s az Atyához visszatérve 1 elküldé nekik a Szentlelket, ki a 
tudatlan, félénk galilaeai halászokat rettenthetlen tanárokká változ
tatja át j kik isteni erővel eltelve, sa mcster ama szavainak engedel
meskedve : "Menjetek és tanitsatok minden népeket", Jerusalemben 
elszélednek 1 s kijelentik: hogy beteljesedett a törvény , megszüntek 
az ábrázolatok, megkezdődött az uj-szövetség; s tovább fejtik a tant, 
melly a világnak üdvösséget hozott. 

Jézus nem hagyott hátra iratokat j de meghagyta tanítványai
nak, hogy arról, a mit láttak 1 tanubizonyságot tegyenek : miért is ők 
összeszedték mondatait és tetteit , s isteni ihletéssei irták le ama tani-

nem mulaBztotta volna el megczáfolni a gazságot és csaláost , hogy ha azt teheté 
vala. 

1) Egyedül Gibbonnak oktalan és gyülöletes előitélete találja. sokka.) fensé· 
gesebbnek Socratest, mivel sem a türelmetlenségnek, sem a remlmynek jeiét nem 
adta; Kdsztus pedig fölkiáltott : Istenem, Istenem! miért hagytál el engem? 



104 

sitásokat, mellyeket az egyház a c a n o n ba fölvett, ugymint: szent 
Máté, Márk, Lukács és János evangeliumait, mellyekben isteni feln
ség emberi egyszerüséggel , isteni értelem a kifejezés egyszerüségé
vel párosu 1. 

A legegyszerübb alap-tanokat nyujtotta ,Jézus, de a mellyektlH az 
emberi értelem, ha azokat egyszer megfogta, többé meg nem vál
hat : "Egy az Isten; minden ember egyenlő; szeressétek a ti Urato
kat Isteneteket miudenek fölött j szcressétel! egymást, miként én sze
rettelek titeket, ki veletek maradok a világ végezetéig." 

Tiszteljük ajtatos c..;endben a malasztnak és megváltásnak tit
kait, s az isteni tet·mészet ki fi i rk észhetlen mélységét, mellyekct kinyilat· 
koztatott az embernek, J,inck elméjében azok clhomályosodtak. A tör
ténet, habár el nem választhatja K r isztus emberiségét az ő istenségé
től, a parancsokat a dogmák tól, az igazságnak hatalmát a malaszt dia
dalától, mindazáltal azon hatás szemléletére szoritkozhat.ik, mellyet 
ezen tan az ö lassu, de biztos rnenetében az emberiség állapotára okve
tetlen gyakorlott. 

Emberiség! e szót mindeddig nem ismerték a bölcsészek és iör
vényhozók,s csak rnost hangzott először. Ezek mindig csak saját nem
zetöl.:et tartották szem előtt j s ime ru ost Galilaea tava rucilett tár~aság 
alakul, melly a nagy emberi családnak szétválasztott ágait ujra egye
síti, s minden nemzedéknek, minden századnak eszméit a hit-, remény
és szeretetnek egy kötelékébe füzi, me Ilynek csomó ja az égben van. 

Valljon Krisztus tanitása. ujabb fejlödése volt-e a régi tudo
mánynak? csupán tökéletesbiilése a zsidó bölcsészetnek? 1)vagy talán 
Socrates, Aristoteles, Plato bölcseleteihez csatlakozott? Ennek az 
egész történelem ellenmond. A ke reszténység a judaismusból szárma-

1) T. Salvador, a Mo"ise et ses institutions sze1·zöje, későbbi munkájában : Jé
tus-Christ et sa doctrine, hisloire de la naissance de l' Eglise, de son 01·ganisation et de 

ses progrés (Paris, 1838, ké·t köt. 8-ad rétben) az bizonyitgatja, hogy amit jót 
tanitott Krisztus, azt a zsidóktól, l'hilútól, az esoeniusoktól tanulta. ; mentegeti a 
farizeusokat, s a zsidók rendszerét magasztal va, azt állítja, hogy Krisztus annak 
tisztaságát keleti eszmékbe vegyitése által megr<,mtotta. Egyébiránt abba nem 
ereszlredik, miképen történhetett, hogy ezen galilaeus, az akkoriban nagy számmal 
támadott messiások egyike , ki az ő véleménye szerint törvényszeriileg bünhödött, 
az egész világon hitelre talált, ami a többi thaumaturgoknak nem sikerült. Mig ö 
ennek megfejtését nem adja, fölöslegesnek tartjuk megt:l.madni az ö tanait, rnellye
ket ö Strausstól s más német tudósoktól ~ajátitott el, kik föltették magukban den 

Sohn analysiren, mig ö kevesebb bátorsággal az észszel megegyeztethető középu
ton szeretne járni. 
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zott, s ez nem akarja azt elismerni j magát a judaismus teljének ne
nevezi, s mégis az eredeti eszmének átalakulása az ujdonság olly jel
Jegét tünteti föl, hogy inkább szétbomlásnak látszik. 

India megőrizte a régi hagyományokból az eredendő bün esz
méit, melly az eg1!sz emberi-nemre elragadott, s mcllytől az ember 
vagy saját müvei, vagy elmélkedés által menckülhct, ha lerázza ma
gáról az anyagot j ezen első vétek azonban nem egyenlő mértékben 
szennyezte be az embereket, s azért a eastok eredetök kitörölhetlen 
különbségc által egymástól ell>ülönözve maradtak. Egyptom bölcse
sége szintén a biinbeesés dogmájából indulva ld, mclly minden régi 
vallásoknak alapját teszi, azon nézetet vallotta, miként az emberek 
angyalok voltak~ kiknek c földön kell kiszenvedni az égben elköve
tett bünért, sa nyomornak ki.ilönféle nemeit kell kiállaniok az ő bü
neik nagyságához képest, ugy hogy éh·e, vagy halva, a castból, melly
hez tartoztak, ki nem léphetnek. A pelasgok különbséget tettek az 
il'lteuektől származott s halhatatlan lélekkel fölruházott, és illy lélekkel 
nem biró emberek közt; melly utóbbiakat az előbbiek tárgyak gya
nánt birhattak. 

Egyf'nlöség. 

Ezen három kutfőböl eredtek az eszmék, mellyek Görögország
ban összevegyülve, és kiszépitvc, ama nagy bölcsészek elmélkedése és 
tehetsége által a tudomány méltóságára és formájára emelkedtek. 
Azonban mellyik bölcsész, vagy mellyik törvényhozó az, ki némell y 
embereket mások fölé ne emelt volna? Mindannyian embertelen kü
lönbséget állitottak föl az uralkodó- és a szolgafaj között. Saját népe 
boldogságának mega lapitásában egyetlen államférfiu sem tartotta szem 
előtt mások boldogságát, sőt inkább mindegyik azon elvet állitotta 
föl : ,Jaj a legyőzöttelmek'j az idegenekben mindannyian csak levcrni 
való s rabszolgaságra juttatandó ellenséget látnak j s ruinden igazta
lanság szabadon követtetik cl, csak a köztársaságnak hasznára legyen. 
Roma e borzasztó jogot ama közmondáshan forrnniázva : ,Homo ho
mini ignoto est lupus', olly nagyságra emelkedett ez által, miként a 
világot arra kényszeritbeté, hogy egy Tiberiusnak és Caligulának en
gedelmeskedjék a trónon, s imádja öket az oltáron. 

Az iskolák közől egyetlen egy sem emelkedik annyira, hogy az 
embernek közös eredetét fóltalálná j s mindanuyi elfogadja a 1-ö\•etke
zéseket: mellyeket maguk körül gyakorlatban látnak, a nélkül 1 hogy 
az okföket vizsgálnák, mellyekböl azok erednek. Még azok is, kik 
szükségét érzik annak 1 hogy az igazságnak az emberi társadalmakat 
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tulhaladó és megel8ző dolgon kell alapulnia, korán sem gyanítják azt, 
miként ezen örök szabályok az egész emberiségre kiterjesztendök. 
Aristoteles a származásra és a tulajdonra alapítja az ö köztársaságát, 
s szerinte e tulajdon nők-, gyermekek-, rabszolgák- és egyéb java~ ban 
áll. Plato az ö köztársaságának kormányát a harczos osztályra bizza, 
mellynek föntartása tekintetéből megengedi a házasságtörést, nőket 

és figyermekeket véve tekintetbe, a többi emberekkel nem gondol j 
a választott osztályra nézve pedig eltörli a házasságot és a családot, s 
a gyermekek közös neveltetését kivánja. 

Seneca először szólott az emberi&ég jogairól , s meglehet, hogy 
az ujabbkinyilatkoztatásnak hire jutott el füleihez; más részről pedig 
panaszkodik, hogy Claudius a gallusok-és britannokra is ki akarja ter
jeszteni a rarnai polgárság jogait; s attól tart, hogy e jogok egykoron 
az egész emberiségnek tulajdonai lesznek. 

Sőt a mi több, maguknak a zsidóknak meghagyta ugyan a törvény, 
hogy szeressék az idegeneket, mindazáltal megengedte nekik iráoyuk· 
ban az uzsorát , s megtiltá velök a házasságot s egyéb szövetségeket. 
Már pedig az ö profétáik megjövendölték az igazság taoai által esz· 
közlendő átalános szövetséget, midön azt mondák: "Izrael az én szol
gám, Jákob a?. én választottam j megtartottalak téged, és szövetségül 
adtalak a népnek, a pogányoknak világosságul. Minden pogányok 
egybegyűltek, és egybecsoportoztak a nemzetségek. És elkészittetik 
a3 Ur háza a hegyek tetején, és fölemeltetik a halmok fölé , és ah· 
hoz folyamodnak mindcn nemzetségek ; és folkelnek sok népek , és 
ezt mondják : Jertek, menjiink föl az Ur hegyére és Jákob Istene 
házába i és megtanit minket az ö utaira, és az ö ösvényén fogunk jár
ni, mert Sionból megyen ki a törvény, és az Ur igéje JerusalembőL 
Ö itéletet teszen a népek között , és megfedd sok nemzeteket j az Ö 

szablyáikból szántóvasakat és dárdáikból sarlókat csinálnak. Nem 
emel többé egy nemzet más nemzet ellen fegyvert, és nem tanittatnak 
többé hadakozásraj akkor kiki az ő sz/Hötöje és fügefája alatt fog nyu
godni és senki meg nem rettenti őket i és az igazságnak cselekedete 
békeség leszen, és az igazságnak gyümölcse nyugodalom és bátorság 
örökké" 1 ). 

S minö következések származtak innen? rabszolgaság, kegyet
lenség , a nők megvetése. A rabszolgaság nem csak tény gyanánt, de 
jogszerüleg is átaJánosan elismertetett. A vallás embervérrel engesz
teli meg az istenséget, mellyben senki sem hiszen többé j a politika 

--,) lsaiás,II.l-4; XLI.8-9;XLII.l-6;XLIII. 9; XXXII. l 7. -1\tichaeas, IV.4. 
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emberi vonaglásokkal szerez időtöltést az elaljasodott népnek. A nő a 
müvészet szüleményeiben csak eszköznek tünik föl az istenek és az 
ember kezében, ki mindig csak mások után jár, de soha nem vezérel; 
kinek minden szabadsága csak a sirásban áll j a törvények vagy nem 
gondoskodnak róla, vagy örökös gyámság alá helyezik, a hajadont 
atyjának, a nőt férjének, az özvegyet rokonának gyárnsága alá 1

). A 
zsidóknál, ha fiut szült az anya, negyvennapig, hogy ha pedig leányt 
szült, nyolczvan napig maradott tisztlitalan. Indiában a leány nem mu
tathatott be az ö szülöiért kiengesztelő áldozatot : miért is az ő sz üle
tése gyászt hozott a házra, s az anyát sokszor el is lehetett bocsá
tani a háztól. Romában ki volt szabva, mit lehet neki örökségül 
hagyni, habár csak egyetlen egy leányvolt is; ugyanott, valamint Gö
rögországban, a leánynak nem volt beleszólása az eljegyzésbe, a mit a 
szülők végeztek. Görögországban végrendeletileg történt intézkedés 
a házasságról 2); Romában az atya, miután férjhez adta leányát, elvc
hette azt a férjtől és fiaitól, s másnak adhatta át 3). Kizárva a jo
gok teljéből, a mit csak fegyverhordás képességével lehetett meg
nyerni, sőt kizárva még to gyászból is ~), az emberi-nemnek ezen ked
vesebb fele háremekbe záratott, és a templomokban becsteleníttetett 
meg, vagy egész éltében elhanyagoltatott, ha csak ki nem rántotta 
magát ezen homályból vagy szemérem árán, miként Thais és Aspasiaj 
vagy hősi erénynyel, a mi ismét nagyon kevésnek adatott 5). Plato 
finomabb érzésénél fogva a nőnek szabadságát hirdette , de csak a ki
váltságos osztályban j azután pedig lealjasitá azt, elrabolván tőle leg
dicsőbb rendeltetését, hogy mint anya szeretettel ápolhassa, és nevei
hesse gyermekeit, a jövő nt:>mzedék reményét. 

Krisztus pedig főnhangon hirdeti, hogy núnden ember a meny
nyei Atyának gyermeke; mindannyian be vannak szennyezve az ere
dendő büm.lCl, mellyet az ő áldozata által mindenkiben leró j és igy 

1) In patria potestate - in manu -- in tutdis proximi agnati. 
z) Dernosthen es Aphobus ellen igy szól : "Atyám n övéremet Aphobusnak, 

anyámat pedig Demophonnak hagyományozza." S Phormio mellett : ,.A végrende
let készítése u(án halálozván meg Passius, ennek következtében elvette özvegyét. 

9) Lásd, Pia u tus, Stichus. Laboulay, Dt·oit romain. 
~) Vir non luget uxorem; nullam debet uxori religionem luctus. Digest. 

Ill. tit. 2. l. IX . 
.;.) Metellus, a komoly censor mondá 622. a romai gyülekezetben : "Ha az 

emberi-nem nök nélkül szaporitható vohla, örömest megszabadulnánk e nagy baj
tól ; de mivel a természet ugy akarta, hogy sem boldogok ne lehessünk, sem nél
külök ne létezhessünk 1 kötelessége mindenkinek, hogy saját nyugalmát az állarn 
jólétének foláldozza." !. Gellius, I. 6. 
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Krisztus testvériségében az eredetnek és a fajnak minden különbsége 
megsziinik. Nagy és kicsi, férfi és nő, szabad és rabszolga, latin , bar
bar, zsidó ugyanazon eredctüek levén, különféle ösvényen haladnak 
közös rendeltetésök felé. 

Midőn a hindu, vagy az cgyptomi egész szerencsétlen emberosz
tályt, vagy nyomortól i.ildözött egyént lát: azt fogja gondolni, miként 
azért szenved, mert az égben, vagy a más világon vétkezett, s majdnem 
istentelenségnek tartja könyörületet érezni iránta. A keresztény azon
ban tudja, hogy mindnyájan vétkeztünk, s mindnyájan meg vagyunk 
váltva j s a különféle érzelem , melly egyikben is, másikban is támad, 
mutatja, milly különféle hatással van a két vallás az c'í követőikre néz
ve. Krisztus szercti hazáját j annak javát a legbiztosabb módon, ugy
ruint az erkölcsök és hitnézetek javítása által akarja eszközölni j szo
moruan gondol a romlásra, mellyct makacs megátalkodottsága. az igaz
ság irányában reá hozni fog i dc vak és részrehajtó szeretet nem ve
zérli őt, hogy más népek hátrányával emelje saját nemzetét, sőt vele 
együtt az egész emberiséget emelni szándékozik. 

Egység. 

A fetish-imádónak a legegyénibb vallása vagyon, me rt mindenki 
azon tárgya t tartja istennek, me ll y belé félelmet, vagy szerotetet önt: 
miért is ö a világon csak els7.igetelt lényeket lát. A polytheismus any
nyi különféle isteneket helyez az emberek fölé, a mennyi különféle 
társulat létezik a földön j és igy, habár korlátolt társadalmi jelleget 
ölt magára. Az egyetemesség csak is a monotheismust illeti. A zsi
dók ugyan a monotheismus követői voltak i egy körülmény még
is akadályozta annak átaJános elterjedését, hogy tudnillik a zsi
dók válagztott nép valának, jóllehet náluk a vallás minden osztálylyal 
közös volt, s a rabszolga épen ugy, mint a levita ugyanazon egy isten
séget ismerte, és imádta. 

Krisztus az Isten egysége által az emberi-nemnek egységét ta
nítja minden kiváltság nélkül. Mig a régi vallásokban mindcn nem
zetnek sajátságos istenein kivül kiilön házi isteneik, magán bálványaik 
s családi szertartásaik valának : itt minden ember ugyanazon hitben s 
ugyanazon egyházban gyülekszik i minden tartományban ugyanazon 
ünnepek tartatnak, ugyanazon jelek kiilönböztetik meg a hivöt, bár
hová menjen is; az imádság mindcnütt ugyanaz , s néha ugyanazon 
idc'íben és órában mondatil< el az egész világon. A vallás nincs bizo
nyos helyhez kötve, s az Isten sem az Olympon, sem a Meru hegyen 
nem lakozik ; az evangelium minden népeknek hirdettetik, s kivál ts á
gos uralkodó népet nem ismer; papi törzset nem alapit, sem a szer-
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tartások szükséges ünnepélyét nem állitja föl; nem kell már Garizim, 
vagy Sion hegyére járni; egyszerii könyörgések, egyszerű szeretet
teljes szertartások kapcsolják össze a hiveket, bárhol és bármikor 
emeljék is {öl Istenhez sziveiket. 

Kormányzás. 

A kereszténységben tehát minden az egységre, a testvériségre 
törekszik. Az előbbit nem lehet elérni addig, mig az ember a maga 
egyéni nézeteinek és véleményének hódol. Valójában Krisztus, ki nem 
politikai, hanem erkölcsi reformot. hozott be, egy szót sem ejtett ki, 
melly a látható világ anyagi szervczetére egyenesen vonatkoznélc Dc 
mivel a föld szoros összefüggésben van az éggel, az idő az örökkévaló
sággal, az esetleges a lényegessel: ezen tudomány, melly az ember 
viszonyait Istenhez, s a Megváltó általi egyesülésöl<et tárgyalja, meg
ujítja a világot az által, hogy fölállítja az örök igazság szabályait, s 
nem engedi, hogy az emberek részint ezéinak, rés.únt eszköznek te
kintsék magukat; fölállitja a valódi szabadságot, melly a hitből, az 
erény gyakorlatából, s az igazság megismeréséből származik 1). 

Midőn Zebedaeus felesége azt kérte tölo, hogy két fiának adjon 
helyet az ö országában, az egyiknek jobbról, a másiknak balról: Krisz
tus ekképen felelt : "Nem tudjátok, mit kértek; valaki közöttetek na
gyobb akar lenni, legyen szolgátok, a. mint az ember fia nem jött, 
hogy szolgáljanak neki, hanem hogy szalgáljon, és lelkét sokakért 
adja váltságul." 

E szavak a társadalom ujjászületésérc vonatkoznak, midőn a 
zsarnokság helyébe, melly alatt kevesen élveznek, de annál többen 
nyögnek , a mindenkinck javára alapitott kormány lép , s az emberek 
kormányzása kötelesség, nem pedig élvezet gyanánt tckintetik. Ki a 
főpolczon áll, jól tudja, miként kötelessége szolgálni a nagy emberi 
társadalmat , s ez oknál fogva, nem fog elbizakodni helyzeté
ben; az alattvaló pedig a feljebbvalóban az ő javára rendelt egyént 
lát, miért is őt szereti, s neki engedelmeskedik. .Minélfogva azok, kik 
a hatalmat birják, elismerik az alattvalók jogait, ezek pedig engedel
meskednek az iránti tekintetből, a ki mindcn hatalom forrása; s mind 
a két rész csak azt ohn.jtja, és n.karja, a mi az ő közös Uroknak aka. 
ratjával megegyez. 

Krisztus l<ijelölte azon egyént, ki az ő halála. után a szolgák 
' 

1) "Ha ti megmaradtok az én beszédemben , bizonyára tanítványírn lesztek, 
és megism~ritek az igazságot, és az igazság megszabadit titeket."Ján, VIII. 31. 32. 
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szolgája legyen; s ekképen megalapitá a látható kormány egységét, 
mellynek uralma nem e világból való levén, mind inkább közelebb 
vigye az embereket Isten országához, mi a hitnek ésszeretetnek egy
ségében áll. E végre hatalmat alapitott a lelkismeret fölött, mellynek 
föladata megoldani minden kételyt, s meghatározni a tanokat. Nincs 
ehhez kapcsolva semmi erőszak ; egyedüli fegyvere a meggyőződés, 
az isteni malasztnak segélyül hivása, s az Az által igért csalhatatlan
ság, ki a mennyekben könyörög, hogy Péter hite meg ne fogyat
kozzék, 

Ezen lelki kormány, a helyett, hogy ellenl<eznék a földi kor
mánynyal, megadatni rendeli azt a császárnak, a mi a c.gászáré ; de 
egyszersmind a császár előtt is kifejti ama tanait, mellyek a társa
dalmi életet áthatva, annak más alakot adnak , s példákat állitanak 
föl, mellyeknek nyilvános szentsége követésre ösztönöz. A polgári 
társadalomban lehetnek ugyan elkülönzött nemzetel<, de a vallási tár
sadalomban csakegyetemesgyülekezet (katholika egyház).Amott a ma
gasabb származás hatalmat és méltóságot kölcsönöz; emitt minden a 
személyes érdemtől függ, minden örökségi fokozatok és kiváltságok 
nélkül, ugy hogy a legalacsonyabb születésü is a legfőbb polezra 
emelkedhetik, sőt az oltárokon foglalhat helyet. Amott az erőhatalom 
ülteti trónra az uralkodókat, s ezeknek akarata jelöli ki a tisztviselő
l<et j itten mimlenki szabad választásból lesz szintugy acolythus, 
mint pápa. Amott hadseregek igázzák le a testet, emitt apostolok 
gyözik meg az értelmet, s hajlitják az akaratot. Amott a császárok pa
rancsolnak, emitt püspökö!•, áldozárok, diaconusok oktatnak és taná
csolnak; amott a törvényszékek büntetnek, ennek itélőszéke előtt 

már a bevallással lerótta büneit az ember. Ha valaki mégis megátal
lwdik a gonoszságban, s felebarátjait megbotránkoztatja : a legkemé
nyebb büntetés rá nézve az, hogy az egyház közösségéböl kizáratik, 
nem részesül többé a hiveknek könyörgésében és áldozatában; amott 
az anyag , itt a szellem ; amott a kényszerités, emitt a lelkismeret. 

E mondat: ,,Legyetek tökéletesek, miként az én mennyei Atyám 
is tökéletes", isteni alapra fektetvén az emberi társadalmat, megren
diti az ó-~kornak mozdulatlanságát; minthogy az emberi munkásság
nak szabad gyakorlatát kivánja szeretetbcn, érzelemben és müvekben, 
"Nem békeséget hoztam a földre, hanem harczot; a mennyeknek 
országa erőszakot szenved, s az erőszaktevök ragadják el azt j legye
tek okosak, mint a kigyók, és egyiigyüek, mint a galambok. Ime én 
elküldlek titeket, mint juhokat a farkasolt közé. Kézbe adnak titeket 
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az emberek a gyülekezetekben, és megostoroznak titeket, és gyülöl
ségben lesztek mindeneknél az én nevemért. Mikor pedig üldöznek 
titeket az egyik városban 7 fussatok a másikba. Ne féljetek azoktól, 
kik megölik a testet, a lelket pedig meg nem ölhetik. Nem nagyobb a 
tanitván y mesterénél. A ki engem szeret, vegye föl keresztjét és kö
vessen engem. Ne várjátok a gyümölcsöt; mert más a ki vet 7 és más 
a ki arat" 1). 

Az ujabb kornak hivatása tehát előhaladni , küzdeni. És ha az 
lsten igéje nem csal, az igazság és szeretet törvénye mind inkább fej
Jődésnek indul, és megvalósul; s minthogy a polgári társadalomnak is 
ebben áll tl:ikélye, föltartóztathatlan lesz annak elöhaladái'Ja, miután 
az emberiségnek természetes törvényévé vált. Még a világi tudomá
nyok is az ő összességökben, az igazságnak magasztos egységében 
egyesiilve, a mi épen a kereszténységnek elvét képezi, nem semmi
sittetnek meg, hanem inkább átalakíttatnak általa 2), s biztositják an
nak folytonos diadalát a leggonoszabb zsarnokság, ugymint a bün és 
a tévely zsarnoksága fölött. 

A caesarok imádása legutolsó foka a bálványozásnak, vagyis az 
ember és a gonoszság imádásának. Az ö korszakuk erkölcsei legall'lóbb 
fokát képezik a tisztátalan aljasságnak, embertelenségnek és viszály
nak, mellyek a bálványozásnak három nagyszerü következménye. 
"Nyilvánvalók pedig a testnek cselekedetei: az Istenről való elfeledke
zés, a mennyegzők állhatatlansága, vér és gyilkosság, lopás és csa
lárdság, paráznaság és szemtelenség rendetlensége, egyik a másikat 
irigységből megöli, vagy házasságrontással megszomoritja ... minde
nek összeegyeledtek •.. s a tudatlanságnak nagy tusakodásában él
vén, illyen sok és nagy rosszat békeségnek neveznek" 3). Ugy 
látszik, mintha e sarok a caesarok korát akarnák előre jósolni, vagy 
rajzolni. Más részről a léleknek gyümölcsei : szeretet, öröm, bé
hség, türés, kegyesség, jóság, hosszu várakozás, szelidség, hit, 
mértékletesség, maga-megtartóztatás, tisztaság" ~); az ó-kor négy 
jellegének ellenébe tett négy jelleg, ugymint : a tiszta hit a bál vá-

1) Máté, X. XI. - János, IV. 37. 
2) Qui philosophi vocantur si quam forte vera et ficlei nostrae acconnnodala 

dixerunt, "ib eis, tamquam ab injustis possessorilms, in usum nostrum vinclicawla 
sunt. S. August., De Doctr. Chr. ÍI. 40. 

3) Galat. V. 19. Bölcs. XIV. 22. s köv. 

) Galat. V. 19. és köv. 
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nyozás, a szeretet a viszály, az igazság a gyilkosság s a tisztaság a 
romlottság ellenében. Ezen harcz az evangeliummal kezdődött. 

Erl.ölcstan. 

A régiek nem hitték, hogy az erényt az emberek nagyobb ré
sze gyakorolhassa; azt kevesek számára tarták föl, s csak kevesekkel 
közJötték az igazságot. A bálványozás hiábavalóságáról maguk is meg
győződtek, azonban ki,.;egitő eszköz gyanánt megtarták azt. Krisztus 
pedig azt mondá övéinek : "Tanitsatok minden népeket." S hogy az 
emberiséget javitsa, nem akart azonnal a tömegekre hatni, a fönálló 
rendet megzavarni, sőt inkább az egyénekhez fordult. Valajában 
egyéni volt a ezé!, mit az evangelium magának kitüzött; vagyis e 
ezé! erény volt, az embernek belső egyesülése Istennel. Ekképen tá
madott mindenkiben az egyenlő rendeltetésből származott egyéni mél
toság érzete. Mig a pogány népek az átaJános romlottságnak gátot 
vetni nem birtak : Krisztus a magán erkölcsök ja,,itását hirdette, hogy 
ez által a közerkölcsiség elömozdittassék. A tökélynek bármilly fokát 
képzelje az ember, megtalálja azt az evangeliumban; bármilly kételye 
támadjon is valameily elhatározás tárgyában, az evangelium nemes 
utmutatást adand. Mindcn bün az evangelium megvetéséből, vagy 
félreértéséből származik. 

Istent szerctni a legelső törvény; felebarátunkat Istenért sze
retni, a második épen olly fontos U:irvény. Amannál fogva gyülöljük 
magunkban a megromlott anyagi elvet, s Isten rendeleteinek annyira 
alávetjük magunkat, hogy még a csapásoknak is örvendünk; alázato
sak vagyunk annyira, hogy még a gyalázatot is szeretjük, csakhogy el
jöjjön az Isten országa. Midőn felebarátunkat 9zcretjük, miként Isten 
szeretett minket, vagyis tökéletes társadalmi jóakarattal, nem fogunk 
többé senkit eszköznek, hanem mindenkit ezéinak tekinteni; nem te
szünk különbségct a nagy és kicsiny, barát és üldözö között, 9 min· 
denkinek érdekében munkálkodunk az emberiség uj erényénél fogva. 
Miután minden ember, az isteni áldozat vérével megváltva, véghetet
len becscsel bir : nem szabad többé föláldozni az egyént az államnak, 
az egyénit a közerlcölcsiségnek, 9 innen származik a valódi morál. A 
bölcseknek gt'ígjét leveri lassankint a keresztnek megalázása; a sze
génynek örökös panasza elnémul, mivel belátja, hogy a szenvedés az 
embernek sorsa és érdeme e számkivetés völgyében; Krisztus először 
hordta a keresztet, s hátrahagyta ezt, mint zálogát a hitnek, alapját a 
reménynek, s a szeretet buzditásáuL A gonosztevő nem kénytelen 
többé ujabb gonoszságokba meriilni, 9 kétségbeesni a javulás felett; 
mert ott van a penitencziatartás szentsége. A keresztfán kegyelmct 
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nyert lator ; a házasságtöréS nlS , ki azon föltétel alatt nyert bocsána
tot, hogy többé ne vétkezzék , s a pásztornak öröme megtalált jul1a 
fölött a töredelmeseknek bocsánatot hirdet. Az elnyomott látja, mi
ként Krisztustól is megtagadták a hüséget barátjai, a háladatosságot 
azok, kiknek legtöbb jót tett, az igazságot a törvényszékek, s ezzel 
vigasztalja magát; a törvény, látva az ártatlan bukását, a vádlottban 
Istennek hasonképét tiszteli. 

.J8v6 élet. ' 

A lélek halhatatlansága nem volt valami uj tanítás , s a lelkisme
retblSl meritették azt a jobb fölfogá.su bölcsészek. Azonban azt gyaní
tani, ohajtani, s mint tudományos vizsgálódások tárgyát hinni is, egé
szen más dolog, mint ha kül- és beléletünket egyenesen a szerint sza
bályozzuk. Maguk a zsidók, jóllehet a tisztább hagyományok a hal
hatatlanság dogmáját taníták , a sadducaeusokat, kik azt tagadták, 
sem a zsinagogából, sem a politikai s vallási tisztségekből ki nem zár
ták 1). A pogányoknál, kik még helyeztek némi hitet a közönségesek
nek tartott véleményekben 2), a tartarus és elysium némi zajos és 
nyilvános tetteknek valának föntartva, mellyek hasznára, vagy kárára 
voltak a polgári társadalomnak , s az erkölcsiségnek egyedüli zsinór
ruértékét képezték, ennélfogva már a törvény és közvélemény által 
büntetve, vagy jutalmazva valának, 

1) Eneore done que les Juifs eussent dansleurs écritures quelques promesscs 
des félicités éternelles, et que, vers les te.nps du Messie, ou elles devaient etre de
clarées, ils en pa.rla.slient beaucoup dava.ntage, toutefois cette véri té faisait si peu 
u11 dogme forrnel et universel de l' ancien peu p le, que les Sadducéens, sans la. re
conn!itre, non seulement étaient adrnis da.ns la syna.gogue, ma.is eneore élevés au 
sacerdoce. Bossnet, Disc. p. 2. c. 6. 

2) Esse aliquos manes et subterranea regna 
Nec pueri credunt, nisi qui nondumaere lavantur. 

Jnvenal., ll. 149. 
Caesar a senatusban mondotta.: .,Mortem aemmnarum requiem esse; eam 

C11ncta mortalium maia. dissolvere; ultra, neque cura.e, neque ga.udio locum esse. 
Sallnstins, Catil. 49. 

Virgil a Georgiconokban éneklé : 
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas, 
Atque metus omnes et inexora.bile fatllm 
Subjecit pedibus, strepitumque Acherontis a.vari. 

Seq.eca a. Vig.sutalásban : "Cogita illa, quae nobis inferos faciunt terribileS, 
fabulam eMe ; nullas imminere mortuis tenebras, nec flumina flagrantia. igne, nec 
oblivionis amnem, nec tribunalia. Luserunt ista poetae, et vanis nos agitavere ter
rori!Jus." 

8 
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Krisztus ellenben egyéni lelkismeretet követel mindcnkinél, s 
határozott kötelességü! szabja az öntökéletcsitést. A legmagasztosabb 
eszméket fejtegetve az istensrgröl, mellyek a babonaság és tudatlan
ság homályából kibontva, minden tökély eszménye gyanánt állanak, az 
embert egyszersmind az utánzásra buzditja, s utalja őt a Gondviselésre, 
melly folytonos gondossággalőrködik fölötte, s az igaz birónak foly
tonos jelenlétére figyelmezteti. A bels(í tisztaság tehát a jövő élet te
kintetében ajánitatik ; a számkivetésnek nyomorait, az örök hazára 
gondolva, örömest türi az ember. 

S e tulvilág nem is a földi élveknek teljében fog állani, hanem 
inkább azon igazságnak tökéletes megismerésében, melly az érte
lemnek legmagasztosabb czélját képezi , s mellyet szinröl szinre 
szemlélve az Istenben, a belénk nyomott isteni képet tökéletesiteni 
fogja, s mindnyájunkat a legmagasztosabb szeretetben, az elvett ju
talmak vrömében, és a töredelem után diadalban fog egyesiteni. 

Habár lehetiléges volna is be bizonyitani, miként e tanokat akár 
az okoskodás erejénél fogva, akár mint az áldozatok töm jénéből és 
sürü lustjéből kicsilláruló hagyományok maradványai gyanánt ismer
ték a régi bölcsészek: mindnzáltal csak nagyon kevesen részesültek c 
tudományban,s a nép azoknak ismeretéhez nem jutott. Socrates, vagy 
Pythagoras rontottak-e össze csak egyetlen egyet is a szemtelen ol
tárok közöl? Vagy Epicurns és Cicero levetették-e az oltárokról amaz 
isteneket, kiket maguk is kigunyoltak? Nem; a vallá~, miként a tu
domány, miként átalában minden, kiváltságos tárgy volt kevés ari
stocrata birtokában. Maguk a platonicusol{ is a bölcsészi beavatásnak 
két fokát ismerték: a tisztitás t (xa.'táeau;), vagyis az erényt a köznép 
számára, és a megértést (I'ÓIJrJtr;), vagyis a tudományt a választottak 
számára j a nép tehát a bölcsészek, az erény a tudomány alá helyez
tetett. 

A kereszténységnek nincsenek titkos tanai, templomaiban 
nincs meg az citakaró lepel, és senkit, mint avatatlant az egyházból 
ki nem zár. A gyermekek már a beszéd kezdetével oktattatván arra, 
megfogamzik a szivekben j szintolly szelid, mint magasztos mor:í.lt és 
szeretetteljes egycnlöséget hirdet, melly a világon csak lsten fiait lát
tatja. Ennélfogva ez erkölcstan tisztasága nincs alávetve az idők és 
személyek változásainak , s mindig csak saját maga tökéletesítésére s 
mások iránti szeretctre van irányozva. A hosszuállás "édes volt a ne
mcs lelkeknek s kéjérzete volt az isteneknek" 1) j jelenleg a bocsánat 
---------

1) Homer. 
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békét hoz a földre. Aszemérmetlenség dicsőségnek tartatott, ugy any
nyira., hogy Diocles sirján , ki gyalázatos szerelmeiről Yá.lt nevezc
tessé, az ifjak évenkint összegyültek vetckedni a fajtalanságban, a 
midőn a. győztes, vagyis a legfajtalanabb köztök megkoszoruzta.tott 1

); 

Romában a nemi ösztönnek legrutabb természetelleni l<iesapougásait 
senki sem taka.rgatta 2). Habár némelly ember erénynek tartotta is az 
illedelmet, s a szemérmet: mindazáltal nem vélték azt megsérteni, ha 
viliszaélnek a rabszolgákkal, s a szabadosoktol a hálának becstelen 
ad,) ját megkérik 3); egy hölgy 500 rabszolganőt ajánlott föl V en us
nak, kik az l', templomában megbecstelenitendők valának ~). Jelenleg 
miután minden embernek tisztelni kell önmagában az istenséget, nincs 
többé középállapot a szüzeség és a házasság közt. Az uj törvény az 
érzéki vágyak fékezését követeli; a családi köteléhk azorosabbra fü
zödnek, a házassági kötelék pedig, maga~ztos czélra irányozva, meg
örökittetik. 

De hát lehetséges-e erkölcsi méltóságot keresni ottan, hol a férfi 
egy ur szeszélyeitől függő egész nő-seregnek a bün clkövetését megpa
rancsolhatja? Mennyire fontos dolog az, hogy nemesedjék a nő, hogy 
az ö hatalmas befolyása a férfi szivére a ktllcsönös tiszteletet és sze
retetet idézze elő! Krisztus személyében összeolvad a férfi és a nő, s 
ők egyenlőkké lesznek. A régiek csupán a nőt tartották házasságtörő
nek; a férfi e részben. nem is emlittetik. A nöben meg volt sértve a 
szemérem , a tulajdon, a fölség: miért is kegyetlen volt a büntetés, 
rövid az eljárás, néha maga a sértett fél, vagy a családi törvényszék 
hozta az itéletet 5). A zsidóknál kétes csetekben a féltékenység vizé
nek kellett eldönteni borzasztó módon az ügyet; a celtáknál a gyanus 

1 ) Theocrltus. Philo bizonyítja, miként illy jutalmak töbi.J helyen osztattak 
1) Plaatas. · 
1) ,Impudicitia in servo neceMitas, in liberto officium, in ingenuo flagitium 

est.' Ha. még több bizonyítványJ-a is van szükség, miként a romaiak az erkölcsi
séget a. törvény és a polgári állás szerint mérték, ol vassuk meg Constantinn ak egy 
törvényét a. 326-ik évről : ,,Ha valamelly nő házasságtörést kövel,ett cl, arra kell 
nézni, valljon a fogaelának tulajdonosnéja (a romai törvényekben caupona és pro

stibulum majdnem hasonló jelentéssei bir), vagy a szolgál.í-c a hibás. Ha a tulaj
tlonosné, nem kerüli el a törvényes büntetést ; ha pedig a szolgáló ad tn. össze ma
gát az idegenne!, a vádlottnak aljas állapotát tel< intve, ment minden br;számitástól, 
s a vádlottak szn.badon bocsá.tandók. A szeménnet ugyanis csak n.zon nöktiíl köve
teljük, kiket a törvény kötelez ; aLoTt pedig , kik af;jas állapotuk minu n tö1'vény fi
gyelmére nem méltók, a törllények szigora alól fölmentendóh." Coel. Theod. IX. 7. I. 

ll) Strabo, lib. vm. 
5) Cognati neca.uto ut volent. XI I tábla. 
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származásu csecsemőt a folyamra bizták, s ha az atyánál szelidebb 
folyam föntartotta azt, törvényesnek ismertetett el. Krisztus pedig 
azt mondá: "A ki bün nélkül van közületek, az vessen első követ rá," 
s ez által megalapi tá a bün egyenlőségét a férfi és a nő között. A szent 
atyák, Krisztus szavainak értclmezői a házasságtörő férfit is bünte-
·tendőnek tartják 1), Ime az erkölc5iségből emell.edik a szabadság , az 
emberi természetnek legfőbb szüksége. A kéjhölgycknél, rabszolga
nőknél, sőt a mi több, istennöknél eddig lábbal tapodott és kigunyolt 
szemérem legbecsesebb ékessége lesz a hölgynek, ki jól tudja, hogy 
azért életét is föl kell áldoznia, s megkapja érte jutalmát; valamint 
tudja azt is, hogy ha érdemet akar szerezni magának , nincs szüksége 
hősi erényre, ha)lem elegendő, ha gyermekeit természetökkel egyező 

szelid erkölcsökre oktatja, mcllycknek jutalma egykor a mennyor
szág. 

Rabszolgaság. 

Hogy az ember itt alant a tökély után törekedhessék, az egy
háznak gondjai közé tartozik széttörni a lánczoltat, megszüntetni az 
elnyomás és lealacsonyítás szokásából credett zsarnok hatalmat, s a 
mi legrosszabb, mert legátalánosabb, a rabszolgaságot. Azonban szét
törni a lánczokat egyszerre, azt mondani a rabszolgáknak : ,Ti szaba
dok s uraitokkal egyenlők vagytok', meggondolatlan tett volna; mint
ha valaki egy tavat, melly maga körül egészségtelen kigőzölgéseket 
terjeszt, kiszáritani akarván 1 a gátokat rontaná le egyszerre. A jelen 
századnak philanthropiája tapasztalta már, mirc vezetnek az illy rög
tönzött fölforgatások Krisztus reformot akart, nem pedig forradalmat; 
a rabszolgák közé magvat vetett cl, melly századok mulva megtermi 
a gyümölcsöt, mellyct a régi bölcsészek tanai soha meg nem érleltek 
volna, ugymint a szabadságot. A szolga urával együtt az ő közös Is
tenök szine elé ugyanazon asztalhoz hivatalos ; visszaadatott neki a 
szcmélyiség és lelkismeret ; saját tetteiről és gondolatairól most már 
felelős. Sz. Pál egy megszökött, de megkeresztelt rabszolgát vissza
küldve urához, ekképen ir neki: "Ne ugy mint rabszolgát, hanem mint 

1
) "Ami a nőknek, az a férfiaknak is szól (mondja sz. Jeromos Fabiola 

életében). Krisztus és a császárok törvényei nem egyenlök ; nem egy dolgot tanit 
sz. Pál és Papinianus. Emezek minden szemérmetlenséget megengednek a férfiak
nak a szabad nők irányában; a keresztényeknél ha házaBSágtörés rnia.tt a férj el
válhat feleségétől, ez is elválhat ugyanazon bün miatt. Egyenjog mellett egyen
kötelességek állanak." Fabiola elvált férjétől, mert ez kicsapongó volt. 
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kedves atyádliát fogadd őt; ha te en~em hittársadnak tekintesz, fo
gadd őt, mintha én magam jönnék hozzád" 1). 

Hogy még tovább is tartott a rabszolgaság, annak oka a ke
reszténység ellenségeiben és az időkorban keresendő; minthogy a ke
reszténységnek nem volt hatalmában kezdetben a kéjelgő romaiakat, 
utóbb a vad h(',ditókat annak eltörlésére kényszeriteni. Egyszersmind 
Krisztus reformjának köveLkezése vala, melly nem bontottaszéta tár
sadalmat, hanem megjavitotta annak tagjait, s azért mindenek előtt ez 
annyira megromlott osztályt kellett jó utra téritenie. E közben nem 
csak az anyagi kenyeret nyujtotta az egyház a rabszolgának, hanem a 
szellemi táplálékot is, a vallásos oktatást; naponkint tiltakozott a meg
rögzött igaztalanság ellen. S mig a rabszolgából szolga, ebből ismét 
szabad munkás nem vált: a hol csak evangelium hirdettetett, legalább 
megszüntek barbar pontossággal számitgatni az emberek, milly terhet 
birnak meg ez élő gépel<, a nélkül, hogy összerogynának alatta; meg
határoztattak a napok, midőn nekik is pihenés engedtetett, megszen
telve azokat vigasztalásaiban az imádság- és oktatásnak, me Ilyet a pap 
mindenki számára tartott. 

A rabszolgasággal együtt a pusztán születésre alapitott nemes
ségnek is szünni kellett. Mert habár a régiek , kik a mélyebben ható 
elemzéshez nem sokat értettek, hallgattak is arról : annyi igaz, hogy 
az ő i n g e n u i t a s-ok a szabad emberektőli származásban állott min-

1) Le". Philemonhoz,. Valóban szánalomraméltó dolog látni, tniképen igyek
szik Gibbon mentegetni a rabszolgák nyomorult állapotát a romaiaknál, s bizo
nyitani azt, hogy a császárok enyhíték azt lassankint. Robertsan sokkal mélyebb 
belátá..'!Sal azt mondja :"Nem az evangeliumnak valameily különös szabálya, ha
nem a keresztény vallásnak á talanos szelleme , melly minden írott törvénynél több 
hatálylyal bir, szüntette meg a földön a rabszolgaságot. A kere.qzténységjótékony, 
szelid érzelmeket cseppegtetett a szivekbe; az ő szabályai olly méltóságot kölcsö· 
nöztek az emberi természetnek, hogy azt a becstelen szolgasá.gból, mellybe eddig 
sülyedett, kiragadták." Lásd É1·tekez,ését a világ állapotá1·ól a kereszténység kez,de
tén, 2. fej. 

Ezen rendkivüli fontos pontot a kereszténység fejlődésében, mint a mivel t
ségnek íö tényezőjét a Tübbingeni hittani folyóirrrtban (január 1834.) szépen tár
gyalta Mühler tanár e czim alatt: Bruchstiicke aus der Geschichte der Aufhehung der 
SklatJerei durch das Christe11thum in den ersten XV Jahrhunderten, vagyis: Töredék a 
mbuolgaság eltö1·lésének történetéból a ke1·esz,ténység által az els ö 15 században. 

Ed.' Biot értekezése a régi rabstalgn.ság eltörléséről nyugaton, 1838-ban 
nyert jutalmat az erkölcsi tudományok Academiájától Párisban. Ez értekezésben 
nagy gonddal vannak összegyüjtve a temérdek adatok, s kimutatva, milly nagy 
befolyást gyakorolt a vallás a nép legnagyobb részének átalakítására. 
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den vegyület nélkül rabszolgák-, vagy szabadosokkal; s midőn ez osz
tály meg~ziir.t, a természetes kültinbségnek is meg kellett szünni. 

lllyucmii szárnos gyakorlati alkalmazásai és haiá•ai voltak am:t 
szembeötlő tannak, mellynek világánál a rabszolgák szabadságot, az 
elnyomottak igazságot, a szegényei{ illeretctet, a bölcsek értelmet és 
reményt pillantanak meg; melly tannak mélységét bámu:ják a bölcsek, 
a kicsinyek pedig olly annyira szeretik, és fölkarolják annak cgyszc
rüségét. 

De milly hosszan tartott a küzdelem! A visszaélések olly annyira 
meggyökereztek a társadalomban, hogy az0knak kiirtásával együtt 
ennek is bomladozni kellett. Csak r1agy bajjal lehetett összeegyeztetni 
egymással a polgárisodást és a vallást, mellyek olly régóta szemközt ál
lottak. Az Isten országával folytonos cller1kezésben áll a hatalom, az 
előítélet, söt maga az embernek természete is, mellyct,habár ujjászülc
tésre segiteit is a Megváltó, dc a romlottságtól meg nem szabadított. 
Lám, 18 század folyt le már, sa rabszolgaság még most is számos tar
tományokat véres veritékkel öntöz. Annyi mivelt népeknél még most 
is létezik a hübéri rendszer. A sziiletési aristocratia megtörött, de 
mellette emelkedik a dusvagyon aristocratiája, melly a szegény·· 
nek könyeiből gyarapszik , s olly módon rójja rá a terhet, hogy az 
minden zugolódás nélkül türje a szolgálatot, s várja be a halált. A1; 
oktatás-, ipar- és szeretetrc szorult néptömeg még elhanyagolva van; 
fönáll még a párviadal, a háboru nem szünt meg, s anyagi hatalom lép 
föl bitorlóként a szellemi téren. 

Krisztus nem azért jött a világra, hogy megszabadítsa az embe
reket azon rosszaktól, mellyek örökségben szállottak rájok ; ö csak eny
hítő balzsamot, szerctetet hozott magával. Ezen erénynek neve f<em 
volt a régieknél, sőt inkább gyengeségnek lartatott; jelenleg pedig 
enyhiti a kikerülhetlen nyomort, fohászkodik a ~zenvedövel, s a sze
rencsétlenséget érdemmé, a testvériség kapcsává változtatja át. 

HETEDIK FIIJBZBT. 
A kereszténységnek kezdete. 

Alig hogy megerősíté az apostolokat a vígasztalás Lelke, levct
kezve minden félelmet, bejárták .J crusalcmet, hogy a pünkös t ünne
pérc összesereglett néphez intézzék szavaikat; megtéritettek három
ezer embed,, s naponkint mindig többet és többet. A megtértek a tem-
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p lomban gyültek össze imádságra,:; magán-házakban az Oltári-szentség 
vételére és közös étkezésre j szivök örömében és egyszerüségében ál
tlották az Istent. 

A zsidók földi megváltót vártak a l\1essiásbau j s a proféták is 
ollyformán nyilatkoztak, hogy kezdetben maguk is, az apostolok is 
ezen hibába estek j Krisztusnak országába01 akartak helyet foglalni, s 
az ö szeovcdésén megbotránkoztak. A csodák, mellyek által a Messias 
az ö küldctését igazolta, megszünteték a csalódást ezeknél; a zsidók 
azonban vétkes megátalkodottsággal esalódásban maradtak. Judaea 
tehát, melly az igi·reiek teljesedésének elismerése által sokkal magasz
tosabb ós termékenyebb értelemben az ujabb társadalom történelmé·· 
nek kiindulási pontja lehetett volna, a kárhozat terhe alatt nyögött, s 
a jövőre befolyással nem volt; a kinyilatkoztatás és béke városa, miu
tán az azt kifejező jelvényt félreismerte, eltöröltetett; a templomnak 
romjai azonban, hol minden kö rejtélyes módon illesztetett a másikhoz 
az örök istenség dicső palotájának fölépitésé1·e s?.Olgáltak. 

Kezdetben a keresztények nem kHiönözték el magukat a zsidók
tól, minthogy a keresztény vallás nem rontotta le Mózes törvényét, 
sőt inkább betöltötte azt j de hogy lstennek ama fenyegetése is betel
jesedjc'·k, miként szölejét más munkásoha bizza, maguk a zsidók fog
tak a keresztények iildözéséhez. Péter és János, kik sánták, vakok, né
mák gyógyitása által számos követökre találtak, börtönbe vettetének, 
s K risztus1·ól, vagy az ö föltámadásáról szólani megtiltatott nekik. Ők. 
kijelenték, hogy inkább tartoznak engedelmeskedni Istennek, mint sem 
az embereknek; s örömüket nyiivániták, hogy m(qtóknak találtattak 
Jézus nevéért gyalázatot szenvedni. Mig ök a tömlöczben sanyarog
tak , fol y to nos kiinyörgések szállottak értök az U r sz i ne elé 1), míg 
végre egy angyal kiszabadítá öket. Ek kor a tanács által halálra ítél
tettek j azonban, a törvénytuJó Gamaliel ellenkezésóre, agyülés előtt 

megostoroztattak ; a mi az egyháznak épiilésére szolgált, jól tudva, 
milly nagy érdemeket tulajdonitott az ö alapítója a szenvedéseknek, 
reménynek és önmegadásnak. 

Az uj hivek szent egyességben élve, hogy núnden vagyon-kü
lönbséget kiegyenlitsenek, claJták minden vagyonukat, s annak árát 
az apostoiok k<·zelésére bizták, kik mindenkinek sziiksége szerínt osz
togattak abból, és senki közülök nyomort nem szenvedeit 3). Különb-

')Ap. c.•. V. 2l). 41. X. 31. 
Z) u. o. II. 42. 49. IV. 34. 
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ség ugyan a társaság tagjai közt nem volt; azonban a naponkinti osz
talékok alkalmával a zsidók özvegyei valamivel többet kaptak, mint a 
hellen-zsidók, vagy idegenek özvegyei. Miután e körülmény szemct 
szurt, becsületességökről ismeretes hét diaconus választatott, kik nem 
csak a test eledeleit oszszák ki, hanem a testet és vért is, melly 
Krisztus emlékére a hivek étkezése után naponkint fölszcnteltetett. 

Sz. István. 

Egy illy diaconus volt István, malaszttal és isteni erővel teljes, 
ki Jerusalemnek ama zsinagogáiban tanitott, hová a zsidók minden 
oldalról tanulni összegyültck. Egy illy gyülekezetben, mellyet a Pom
pejus által Romába hurczolt, dc késöbb szabadon bocsátott zsidói> ké
peztek, Krisztus istenségéről szólva István, megmutatá, miként ő az 
igért Messias. Ellenkezői nem tudván kiforgatni őt okoskodásából, be
vádolták őt a törvényszék előtt, hogy Mózest és az Istent káromolta j 
minthogy pedig állitása mellett szilárdul megmaradt, őt a városból 
kihurczolva, megkövezték. Ellenségeinek bocsánatot kérve halt meg, s 
elsö volt, ki vérével pecsételte meg az igazságot. 

Jakab, az ifjabbik, ki igaznak is nevezteték, a jerusalemi hi
vek püspöke, bort vagy szeszcs italokat nem ivott; mezitláb , durva 
köpenyben járt,s a sok imádkozástól olly kérgesek voltak térdei, mint 
a tevének. Ananus főpap a templom erkélyére vitette föl őt; s miután 
hitvallását a farizeusok meghallgatták volna, onnan letaszittaték. Ja
kab, az öregebbik, már azelőtt lefejeztetett Herodes Agrippa rendele
té ből. 

Jaj leszen Jerusalemnek, melly meggyilkolja a profétákat! Kö
zelget az óra, midőn Sion leányai sirni fognak gyermekeik fölött, s 
irigyeini fogják a gyermektelenek sorsát. 

Sz. Péter és 11z. Pá.l. 

Az üldözött hivek Samaria- és Judaeában elszéledve, a megtér
tek számátszaporitották. Legkitünőbb volt köztök Saul, Ciliciának Tar
sus városából, születésére nézve romai polgár, eredetére benjamita, 
gondolkoz~smódjára farizeus. A legdühösebb üldözöböl megtérve, az 
evangelium legbuzgóbb hirdetője lett j leveleiben bővebben kifejleszté 
a keresztény tanokat ; azéttépte a kötelékeket, mellyek a nazareuso
kat a zsinagogához csatolták, s a felekezetből független egyházat ala
pitott, me Ily scm bizonyos helyhez, sem nemzetiséghez kötve nem 
vala. 

Elhintve az üdvösség magvát Judaeában, az örömbirt olly né
pekhez is elakarták vinni az apostolok, kik eddig Krisztusról mit sem 
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hallottak. Mielőtt azonban farkasok közé mennének a bárányok, közös 
hitvallásukat összeszerkeszték; ezut4n elindultale Pál Görögországba, 
András a szittyákhoz és Epirusba, Tamá<i a parthusokh<Y.l és Indiába, 
Bertalan Nagy-Armeniába, Máté Aethiopiába, Judás Arabia- és Meso
potamiába, Barnabás és Simon Persiába, M:ityás Egyptomba és Abyssi
niába,ngyhogyaz egészföldön hangzott az ö szavuk,s 
vis z h a n g z o t t a v i l á g h a t á r a i i g. J á nos a boldogságos Szüzzel 
Ephesusba ment; Fiilöp PhrygiánakHierapolisvárosában lelte halálát. 

Antiochiából, Ásia legnevezetesebb városából, hol a megtért 
zsidókat el5ször nevezte Péter ke r es z t é n y eknek , Romába in
dult 1), a genezarethi halász a világ fővárosába, hogy egy más egység
nek központját állitsa föl ottan; hogy egy Mcssalina becstelenségeinek 
és Nero kegyetlenségeinek ellenében fölállitsa a fensőbb szellemet és 
magasztos erényt, rnelly megbocsát, oktat és vigasztal, s me ll y föl
áldozva önmagát az emberiségért, hasztalanná tesz minden véráldo
za tot. A zsidóknak nyugtalankedása Romában, főleg a megtértek el
len, rávette Claudiust, hogy kiüzze öket. S ekkor Péter valószinüleg 
Ásiába tért vissza , valószinüleg mondom ; mert a gőgnek eme korsza
kában a világmenetének eme nagy megujitói az ő tartózkodásukat ti
t okban tartották. 

Péter Antiochiában a környüimetéletlen hivekkel étkezett ; 
azonban némelly megtért zsidóknak ösztönzésére amazoktól elválva, 
ezekhez csatlakozott. Pál őt e miatt megfeddette, hogy nagyon sokat. 
tart a jelvényre; s miután a jelképezett már megjelent, a jelképeknek 
teljesen meg kell szünniök. Péter hajolt a figyelmeztetésre. Pál 
mindegyre szaporítá a hivek számát, kik közt nevezete!<ebbek valának 
Timotheus és Lukács, antiochiai orvos ; azután A thenebe ment, a gö
rög tudományosság és babonaság gyiilhelyére, hol a polgárok és ide
gen~k egész napon át csak njság után futkostak. Itten Görögor
szágnak legtekintélyesebb gyülekezete, az Areopagus előtt hirdette az 
igazságot: miért is némellyek kigunyolták őt, mások pedig azt mondák 
neki : ,Majd máskor szólj nekünk erről' 2); mintha fontosabb foglal
kozásaik is lehettek volna , mint az Isten és ember, a bün és a meg
váltás. 

Daczára az Areopagus nem kedvező itéletének, a nagyobb rész 
közönyös~égének, s az epicureusok gunyolódásainak, igen sokat meg-

1) Péternek Romába való utazása, noha némellyek által kétségbe vonatik, 
hiteles adatok szerint bizonyos. 

') Ap. cs. XVII. 
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téri telt. Az cphesusi Diana, a természeti erőknek keleti jelvénye 1), 

mindenütt nagy tis;lteletben állott; cgyutial temérdek babonaságokra, 
főleg az ephesusi betük alatt ismeretes arnuictok és talismanak gyár
tására nyujtott alkalmat 2). Pál azt kivánta, hogy a megtérés első je
Iéül hozzák el mindezen hüvészi jeleket és a titkok llönyveit; s jólle
}~et azoknalc ára 50 ezer denárra rugott, azollat megégctteté 3). }<~ tény, 
s hogy ennek következtében az illy jelvények és apróságok annyi vc

vökre most már nem találtak, a mcstcremberek között olly nagy zaj
gást idézett elő, mcllynck lec~illapitása igen nagy bajba került. 

Tyrusból Jerusalembe térve Pál (58.), börtönbe vettetett js mint 
romai polgár,a szokás 3Zerint egy katonához lánczolva, Romába külde· 
tett. lit tisztességes őrizet alatt tartatván, maga körül gyüjté az elő
kelő zsidókat j s miután bennök siketekré! talált, kijelenté ncl<ik, hogy 
most már a pogányok fogják befogadni a malasztnak általuk megve
tett igéjét. 

Sz. Pál lenlel. 

Két év alatt, mig Pál az ítéletre várakozottRomában, a hiveknek 
számát növclte,s az egyházakhozés barátaihoz leveleket intézett, meg· 
erősítve őket a hitben, vagy fejtegetvc az egyes tételeket, vagy ki
irtva a visszaéléseket és babonás nézetcket, mellyek a hitnek tiszta
ságát beszennyezheték. E levelekben fejtegettetik elég világosan :~ 

természeti jog. Ugyanazon egy Isten fiainak nagy családja, ugyanazon 
erkölcsi törvénynek hódolva, lakja a világot ~)j a választó fal leesett; 
megszünt az ellensége,kedés, melly szétvá!va tartá az embereket ~); 
a felebaráti szeretet váltotta föl a városok és tö•·zsek viszályait j görö;; 
és barbar, tudós és tudatlan, zsidó és pogány közt nincs többé ki.i
löobség 6). Az emberiséget ujjászülö uj törvénynek nem czélja lcver11i 
a főnálló hatalmat, hanem a gyengék- és elnyomottaknak jogokat biz
tosit a hatalmasok ellenében 1). Az iga, mellyct az embernek mindcn 
baladék nélkül leráznia kell, az anyag és érzékiség igája. Az anyag tM 

lj ,Cujus numcn unicum, multi[onni specie, ri tu vario, nomine multijugo 
totus veneratur obi.~.' Apul~jus , ll. A rumaink ez istenség javára. végrendeletet te
hettek. Ulpianus, l11st. tit. XXII. 

1) Plutarchus, i11 Al··~·ant..o. - Glemens Alexandrinus, St,·o"t. V. 
3) Ap. cs. XIX. t!J. 

')A rom. VIII. l·l. 
-') Ephes. ll. 14. 
o) Rom. I. 14. X. 12. 
')Rom. XIII. L - Ephcs. VI. 5. - Coloss. IV. l 
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ered a kicsapongá~, ellenségeskedés, bálványozá<~, gyilkot~ság; a lé
lektől a szerctet, békeség , türelem, emberiség, tiszta5ág 1). Nem kell 
tehát elölni a szelle!llet, hanem a testiség és a törvény betiije helyébe 
emelni 2). Az igazságnak üldöztetnic kell j dc azért a keresztény nem 
keresi önkényt a halált, könyörög üldözőiért, s a hitnek paizsával, az 
üdvösség sisakjával és lelk i fegyverrel ellátva k üzd 3

). E levelekben 
állit ja föl Pál a hatalomnak valódi elméletét, midön n.zt tanit ja, hogy 
lsten a hatalomnak egyedüli kt1tfeje j megtiltja az elválást, melly a 
nők életét erkölcstelen állhatatlanságnak teszi ki; magasztalja az ön· 
mf'gtartóztatást, ha romlást nem idéz elő. 

E levelekből egy részről az erőteljes tiszta lélek magasztossága 
tiinik ki, mellynek röptét és mélységét mcSg a görög nyelv sza-vai sem 
követheték mindenütt ~); más részről pedig azon embernek egyszerii· 
sége, ki se11kinek terhérc lenni nem akar, hanem saját keze munkájá· 
val keresi élelmét 5); s megkéri Timothemt , hozná el neki Troasban 
hátrahagyott könyveit és köpenyét. Mind<?nek fölött pedig bámulandó 
benne a buzgó szeretet, midőn azt mondja : .,Ha emberek vagy an· 
gyalok nyelvén szólnék is, de haszeretetem nincscn,ollyá lettem, mint 
a zengő réz , vagy a pengő czimbalom. tJs ha profétálás ajándékával 
birnék, és tudnék minden titkokat és minden tudományt, sőt ha olly 
hitem volna, a millyen a hegyek átvitelére is elegendő: de ha szerete· 
tem nincsen, semmi sem vagyok. Ha elosztanám a szegények eledc
lére minden vagyonomat 1 sőt ha testemet tiizre adnám, ugy, hogy el
égjek : hogy ha szeretet nincsen én bennem, semmit nem használ ne
kem .... A profétálások megüresülnek, a nyelvek megszünnek, a tu
domány elenyészik, de aszeretet sol1a meg nem szünik'' 6). 

Óskercsztényi hagyomány szerint Péter és Pál vértanui halállal 
pecsételték meg hitöket Romában 67. év junius 29-én, vérökkel szen· 
telve meg a földet, melly már annyi vér által bcmocskoltatott. 

1
) Rom. több helyütt j l. Korintk. n. 15.; B II. Korinlk. lll. 7. 8.; Galat. v. 

19-23. 
1) l. Tkessnl. V. 19; Rom. VII. 14; Il. Korintk. Ill. 6. 
3) Rom. XII. 14; Epkes. VI. 13. 
~) Az ephesusiakhoz irt levélnek kezdetén. 
s) Törvény volt a tudós zsidóknál, hogy mindenki valami mestcrséget ta· 

nu lj on. A Talmud (Kidousckim, Pessm·t, Abot!l, Sota czikkck alatt) igy szál : "A ki 
fiait valameily foglalkozásra nem tanítja, rossz életre késziti őket. Ne mondjátoil 
azt: én tekintélyes férfiu vagyok; ez a foglalkozás nem nekem való. Rabbi Joanan 
szücs volt, Nahum másoló, egy másik Joanan sarukat készitett, rabbi Juda pedig 
kenyeret is tuc!ott clagasztani. 

6
) l. Ko1·inth. X lll. 1-8. 
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E közben a világosság, mellyet alig hogy észrevettek a világ
nak szemei, a szeretct müvei által mindig öregbedett. A hol a szo
morgókat vigasztalni, a tudatlanokat oktatni, nyomorultakat gyámo
litani, elnyomottakat bátoritani kellett: ott megjelent az apostol,, ki 
hasonlóan az Ur angyalához segített, és eltünt j a megvigasztaltak ál
dásokkal halmo::~.ták cl a vallást, melly mig egészen az éggel látszik 
elfoglalva lenni, annyi boldogságat áraszt el a földön. Egészen uj 
tünemény volt: a tevékeny gondosság a tudósok és hatalmasok által 
megvetett és elnyomott legalsóbb néposztály iránt; az egyszerü embe
rek, kik mindenkinek hirdették az igét; a diaconusok, kik az alamizs
nát mindenkinek, még üldözőiknek is osztogatták j azon istenfélő em
berek, kik a gonosz vagy könnyelmü atyák által elhányt gyermeke
ket fölszedték, mert Krisztus mondotta : "A ki befogad egy illyen 
kisdedet az én nevemben, engern fogad be" 1). 

Corinthusban, a törvényszedi fajtalanság városában, hol ezer 
meg ezer hajadon becsteleni té meg magá.t Venus tiszteletére, az apos
tolok levelei egészen átalakiták s épületes tökélyre vitték az embere
ket. "Ki volna az, igy ir sz. Kelemen az ottani egyházhoz, a ki ne be
csiilné a ti hitszilárdságtokat, a ti jámborságtok keresztény mérsékle
tét, a nagylelkü vendégszeretetet, a ti tudományotok tökélyét és ala
posságát? Megtettetek mindent, nem tekintve az embereket, áldozta
tok az Isten ttlrvénye szerint j engedelmesek voltatok pásztoraitok 
iránt, tiszteltétek az öregeket, az ifJakat becsület- és mérsékletre, a 
nőket tisztaság- és szeméremre, a férjeket szeretetre , alázatosságra és 
szerény gazdálkodásra tanitottátok. Eltelve alázattal , készebbek meg
alázkodni mint másokat megalázni, adni mint követelni , megeléged
ve azzal, mit lsten adott nektek, megtartva az ö parancsolatit, édes 
béke honolt köztetek,s azon vágy, hogy egyenes szivvel és szent bizo
dalommal jót cselekedjetek. Éjjel-nappal csak felebarátaitok javára 
gondoltatok; őszinte ártatlansággal, a szenvedett méltatlanságok fe. 
ledésével síráokoztatok felebarátaitok hibáin, mintha magatok követ
tétek volna el azokat." 

Igy nevekedett a nyáj az apostolok és püspökök szavai és pél
dája után, kik a hit megszilárditása végett mindenkor készek voltak 
türni és szenvedni panasz nélleül j mivel Krisztus nem igért gazdagsá
got, élvezetet, hatalmat, hanem engedelmességet, sanyaruságot és 
üldözéseket. 

1 ) Máté, XVIII. 5. 
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Szigoru erkölcseiket azonbau szeretetteljcs kegyesség merse
kelte. J án os, Krisztusnak forrón szerctett tanítványa, a sz eretet hir
detője, ki Pathmosba számüzetett, egy igen jó hajlamokkal biró ifju t a 
püspöknek ajánlott j ki neki kelleténél több szabadságot engedvén, 
rossz társaságba keveredett, s végre utonálló vált belőle. János vissza
térve, számon kérte a püspöktől a rábizott kincset j s midön megtudta, 
hogy az ifju meghalt, vagyis elvesztette lelkét, nagyon megszomoro
dott, azután pedig az erdőbe mcnt egyedül, hol a szerencsétlen tar
tózkodék. Ez, a mint öt meglátta, futásnak eredt; János utána sietvén, 
könyörgött neki , ne hagyná el gyámoltalan öreg atyját, s végre is 
visszatéritette őt az erény ösvényére. 

Egykoron ő maga egy fogolymadárral játszadozott j a mit látva 
egy vadász 1 bámult rajta, hogy az olly tiszteletre méltó egyén gyer
meki játékkal tölti el az időt j mire János kérdi őt : "A kezedben levő 
ijat miért nem tartod folytonos feszült állapotban?" - ,l\fert elpat
tanna', volt a felelet. )~n is, ugy mond a szent ember, némi pihenést 
engedek lelkemnek, hogy annál inkább el viselhesse az ujabb fáradal
makat" 1). 

Nagyon elaggott korában olly gyenge volt, hogy magával tehe
tetlen levén, nem is tarthatott oktatást, hanem csalt viteté magát a 
templomba, s mindegyre azt mondá: "Fiacskáim! szeressétek egymást." 
S midön hallgatói azt kérdenék tőle, miért nem mond nekik soha 
egyebet, felelé: "Mert ez az Isten parancsolatja, s ezt megtartani 
elegendő." 

A keresztények többnyire egyszerü fehér öltönyt viseltek közön
séges kelmébő l, minden ékesség nélkül, ne hogy a ruha többnek látszas
sék az embernél. Kezdetben minden módot elővettek, hogy elrejtsék 
magukat: összejövetelöknél közösen megállapitott jegyeket használtak, 
skatulyában vitték a betegekhez, foglyokhoz, s a kik a házból ki nem 
mehettek, az U r vacsoráját; levelek és egyéb jegyek által ismerteték meg 
egymást. Az ételben mértékletesek valának, az érzékiségneknem hódol
tak; a halat a husnál, az egyszerii eledeleket a mesterséges ételeknél 
többre becsülték ; naponkint csak egyszer étkeztek nap nyugtával, 
vagy legfeljebb reggel szakiták meg a böjtöt kevés száraz kenyérrel. 
A bor tiltva volt az ifjaknak 1 de az öregek mérsékelten ihatták i czifra 
edények,butorok, illatszerek vagy zeneeszközök náluk nem találtattak. 
Evés közben szent dalokat énekeltek 1 s a zajos kaczagástál tartóz-

1
) Eusebius, Hist. V. 18. 
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kodva, szerény komolyság uralkodott köztök. Vacsora után Istent di
csérték, azután kemény fekhelyökre vonultak; sok á nem aludtak, hogy 
éltöket hosszabbra nyujtsák, s Istent dicsérni korábban fölkelhessene le 

Az Istennek alakot nem adtak, s csak is e g y, j ó, l é l ek, a ty a) 

t e r em t ö néven ismerték. Hódolva neki, nem fordultak a Capitolium, 
sem Sion hegye felé; hanem mindenütt és mindenkor megtalálták öt., 
mert szivökben hordozták 1 s minden tett és minden gondolat által 
hódoltak neki. Mindazáltal néhány órát kiválólag az imádságnak szen
teltek, s azt állva végezték, arczczal keletnek fordulva, fejöket és ke
zeiket pedig az égre emelve ; az imádság végczté,·cl fölemelték egyik 
lábukat, mint olly zarándokok, kik bármelly perczben készek elhagyni 
e földet. 

A pogányság bálványozta a testet: ellentétben a keresztények 
csak moeskot és bünt szemJéltek abban. Ez oknál fogva a szüzcséget 
legtökéletesebb állapotnak tartották; ez szintugy szenvedélylyé vált 
náluk, mint azelőtt a fajtalanság j találkoztak hajadonok, kik a házas
ság elöl öngyilkosság által menckültek. Ezen uj állapotnak kiváltsá
gai és jelvényei valának; a hajadonok ugyanis fejöket födetlen, s ha
jokat vállaikon szétbontva hordották. Midön Tcrtullian ezt eltiltani 
akará, ök a fej befödésérlSl mit sem akartak tudni, minthogy ez az alá
vetés jele volt a férjek irányában. E részben is az erény egyengette az 
utat a szabadsághoz. 

De azt is tudták ők , miként "üdvösebb dolog házasságban élni, 
mint titkon epedni"; s a házasságot szentség és a Teremtő szándéka 
gyanánt tisztelték." A beteg~ égekben és az aggkorban, mondák az öre
gek, semmi nem hasonlitható azon gondossághoz, me Ilyet saját fele
ségeik- és gyermekeiktől nyernek. Szeressétek a lelket, s ne tekintsé
tek egyébnek a testet, mint szobornak, mellynek szépsége a szobrász
ra emlékeztessen." 

Minthogy a kereszténység visszaadá természetét az emberiség
nek : a nő is kiemelkedett régi becstelen semmiségéből, s eredeténél 
fogva egyenlövé lett a férfiuval, jóllehet különbözö foglalkozása- és ren
deJtetésénél fogva annak alája vettetett. Mária, az Urnak választottja, 
megszentelte az ő nemét j ajtatos nők jelentek meg a kereszt tövében; 
Krisztus társalgott velök, és megbocsátá az ő biineiket. Halála. után 
némelly asszonyok a könyörgésbenállhatatosak maradtak az apostolok
kal1), s hogy nekik szolgáljanak, követték az apostolokat, valamint Mag-

1) Ap. csel. I. 14. 
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do l na éSJ a két Mária tőnek Krisztussal ; kereszteltek, jövendöltek ; a 
levelekben gyakran említés ·van rólok, s üdvözletet is nyernek 1); meg
jelennek a gyi.i.lckezetckbcn, részt vettek az oktatás-, áldozat-, szolgá
latban ; sz. Pál Timotheusnak ajánlja azokat, kik Öt a szent munkában 
gyámolitották. Nem sokára diaconissák rendeltettek, kik özvegyek, de 
v a l ó j á b a n ö z v e g y ek lehettek csak 2), vagyis hatvan éveseknél 
nem fiatalabbak, kik maguk táplálták saját gyermekeiket, vendégsze
retetet gyakoroltak, az utazók lábait mosogatták, a szomoruakat vi
gasztalták, mindig tiszta, józan életüek voltak. Más nők ismét a fog
lyokat látogatták; izenetet, vagy Urvacsorát vittek titokban, a betegck
nek ajándékokat osztogattak az ő nemöknek szokott kegyességével; 
ápolták a vértanukat, sebcilwt csókolgatták, s kimulásuk után véröket 
é~ csontjaikat összegyüjtötték. A törvényszékek előtt bátor lélekkel 
megjelen ve, a biráknak gőgjével, s a zsarnokok válogatott kegyetlen
ségével daczoltak, azon Istennek oltalmára bizván szüzeségöket, ki 
csodákat mivelt érettök. Mint vértanuk, megtagadták azon gyöngesé
get, mellyel mi férfiak olly gunyosan az ő nemöket jellemezni szerot
jük ; sőt még a férfiaknál is nagyobb hősiességet tanusitottak; mert 
ök nem csak a kinoknak , hanem a szemérem elleni támadásoknak is ki 
voltak téve ; s azok , kik nem birtak velök a gyengeség által, erény
nyel iparkodtak legyőzni öket. És igy méltók lettek arra, hogy meg
küzdjenek Venussal; s mig a pogánynök, másoktól tisztelve, a szabados
ság örömérzetében fölkiáltottak : "Az élet élvezet"; ök, az erényes és 
meggyalázott nők azt mondák : "Az élet szenvedés." Miután egyen
lőkké tétettek a férfiakkal a szenvedésbcn, jogukban is egyenlők let
tek, és saját vérökkel késziték elő n nők számára a miveltebb századok
ban megadott egyenlőséget. 

Tertullinn két könyvet irt a nő szépsége- és ékességeiről; s meg
mutatá, miként a tulságos pipere nem illik a keresztény nöhez ; hogy 
a lánczokhoz és a bárdhoz furcsán állanak a karpereczekkel és arany
lánczczal megrakott kezek és nyak. Értekezésében ,A d u x o r em' a nő 
egészen más szinben tünik föl, mint a pogány társadalomban ; meg
osztja férjével a foglalkozást, a hitet, még a vagyont is , a miböl szii
kölködö felebarátait segíti. A mC>gtért nő azon mag, melly a családi 
ti.izhclynél sarjadzik, s ha fc;rjét nem birhatj'l is követésre, szolgáiba 
és gyermekeibe uj eswH~kct, nézeteket és vágyakat önt. Priscilla e:>a-

1) l. Km·inth. XVI. 
2 ) I. 1'imolh. V. 
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ládja volt az első, hol a gőgös eszméknek, mellyeken a régi patrieia
tus alapult, átmenetc az átalános testvériség eszméihez , mellyek is
mét a keresztény egyenlőséget képezik , végbement. Három Priscilla, 
llilaria, Flavia, Severina, Firmina, Justa, Cyriaca, számos Lucinák, s 
más gazdag özvegyekből lett diaconissák egész napokon át írnáakoz
tak a vértanuk sirjainál, mellyekct olly titokteljes gondossággal éki
tettek föl, a minövel más nők az ö kéjteremeiket ékiteni szokták. 
Szent életü anyák és hajadonok rótták le azok büneit, kik az istennők 
oltárai előtt magukat megbecstelenitették, ~uzgó imádság s a szüköl
ködők és nyomorultak gyároolitása által. Midőn már nem találkozott, 
ki Vesta tiszteletére szüzeséget fogadott volna, szám os hajadonok 
vetélkedő készséggel ajánlkoztak a szent csontok őrizetére. 

Későbben a nők az ő vagyonukból kórházakat alapitának, s a 
szentek barátságát és dicséretét érdemelték ki, mint például Jeromos 
barátságát Marcella és As elia, ezeknek anyja Albinia, az előbbinek 
leánya Principia, ennek barátnéja Paula, Paulina, Eu~tochium, Lea, 
Fabiola, ki nlinden birtokát eladta, hogy megalapitsa az első kórházat, 
mellyet Roma a vérontás és kéjelgés cmlékeinek ellenébe állíthasson; 
Melania a maga vagyonából ötezer hitvallót táplált Palaestinában j s 
Jeromos ohajtása szerint nem csak szenvedtek e nők, hanem még har
czoltak is. Nem sokára Ágostont anyja téritette meg, aranyszáju sz. 
Jánost anyja nevelte, Basiliust ismét saját anyjamentette meg, miként 
késöbb Lajost megszentelte j más nők a trónon ülve, egész nemzete
ket téritettek meg. 

Valamint a hindu regékben az özönviz árjai fölött lebegő lotus 
virág a jövőnek csiráit hordá keblében: szintugy Romának irtóztató 
romlottsága fölött állott az egyház, azokhoz hasonló, minöket Ásiá
ban és Palaestinában láttunk, s az egy, jóságos, keresztre feszített Is
tent és a magamegadás és bocsánat erényét hirdeté. A vérfertöző és 
vérengző Romában , olly lelkek, minöket nem volt méltó birni a vi
lág, egészen más életet éltek az elrejtett barlangokban, mig ütött az 
óra, hogy a megváltás fáját vérökkel termékenyitsék. Ostia, Velletri, 
Tivoli, Praeneste, Palacstrina városok körül s Latium síkságának te
kervényes völgyeiben az üregek mcllett, hol a gazdák száz meg száz 
rabszolgát zártak össze éjjelre, a féktelen fajtalanságnak engedve át 
öket, léteztek még más barlangok, hol könylik és imádság közt szültc 
magát uj életre az emberiség, kivágva azonsziklába, mellybölakéjelgés 
lakai épittctének. Itt temeték el a keresztények halottaikat befalazott 
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fülkék be, oda téve még a vértanuknál a kinzás eszl<özeit, a vérerlényt, 
méltóságuk jelvényeit, vagy hajadonoknál a sziiz ko!lzorut, s néha a 
megholtnak nevét is bevésve. A halálnak eme mcncdékhelyeit ,coe
meterium'oknak, vagyis alvó·helyeknek nevezték j kif•.!jezéseiil a tiszta 
lelkismcrctnek, melly a máq, jobb világra éb1·ed~s bizonyosságával vi
gasztalja magát. 

Az ünnepek előestéjén egymást fölváltva c barlangokban a járn· 
bor leviták, egész éjjel háladalokat énekeltek az Urnak j a mi egy· 
szersmind kalauzul szolgált a hiveknek , kik a városból, vagy z<arnok 
urak börtöneiből kilopózkodva, ide jöttek fölkeresni a vértanusághan 
megcsonkult öregckct, a máglyáról csodálatosan megszabadult piispö
köket, a bölcsészeket, kik apostolokká változván, végre is megoldot
ták .a kételyek csomóját, s az igazságot a halál árnyékában tespedő 

népekhez elvinni készültek, s azt saját életökkel is megpecsételték. 
A püspök és az öregebb áldozár elnökölt a gyi.Jekezetben j s mi

alatt az önzés rákfeneként rágódott a régi társadalom testén , milly 
erőteljesen növekedett az uj társadalom a szeretetbcn, melly a hitnek 
kimeríthetlen forrásából eredett! Rájo!\ n1~zve az élet küzdPiem volt, 
a halál pedig jutalom, mellyct kiérdemleni kellett. A szent kitpolnák· 
ban a kornai< minden embertelen megkülünböztctése elenyészett: a 
gazdag a szegény mellett ült, kit vagyonából táplált; az alsó néposz
tálybeli hajad0nok fehér kendövei bcfödvc, nyakukban a báránynak 
jelképét hordva, ki elveszi a világ biir1eit, a senatorok és proconau
lak hölgyeivel és özvegyeivel egyiitt könyörögtek , és énekeltek; kik 
minden vagyonukat a hivek gyülekezetének adták, s a szereíet jóté
teménycit gyakoroltálc A helynek minden ékessége valameily vértanu 
sirjánál némi virágokban, faedényekben, fáklyák- vagy lámpákban 
állott, me Ilyeknek világánál az evangelium olvast:üék. A püspök, a 
diaconus, az áldozár, vagyis a föliigye!lí, a szolga és a le~öJ·cgebb 

csak nagyobb erény, szeretet és tudomány által kiilönbözteték meg 
magukat a többi hivektől a szenvedés- és vigasztalásban, a békcszer· 
zésben, a könyöriilct- és lsten ígéjének hirdeté;;ébcn. 

Ugyanazon hi then, erkölcsi törvényrkben és reményben egyc
sülve, minden összeeskiivésök Istenní'k közös imádásában s a szcnt 
könyvek olvasásában állott. A kitől telt, havonkint némi ös~zeget tett 
le a szegények táplálása- és eltalcaritására, az árvák, hajótörést szen· 
vedtek, száműzöttek és elitéltek gyámolitására. Mint testvérek készek 
voltak egymásért meghalni; mindenök közös volt, kivéve a nőket j 
együtti étkezésök a szerctet lakomájának (agapae) nevezteték. A szent 

9 



130 

vacsora asztalánál ülve, a legszentségesebb vér kelyhét körben adták 
egymásnak ; az eledelt pedig annak dicsöségére költötték el, kitől 

minden adomány jő; s a szeretet testvériségéLen, a bocsánat és áldo
zat szent érzetében örömteljes hangulat szállotta meg az egé~z gyi i lé

kezetet. 

NYOLGZADIK FliJHZiiT. 

G a l h a. - O t h o. - V i t e ll i u s. 

A senatus örtimét Nero halála fölött nagymértékben megzavarta 
azon köriilmény 1 a miként Gal ba császárnak választatott j mert most 
már Román, a birodalomnak szentélyén kivül is lehetett császárt vá
lasztani 1). A főhatalom tehát a hadseregnél volt j s a senatus vá
lasztása következtében eddig főnállott aristocraticai zsarnoks:ig a lw.
tonák által történt választás folytán democraticaivá vált. 

Servius Sulpicius Galba Terracinában elükellí romainktól szár
mazott j Ö maga is nagy vagyont szerzett. S temérdek jóslat hirdette 
neki a jövendő uralkodást; mint praetort megked v elte őt a nép, mint
hogy kötélen tánczoló elefántok látványát nyujtotta neki. A német.oi·
szági seregek vezérletével megbizatván, helyreállitotta ezek közt a 
fegyelmet. Claudius szerette öt. Nera alatt visszavonult, ne hogy 
annak gyarmját fölébreszsze j s minden perczben üldözéstől tartva, a 
hirtelen menekülhetés esetére mindig tetemes pénzösszeggel volt el
látva. Mindazáltal tarragani Spanyolország helytartójává nevezte őt 

Nero 1 hol kezdetben tulságos szigorral lépett föl j de vagy természe
ténél fogva, vagy félelemből csakhamar bátortalanná lett. 

A zsarolók megfékezésemiatt megkedvelte őt a tartomány, me ll y, 
midőn Nera ellen föllázadott, hogy a legnagyobb jót, a szörnyeteg által 
elrablott 9zabadságot a népnek visszaadja, mellette fegyvert fogott. 
De midőn Vinclex megölte magát, s Virginius kijelenté, miként ő csá
szár lenni nem akar, de azt sem fogja türni, hogy a senatus beegyezése 
nélkül más valaki legyen: csapatainak lliiségét ingadozni látván, Cin
niába vonult vissza Spanyolországban, azon szándékkal, hogy magát 
megölje. 

1
) E1·ulgato impel'ii al'c:~no, pr·incipem :tliLi r!1mm Romae liel'i. Tacitus, 

Hist. I. 4. 
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E közben Nero halálának hire hozzá is elérkezvén, reménye ujra 
föléledt. Fölvevén az imperator czimet, a temérdek hizelgökkel, kik a 
fülkelő nap előtt mindig hajlonganak, Roma felé megindult, utközben 
.<;zigoruan büntetve a városokat és egyéneket, kik az ö lázadását nem 
támogatták. A vetélytársak közől, kiktől némileg félhetett, az akkor
tájban Judaea földén táborozó Vespasian engedelmességet fogadott 
neki. Virginius Rufus nem fogadá el a neki ajánlott uralmat; egyedül 
Nymphidius Sabinus, a praetorianusok főnöke, bökeziien lckenyerezve 
ezeket, fogadta a senatus hódolatát, keményen megdorgálva ezt, hogy 
az ö pecséte nélkiil levelet küldött Galbához; jóllehet a császári czi
met nem viselte , mindazáltal a föhatalmat tettleg gyakorolta annak 
jeléül, hogy a zsarnoknak bukásával nem enyészett el egyszersmind 
a zsarnokság. Mig a senatorok és patriciusok ajtaja köriil seregelve, 
üdvözölték őt, hogy letette Tigellinust, s megmentette a hazát; más 
részről a népet kötelezte Ic magának látványok rendezésével, s Nero 
barátainak elnézett fölkonczoltatái:a által; végre pedig annyit·a tuika
pott, miként Mauriscus, tiszteletre méltó senator, a curiáhan nyiltan 
kirr.ondaná: "Attól tart0k, hogy illy eljárás után majd visszakiván
juk Nerót." V égre midőn a katonákat fiil akarná buzdítani, hogy (í t 

császárnak kiáltsák ki, általok meggyilkoltatott. 
Az Ö czinkosainak r!s párthiveinek meggyilkultat.ásából láthat

ták a romaiak, miként a szelid Gal ba maga is vérnyomokon jár. A Ponte 
M ilvio-hoz érkezve, a Ne ro li !tal legióvá alakitott tengerész-csapat 
jó\·áhagyásért esedezett; minthogy tagadó vála,;zára föllázadtak, rá
jok kiildi a lovasságot, s ez hétezeret kaszabolván le köziilök, a töb
bit, mig élt, bö!'tönben tartotta. Számos egyéb kivégeztetéseket pa
rancsolt hideg közör.yösséggcl ; midön kérnék őt, miként kimélne meg 
egy lovagot a kivégeztetés gyalázatától , a vf.rpadot hcfestette, és vi
rágokkal földiszittcté. 

Mindazáltal á szelidség hirében állott Galba, szelidségnek véve 
a hanyag közönyi:isséget, me ll y ha talán jól áll is a magán ·embernek, 
veszélythozó volt akkor, midőn az uralomra jutva, r>gy Cornelius La
co, Marcianus Icelus és 'fitius Vinitw kényére bizta magát, kiket a 
nép, minthogy szüntclr;m körülte voltak, az ő paedagogusainak ne
Yezett. A mindennemii gonoszságról elhirhedt Vinimi flnnyit·a elvc
temült már, hogy Claudius asztaláról amnyserleget lop'Jtt cl ; miért a 
császár c~ak azzal büntette öt, hogy má~nap caerép-poharat t(~tctct.t 
eléje. Galba azonhan háladatos volt iránta, mivel fondorlatok és vak
merősl~g által lít uralomra scgité. Laco , a praetorianusok vezére, 

9* 
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egyedül saját véleményében bizakodott, s a mellctt harczolt. Icelus 
szabados, kit N e ro lovaggá emelt, hét hónapi szerencse mellett nagyobb 
kincseket gyüjtött, mint a legzsarolóbb szabadosok Nerónak tizennégy 
évi uralma alatt. Nem volt aljasság, amire ezek nem vetemedtek volna; 
itéletekben és hivatalosztásokban nem tekintették az érdemet, hanem a 
legtöbbet igérőnek adtak el mindcnt: miért is Ncro korának nyomora 
és borzalmai ujra fölmerültek; s mindczcn gonoszságok a tétlen Gal
bának tulajdoníttatván l uralmát a nép hirhetetlennek találta. 

A nép örvendett, midőn Nerónak eszközeit, a többek közt Nar
cissust és a méregkcvcrő Locustát halálra vitetni látta; s valahány
szor Galba nyilván mutatá magát , Tigellinus halálát egész hévvel 
követelte tőle. Bizonyára ennek fejét is oda veti Gal ba a népnek, ha 
Vinius a Tigellinus által igért nagy összegért rá nem veszi a csá
szárt: adná elő a rarnaiaknak , minő kegyetlenség olly egyén halálát 
sürgölni, ki külünbcn is már a föloszlásnak néz eléje. Ezen ürügynek 
szépitésére Tigellinus a fölgyógyulásért áldozott az isteneknek ; de 
ugyanazon este Viniussal együtt tobzódott. l\1iről értcsiilvc a nép, 
még nagyobb gyülöletet érzett magában Galba iránt. 

Mig az övéinek szemtelen romlottságát jutalmazta, másokkal 
azalatt tulszigorun bánt; sa fukarkodássalnevetségessé és gyülöletessé 
tette magát az esztelen pazarlásoldwz szakott nép előtt. Egy zenésznek, 
ki egész vacsora alatt mulattatá, egy darab pénzt adott azon megjegy
zéssel, hogy ezt nem a kinc>tárból, hanem saját erszényéből vette. Ha 
a szakottnál fényesebb lakomát készitettek számára, dühöngött. Még 
elődjének bökezüségét is helyre akarta hozni, azt rendeh·én , hogy a 
ki tőle ajándékot kapott,annak kilencztized részét visszaadni tartozik; 
e végre törvényszéllet rendelt, mclly zavart idézett elő a birtokban, s 
több elégületlenséget okozott: mint hasznot hr.jtott a kincc;tárnak. A 
praetorianusoktól is megtagadta az igért ajándékot, azt mondván : 
"Én választottam a katonákat, nem akarom öket pénzen rnegvásá
rolni." Régi romaihoz méltó szózat lett volna, ha tetteivel is támogatja 
azt. Látva, hogy a nép megveti, a katonák pedig a szigoru fegyelem 
miatt is gyülölik őt, s értésére esvén, hogy némelly lcgiók Németor· 
szágban föllázadtak , utódról gondolkozott. V á lasztása Piso Licinia
nusra, szerénysége- és szigoru életmó<.! járól ismeretes ifjura esett; ki
nek üdvös intéseket adott, hogy tudnillik a nagy szerencsét is azon 
lélekkel viselje el, minövel eddigi sorsát tiirtc; hogy uralkodása bol
dogító legyen , vizsgálja azt, minő tettek érdemelnek magasztalást: 
vagy rosszalást rná11 fejedelmekben, s ne feledje, miként olly népet 
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kell kormányoznia, melly sem a szabadságot megbirni, sem a szolga
ságot eltürni nem !lépes. 

A katonáll és a S::!natus jóváhagyták a választást; csak Othonem 
volt azzal megelégedve, ki mint Galba ügyének hathatós előmozdi

tója, jutalom fejében az uralmat várta; s a békétől semmit, a zavar
gásoktól pedig mindent remélve, nyugtalankodott. Adósságai, a· sza
badosok árnlkodásai, a csillagjósok feleletei, a csillagok állása, Galbá
nak hanyatló s Pisonak még meg nem szilárdult tekintélye olly bátor
ságot öntöttek belé, hogy csekély számu katonáival az uralmat meg
változtatnia sikeriilt. 

Othót csupán csak 23, pénzen vásáriott praetorianus kiáltotta ki 
császárnak (69.). Ó maga is megrémülve e csekély számtól, menekülni 
kivánt. Csakhamar njahbak csatlakoztak amazokhoz; a közönyö~ek nem 
ellenkeztek, az ellenkezők pedig várták a történendőket. Piso előjött, s 
előterjesztve a népnek , milly gonosz példa lenne azt türni, hogy nem 
egészen harmincz szökcvény katona tolja föl a népre a világnak urát, a 
nép a palotába rohant, sOthónak halált kiabált, miként szoUsban vala 
a szinházakban j nem azért, li ogy valami jobbat ohajtana, vagy vár 
na, hanem mivel megszokta már hasztalan kiabálásokkal hizelegni 
a fejedelmeknek, valamint egy óra mulva kész volt az ellcnkezőrc. 

Ot!JO az öriilt zavargásbanösszetett kezekkel, üdvözlő csólwkltal1 

a legalázatosabb hajlongásokkal kérte a népet; a kiváncsiak, vagy 
párthiv.:i l:örülte gyülekeznek , s mindenek előtt a praetorianusok 
azután a föloszlatott tengerészek, megemlékezve a rajtok elkövetett 
kegyetlenségről, esküt mondanak neki. Galba fölfegyverkezve, miután, 
az <.ire get elhagyta. ereje, karszék ben viteté ki magát a palotából j a 
nyugtalan, de azért nem zavargó nép között minden czél nélkül ide
oda taszigáltatva, vPgre mindenkitől elhagyatva, meggyilkoltatik (jan. 
16.). Gyilkosainak nyugodtan tartá oda me !lét, azt mondván : szurják 
kere~ztül, ha ugy kivánja el'.t a köztársaság java. Hetvenhárom éves 
volt ekkor; öt c~ászár alatt csendes, m(·rsékelt életet élt , s méltónak 
látszott az uralomra, mig azt cl nem nyerte. Tizedfél hónapig ural
kodott; gonoszság nem volt benne, habár nem birt is erénynyelj más
nak vagyonára nem vágyott , a. magáéval takarékos volt, a közjöve
delmekkel fukarkodott; engedékeny levén mint uralkodó és barát, go
nosz tanác~osoknak kezeibe jutott, kiknek tettei miatt méltónak lát
szott az erőszakos halálra , melly a romai császároknak végzetszerű 
sorsa lett. 
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01110. 

A senatus, nép, lovagok, mintba csak nem is az előbbiek vol
nának, sietve futottak a táborba; s káromolva flalbát,Marcus Flavius 
Othóuak hódoltak tettetett, dc annál zajosabb kitörésekkeL O th o nyá
jasan fogadá őket, s a vérontás és préda után vágyó katonákat fékezn i 
szándékozott; awuban nem volt annyi batalma 1 hogy a gonosztett el
követésétől visszatartsa öket 1 s azoknak kiváns~ígára tisztviselőket 

letett és nevezett. 
Vinius meggyilkollatott, s vele együtt Laco, Icelus, Piso s 

temérdek ártatlanok és biinösök 1 miként lázadás alkalmával tört•~nni 

szokott. Az öldijkJést ünnepély és örömtüz követte; másnap a praetor 
öst.;zehiván a senatust, a tribuni hatalmat ruliáztatta Othóra, ki Ro
mának vértől párolgó utczáin kere-;ztiil haladott föl a Capitoliumba; 
hol Caesar Augustus czimct nyert, megbocsátá a bántalmakat, s talán 
későbbre halasztá a bos:-;zuállást, 1m·llyet röviden tartó uralkodása 
alatt nem foganatosithatott. 

A pract0rianusok bizonyos taksát szoktak fizetni kapitáuyuknak, 
mellyel a szokott szolgálatok alól megváltották magukat; s a kinek 
mindenféle csalások és aljas szalgálatok által sikerült megfizetni azt, 
henyélésben töltötte a szolgálati időt; me Ilynek végével aljas sz•:
génységbcn élve, s a szernielenség- és pártoskodfishoz szokva, csak is 
a polgárháborut ohajtottálc Otho elt0rLilte az erkölc-;í.elen bérfizetést, 
s a hiányzó összeget sajátjából ajánlotta meg a tiszteknek. 

Hátra voltak azonban még a hadseregek, mcllyek könnyen föl
támadhattak ellene. Alsó-Némctor.szágban Vitelliust, ha nem is a biza
lom 1 de mcgragadt:l az uralomvágy; s Alicuus Caeciua által ösztö
nözteb-e, ki Felsö-NémetországLan föllázi tá Gal ba ellen a sereget, a 
nyugtalankoJú had<>creg által császárna!< kiáltatta magát, s kezébe 
ragadva a hatalmat, tettleg gyakorolta is. Belgica és Lyoncnsis Gallia 
helytartói, ugy szintén a rhaetiai és britanniai legiók is mellette 
nyilatkozván, elküldé seregekkel Olaszországba Fabius Valeost a Ce
nis, és Caecinát a nagy Sz.-Bernard-hegyen keresztül. A rémület meg
nyitá az elöbbi11ek Gallia városait , hol Galbánalt h:lláláról s Othónak 
megválasztatásáról értesülve, mindamellctt. a vérontást és rablá"t 
meg nem szüntcté. Caecina a régi vitézségtől clszokott helveták föl
dén keresztül átment Olaszországba, h 0! 1\iilano, Novara, lvr e a, Ver
celli azonnal Vitellius pártjára állottak. 

Roma, me ll y fölött a tunya3ág és kéjelgés miatt egyformán 
megvetést érdemlő két ember versengett 1 csak annyit tudhatott moo-
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Jani, hogy a keLtő közöl a győztes a gonoszabb leend j s eszében fo
rogtak a polgárháb(nuk, a város bevétde, Olaszország pusztítása, a 
l'harsalus, Perugia, Modena és Pl1ilippi mellett vivott szerencsétlcn 
J.arczok. Otho, a népet megnyerni szándékozván, kiragadta magát a 
tétlenségből, többeknek megbocsátott Tigcllinust föláldozta. Vitel
liust nagyszerU igéretekkel visszavonulásra birni szándékozott; 
mintlkctten azon ajánlatot tették egymásnak, hogy közösen uralkod
janak j azután egyik a másikát megérdemlett borzasztó rágalmakkal 
tetézte, egyik a másikhoz orgyilkosokat küldött. 

()thónak részén voltak a legtiibb tartományok, mellyeknek ked
vezett. ltomában nagy tevékenységet fejtett ki: mézes beszédekkel 
tartotta a népet, a senatust m élt<~)ságokkal, a praetorianusokat aján
dékokkal hóditolta meg. Ezek egy este valami összeesküvést gyanitva 
Otho ellen, fölfegyverezve befutják a várost, megrohanják a palotát, 
hol a császár az előkelökkel és a secatorokkal lakomázott; s alig hogy 
megnyugodtak, midön öt életben látják. A rémület nagy volt; s jól
lehet az ajándékokra a lázadók lecsillapodtak, a város annál nagyobb 
rémülésben maradt, minthogy egy másik császárnak igényei mellett 
az egyik iránt ma tanusitott részrehajlást holnap már megbosszulhatá 
a másik; annálfogva a senatorok Othónak pártjára hajoltak, Vitellius 
ellen föllépni nem merészeltek. E mellett még számos csodák is mu
tatkoztak: kisértetek jelentek meg, szobrok dőltek össze, szörnyek 
jöttek a világra; Hetruriában egy ökör megszólamlott; a Tiberis any
uyira kiöntött, miként még soha, magával söpörve az élelemszercket, 
a miböl drágaság támadott. Romában mindenki rettegett, és Vf!szély
bcn forgott ; a főbb senatorokat a vénség, vagy hosszu béke megeröt
lenité; a nemesség tunyaságban élve, a fegyverforgatáshoz scm ér
tett; a lovagok elszoktak a harcz mesterségétöl, s mennél jobban szin
lclték a bátorságot, annál nagyobb volt bennök a félelem. Némellyek 
ostoba dicsvágyból szép fegyvereket, lovakat s fényüzési czikkeket 
vásároltak, mintha csak harezra készülnének. S rnig minden értelmes 
ember a békét és a közjót féltette: a könnyelmüek mit scm gondolva 
a jövővel, fölfuvalkodott tobzódásban éltek. 

Otho, hogy véget vessen a bizonytalan állapotnak , szembeszál
lott a veszélylyel, s a tisztviselök és consularis férfiak nagy részével, 
a praetorianus csapatokkal Felsö-Olaszországba huzódott. Itten ked
vezett neki a s7.erencse; de azért tüzzel-vasflal pusztíttatott a vidék. 
Egy anya kinzatván azért, hogy fedezné föl a kincseket, mellyeket 
ottan véltek elrejtve lenni, hol gyermekét dugta el, a kinok közt meg-
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halt, csak annyit mondván : "Itt vagyon elrejtve," s hasára muta
tott. Dc a lüvasok és Po köz ti tartományok Vitelliusnak hódolta!<, 
nem jóakaratból , vagy ]Jaragból, hanem közönyösségből. 

Bedriacuml t•sata (a1>rll H.). 

Solláig tartott a harcz e vidéken s kegyetlenséggel folyt, miként 
az idegen zsoldosok által támogatott polgárháboruk szaktak; végre 
Bedriacumnál Otho serege leveretett. A szomoru hirt Brixellumba 
vitte meg neki egy katona , ki midön látná, hogy hitelre nem 
talál, mintha gyávaságból szökött volna, saját kardjával átszurta 
magát. Ekkor a császár fölkiáltott : "Nem akarom , hogy miat
tam az illy hős nép l~abb veszólyekrJek tegye ki magát." S azonnal 
halni készült, bármint vigasztalták is öt a katonák, hogy még nincs 
clve~zve minden; hogy éltöket adják érte, s l1a kivánja, bármellyik 
is saját szemei előtt gyill;olja meg magát. Mások pedig azt mondák, 
hog-y a lelki nagyság a nyomornak elvi~clésében , nem pedig annak 
a halál általi kikeriilé:>óben áll; de ö arra kérte öket, engedjék fölál
doztlia ~aját életl't a többiek megmentésére. "Nem Pyrrlmssal, nem a 
gallu -ok ellen harczolun k, ugy moml, hanem polgártársaink ellen; s a 
gyiízeicm nem csekély polgárvérbe f.,g kerülni. Vitellius fegyvert fo
gott, magamat vPdenem kellett; az utókor azonhan meg fogja tudni, 
mikl;nt csak egy izben vezettem a romainkat romlLiak ellen. Vitellius
nak teslvé~rc, fiai, fclesPgc életben fognak maradni. Ha. más hosszabb 
ideig birta is az uralmat, senki nemcsebb lélekkel le nem mondott ar
ról. Cdak azon egyet sajnáiorn, hogy midőn a halál perezében az em
bereket, vngy isteneket vádoljuk, ezzel núntegy az detet ohajtaní lát
szatunk." 

Ezen ernber Nerónak sPgédtársa volt az aljasságban , ki rá bizta 
Poppacát, mig fJcta.v iá tM szabadulhatot t. Pazarlása által adósságokba 
merült; egész testét nwgnyirta s 11a)wnkint borotválkozott, bőrét be
áztatott kenyér hé·jjal ápolta, mimlig tükröt hordott magával, s mie
lőtt az ellens(·g ellen indulna, harczia-s tekintetet tanult be onnan. 

Ot ho hnlála (a11ril. ~t.). 

Miután nwgkérte lliveit, helyezzék magukat mielőbb biztosság· 
ba, s hatámzatát IIC késleltessék: este a balálhuz készült, s azt mond
ván: ,,Csatoljuk még ez éjet is az élethez", két tőrt vánkosa alá helye
zett, s elalud ván, reggel átszurta magát. 

Harczosai megsiratva a c~á-;zirt, ki 37 éves korában halt meg 
érettök, zajt ütöttek, mcllyct nem volt, ki lecsendesítsen; az uralmat 
kínálták, ha találkezott volna, a ki elfogadja. l\1ig a senatus Vitellius 
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rucilett nyilatkozott, s a németországi legióknak hálát szavazott: a ka
tonai féktelenség mindkét részről kitört a pártosok büntetésének ürü
gye alatt. Vitellius Olaszország felé sietve, vetélytársa főbb tisztjei
nek megkegyelmezett, a többit halállal blint.ette. Cremonából Bedria
cumba mcnt, hogy a tetemekkel boritott csatatéren legeltesse sze
mcit; s örömmel szemlélvc a sebhelycket, fölkiáltott : "Az ellenség 
tetemének jó szaga van, de még jobb egy polgár teteménel<." S bort 
hozatván, abból ivott, azután kisérői közt osztotta el. 

VICelll us. 

Az uj császárnak mértékletlensége és kegyetlen indulata csak
lJamar kitlint. Egész utjáhan vetélkedve hozták neki, ami legjobbat 
csak termett a vidélc Az előkeU5bb polgárokat fényes lalwmákra gyűj
tötte maga köriil; luttonái pedig, megoldva a féket, utánozták őt, ugy 
hogy tá bora bacchanaliákhoz hasonlított. Egy részét ugyan elbocsátá 
a seregnek; mindazáltal 60,000 fegyveres a teherhordókan és szolgá
kon kiviil aratás idején átvonulva Olaszországon, azt pusztitották, 
meggyalázva, rabolva és eladva mindent, a mi utjokba esett. 

A császár fölvértezve és fegyvercsen megy be llon•ába hóditó 
módjára, ki maga előtt hajtotta volna a senatust és a népet,ha barátjai 
nem figyelmeztetik: kimélné meg a várost c gunytól, s vegye magára a 
béke öltönyét.. A néphez és a senatushoz tartott beszédben kiemelte 
az ö gondoss:igát és mértékletesség(~t ; a nép és a senatus jól ismerve 
telhetetlensl~gét, tunyaságát és hcstelen jellenH~t., megtapsalta őt. 

EL:~ö rendeletében is megtiltá a romai lovagolmak a szinpadoP, 
vagy az arcnaban föllépni. Egy másik rendeletével kiüztc a városból 
a csillagjósokat; s miután egy iratot talált fölfüggesztve, mellyben Vi
tellius halála jelentetett azon napra., midőn a csillagjósok Romából 
kivonulnáoak, a mennyit csak kézre kerithetett, mind meggyilkoltatá. 
Gyakran megjelent a sz.inházban és a circusban. A senatusba szar
galmasan eljárt; hol midön Ilelvidius ellenkeznék vele, azt mondá 
neki : "Nem csoda, ha két scnator ellen kezö véleményben van." Ko
moly dolgokra képtelen levén, egészen kcdvenczeire, Valens- és Cac
cinára bizta azokat, kik őtet uralomra juttaták, meg Asiaticusra, ki 
neki utálatos ezétokra szolgált. Hihetl.í!Pg ezeknek tanácsára történt a 
sok kivégeztetés, mellyekkel Vitellius beszennyezte magát, meggyil
kolván még saját any ját is. Megtalál ván azon egyének jegyz ékét, kik, 
mint Ga:lbának gyilkosai, jutalmat kértek Othótól, halált mondott rá
jok, nem hogy a multért büntesse öket, hanem hogy a jövőnek pél
dájára szolgáljanak. 
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Telhetetlensége. 

Legfőbb gondjai közé tartozott az étvágynak csiklándoztatása. Na
ponkint ötször étkezett, s mindannyiszor nagy költséggel; meghivatta 
magát valamell y barátjához reggelirc, a másikhoz ebédre, a harma
dikhoz oz~onnára, a negyedikhez vacsorára ugyanaz nap ; s az illetök 
közt vetélkedés támadt, ki vendégli meg öt legpompásabban. Azon
ban valamennyit meghaladta az ö testvére, Lucius, ki kétezer tál halat, s 
hétezeret a világ legritkább madara.iból k~szittetett számára. A c~á
szár pedig egy tálat gondolt ki , melly bámulandó tartalmánál fogva 
Minerva paizsának nevezteték , R mellyben minden egyiitt volt, a mi 
az inyt, vagy szeszélyt kielégítbeté: fáczán-velő, tengeri hal mája, 
ezerilzinü ritka madárnyelvek, mellyeket bizonyos órában fogtak, a· 
nőstényeket a fészekben, a bimeket alvás közben, mi_ntJ;wgy az izga
tottság után azoknak mája igen finom eledelt képez; halikra a tavak 
fenekéröl, györ gymódra halá~zva; .egyéb halak, Romába küldve azon 
vizb,en, mellyben fogattak j gombák, mellyeknek támadá!lát nedves 
éjjeleken lesték a szolgák j almák, azon fákon és kerttel egyiitt, hol 
nőttek, Romába szállítva, hogy a császár saját kezével szallitha~sa le 
azokat,s azoknak illatját és fris zamatját érezhesse. A hol csak megje· 
hmt, ujra kellett tálalni j különben mindennek neki esett, a mit csak 
talált 1 még az istenek oltárait is letakaritotta j s néhány hónap alatt 
900 ezer sestertiust emésztett föl. Sok pénzt költött még el istállók 
építésére, versenyekre, gladiatorok és vadáll.atok viadalaira, s Nerónak 
fényes gyásztiszteletére j minek csupán a csőcselék nép tudott c:>ak 
örvendeni. 

Vespaalanus. 

A keletről jött nyugtalanító hire!.: nem zavarták meg dőre nyu
galmát.' Vespasianus, ki a zsidók ellen folytatta a háborut, Nero hali
lának hir~t hallván, fiát, Titust küldé el Galba. üdvözlésére; ki még 
utközben hallván ennek romlását s a Vitellius és Otho kö1.ti ct.ivódá
sokat, visszatért rábeszélni atyját, hogy ő is követelné magának a ha
talmat. A keleti legiók szintén jogot tartván arra, hogy, hasonlóan a 
németországi és galliai legiókhoz , a birodalomnak urát mcgvála">zt. 
hassák, császárnak kiáltották Vespa.'liánt, ki eleinte, tekintve 60 éves 
aggkorát s gyermekeinek sorsát, melly egy illy vállalat által koczkára 
tétetik, habozott ugyan, végre azonban elfogadta a1. ajánlatot. A ke
leti tartományok eg~sz Ásia- s Achajáig azonnal hódoltak neki; s 
most már kipihent és diadalmas seregekkel, hü fejedelmek segitségé
vel, maga is, mint nagy hadvezér megkezdé a harczot, hogy megsza· 
haditsa a birodalmat Vitellius piszkosságátóL 
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Berytusban egy senatust bizott meg az ügyek kezelésével, visz
szahivta a veteránokat , ujonczokat szedett, fegyvert készittetett, 
pénzt veretett j a háboru folytatására visszahagyván Titust Judaeá
ban, ő maga. Egyptomba átment. Vitellius ellen Mucil!-nust, a syriai 
csapatok vezérét küldé, kit magához hasonlónak tartott; ki erejében 
naponkint gyarapod va, s adót szed ve , Europába jött, hol a legiók ll
lyriától kezdve Spanyolország- és Britanniáig Vespasiánt császárnak 
elismerték, 

Ennek terve az volt, hogy az illyriai legiók egy mérfölduyire 
közeled ve Aquilejához, a pannonia.i Havasokat tartsák elfoglalva, mig 
egyéb erőkkel gyarepodva, Olaszországba hatolhatnak j .mialatt a ha
jóhad a Közép-tengeren czirkálva, a félszigetet mindcn vérontás nél
kül maga megadására kényszeritendi. Azonban Antonius Primus rá
birta az illyr hadsereget, csapna le haladék nélkül a Havasokról, s 
Aquileja, Altinuw, Este, Padova, Vicenza azonnal bevétetett, valamint 
Verona virágzó város is; és ekképen Németországot és a két R hae
tiát Vitelliustól elválasztotta. Ki is ruulat~ágokban töltve az időt, s a 
veszélyt olly sürgősnek nem talál va, elégségesnek vélte, ha némi se· 
regeket oszt szét a városokban , azoknak fékezésére. De a mint a ve
szély közeledett, fegyverhez nyult, a németországi legiókban bizakod
va. Caecina azonban, az Ő, seregeinek vezére elárulta őt; a ravennai 
hajóhad Vespasiánhoz csatlakozott i végre Cremona alatt ütközetre 
került a dolog. Harminczezer vitellianust gyilkoltak meg honfiaik és 
jó barátaik; egy fiu saját atyját szurta le, s midön a kifosztás közb,en 
ráismert, kérte öt, ne átkozná meg, s maga ásta neki a gödröt. Vitel
lius táborának elfoglaltatása után, Cremona vétetett ostrom alá, s 
erélyes ellenállás után a lakosoknak élete biztosíttatott. Bármennyirc 
ohajtotta is Antonius Pr.imus megkimélni a pompás villákkal körített 
várost, melly vásárra oda sereglett emberekkel volt megrakva, hol 
annyi kincs vala fölhalmozva: a prédavágyat és régi gyülöletet fékt'zni 
nem birta i négy napi zsákmánytás után leromboltatótt. Priruus meg
tiltá katonáinak fogoly gyanánt megtartani valamelly cremonai pol
gárt i mire ök valamennyit legyilkolták. 

Valens a szerencsét ujra megkisérteni igyekezvén, nagyszerü 
tervet forgatott agyában, hogy tudnillik Heteuriából Galliába vonul, 
s eztNémetországgal együtt föllázitván, nem csekély dolgot fog adni 
Vespasiánnak. De' a vihar Monaco kikötőjébe vetette vissz:~. hajóit; 
hol értésére esvén, miként a két Gallia meghódolt Vespasiá.nnak, Spa-
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nyolország és Britannia pedig hitökben ingadoznak, elbocl'látá sere
geit, s menekvése közben Ma!!siliánál elfogatott. 

E közben Vitellius, miként más korbeli uralkodók is, az által 
vélte eltávolíthatni a veszélyt, ha előtte behunyja szemeit. Udvarában 
arról említést tenni épen nem vala tanácsos. Kémeket küldött Vespasian 
táborába; s ne hogy a tapasztalta !<at másnak is elárulhassák , meg
ölette őket. E közben consuiokat nevezett tiz évre, az idegeneknek 
polgárjogot s rendkivüli engedményeket adott; a rarnai teremek- és 
ariciai ·berkekben, megfeledkezve a mult-,jele~- és jövőről, evett, ivott 
és kéjelgett. Julius Agrestis centurio végre engedeimet kért tőle, 

hogy saját szemeivel győződhessék meg az ellenség ereje- és helyze
téről. Ezt megnyerve, bejelenté magát Primusnál j 11 igy meggyő
ződve a történtekről, hirül vitt mindent Vitelliusnak; ki, midön sza
vainak hitelt adni nem akarna, hogy szavainak igazságát bebizonyítsa, 
megölte magát. Olly kevés becse volt akkor az életnek ! 

V égre a császár az A penni n szarosainak elfoglalá1!ára küldötte 
seregét j azután maga i.<:~ utána ment egy csapat senatorral , kik öt 
mindinkább gyülöletessé tevék; majd egyiktől, majd másiktól kért 
tanácsot, s az ellenség közeledtének hirére mindannyiszormegborzadt, 
és lerészegedett. Midőn már a misenumi hajóhad is hátat forditott 
neki, visszatért Romába., könyörgések-, könyük- és igéretekkel igye
kezvén meginditani a népet 1 a nélkül 1 hogy szavát tartani eszében 
lett volna. A nép söpredékéből csapatot gyűjtött össze, mellynck le~ 
gio nevet adott. S alig hogy Prirnus az Apenninen nagy sebesen átkelt, 
a csőcselék legio, főleg midőn V ~lensnek levágott fejét megpillantotta, 
azonnal szétfutott. 

Miután a vérpatak Vespasianusnak egyenes rend<.."lete ellen onta
tott, hogy a polgárháborunak vége szakadjon, Vitelliust a lemondásra 
birni igyekeztek j ki is nem látva semmi menekvést, a lemondásra 
késznek nyilatkozott j de a nép azt nem engedte. Roma kormányzója 
volt ekkor Sabinus, Vespasian testvére, ki, bármennyire is ösztönzé 
öt a családi dicsvágy, az előkelök figyelmeztetései, s a vágy véget 
vetni a harcznak, hűségében megmaradt. S midön Vitellius lemondá
sáról szárnyalt a hir, fegyverhez nyult; a nép azonban , mint vala
meily hirtelen láz által megrohanva, ostrom alá veté őt a Capitolium· 
ban. Mi közben a szomszéd házak s a Capitolium tornáczai meggyul
ván, a lángok közepett behatolt vitellianusok mindenkit legyilkoltak. 
Sabinus szintén fölkonczoltatott a dühöngő nép által, melly levetkezve 
közönyösségét, hirtelen pártot ütött olly ügy mellett, mellyet saját 
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ügyének nem nevezhetni , s olly uralkodó mellett, kit talán holnap a 
Tiberisbe vetett vdna. 

A mint a Cap i tolium földulatásának és Sabinus meggyilkoltatá
sának hirét vette Primus , azonnal Roma ellen indult. Vitellius pedig, 
daczára annak, hogy a nép buzgalma fölbátorithatá, a Vesta-szüzek
kel együtt követet küldött az ellenséges táborba, csupán egy napi 
megfontolási időt kérve ki magának i de hasztalan. A város bevétet
vén, soká folyt még a harcz az utczákon, melly 50,000 ember életébe 
került. Mi közben az elaljasodott nép épen ugy, mint á szinházakban 
megtapsalta, vagy kigunyolta a küzdőket ; ha valaki a· házak ba me
nek ült, azt onnan kiutasitotta i llrültek módjára ,éljen't, vagy ,haljqn't 
kiabálva nekik. 

l'ltelllus halála (dec. tO.). 

Vitellius elhagyatva, ro enekülni akart; később az ebek óljában 
fedeztetett föl. Bzétrongyolt ruhával , nyakában egy kötéllel, hátra
kötött kezekkel hurczoltatott végig a városon a csőcselék nép riva.lgásai 
köz t, me ll y két nappal elŐbb llt imádta. Mindezen gunyra csak azt az 
egyet felelte : "Hát nem voltam én a ti császártok ?·' Nyolczadik csá
szára volt R.omának,s a hatodik, ki erőszakos halállal muli ki. 

Testvére, Lucius Vitellius, ki Terracinál;>an vezérlett sereg-et, le
téve a fegyvert, megöletett i s igy végződött a háboru, a nélkül, 
hogy békét eredményezett volna. A győztes katonák üz~be vették az 
ellenséget, s mindenütt gyilkolták azt j azon ürügy alatt, hogy elbuj
tak, feltörték a házakat, s a néptömeg vetélkedett velök a rablásban. 
Primus, mint parancsnok, az által tüntette ki magát, hogy a többinél 
többet rabolt j Domitianus, az uj császár fia, ki a lázadás alatt lsis 
templom-szolgájának öltözve menekült , Caesarnak neveztetvén, al
jasságokba merült. Mindenütt zavar és gonoszság uralkodott j mi köz
ben a szegény Olaszország lélekzetet is alig vehetett, hogy Vespa
siánt uralkodónak kikiálthassa. 

KILINCZIDIK FBJBZBT. 

Vespasianus. - A zsidóknak végromlása. 

A Flavius család, melly sem régi, sem kitünő nem volt, Riati· 
ban vette eredetét.. Titus Flavius, Vespasiánnak nagyatyja, a polgár
háborukban harczolt, s a pharsalusi csata után mint adószedő tért 
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vissza szülövárosába. Hasonnevü fia hasonló mesterséget gyakorolt 
Ásiának számos városaiban·, s a becsületesség hirében állott j kés,l5bb 
Helvetiába ment, hol kölcsönadásból gazdagodott meg, s bizonyos Ve
spasiától nemzette Sabinustés Vespasianust. Ez utóbbit, ki 9-ik évi ~e('. 
17 ~éh született, Caligula a senstorok sorába vette föl j dicsérettel har
czolván, késöbb consul, fl Afrikában ismét proconsol lett, hol Flavia 
Domitilla rabszolganőt vette feleségül. Hízelgés által nagyra vitte 
dolgát; midőn Caligula a germanok leverésével dicsekedett, ö rendki
vüli játékokat rendezett j azt indítványozta, hogy a hütlenséggel vá
doltak nyilvánosan gyilkoltassanak meg, s a temetés tőlük megtagad
tassék. A senatusban köszönte meg Caligulának, hogy öt vacsorára 
meghivtaj mint proconsol Afrikában olly ügyesen szolgálta Nerót, 
hogy az átaJános gyülöletet magára vonta. Visszatérve, olly szükség
ben volt, hogy földjeit testvérének adta. zálogba, s nem. a legbecsüle
tesebb utakon kereste élelmét. Egy alkalommalnagy veszély fenyegette 
életét az által, hogy midön Nero saját. verseit olvasn á előtte, az álom 
elnyomta őtet; mi után falura költözködve, félelem közt várta a császár 
haragjának következéseit , midön egyszerre a judaeai hadsereg vezér
letével megbizatott. Alacsony születése, minden gyanut elháritva Ne
rótól, szerezte meg ez állást számára; s ö valójában jeles hadvezér 
volt, ki különben is minden fáradalrnat megosztott katonáival , csak
hogy a fosztogató pazarlásnak ama korszakában a fukarság nagyon 
szembeötlő volt nála. 

Ő volt az egyedüli, ki a hatalomra jutván, jobb utra tért. Alig 
hogy Vitellius haláláról értesült, élelmi szereket küldött Olaszor
szágba, hol nagy volt az éhség; a magán-életben és a táborban kiis
mert barátjáinak engedte át a legfontosabb állomásokat, s nem volt 
rá szüksége, hogy oktalan pazarlás- és igéretekkel rontsa meg a kato
naságot. Crassus Mucianus, egészen ellenkező tulajdonokkal fölruhá
zott ember, - elpuhult és tevékeny, gőgös és nyájas, élvhajhász, és 
fáradság ra termett,- korlátlan hatalommal és szigoru eljárással helyre
állitá a rendet Romában, mig Vespasian, ki Alexandriában csodákat 
mivelt, s hivökre is talált 1

), Olaszországba megérkezett (70.). 

1
) Viaszaadta egy vaknak látását, nyállal kenve be sztlmeit. Egy szélütött 

ember, alig l10gy érinté öt, visszanyerte keze használatát; mindezt Sernpis isten 
tiszteletére és dicsöségére tevé. Belépve a templomba Vespasian, megpillantott maga 
megett bizonyos Basilidest, ki azon perczben nyolczvan mérfóldnyi b\volsngban 
betegen feküdt. E tényeket Svetonius, Dio és Tacitus bizonyitják ; melly utóbbi 
azt állit ja , hogy az ö korábn.n n. hazugságnn.k kelete nem volt. 
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Már megválasztásakor olly nagy embertömeg sietett tiszteletére 
Alexandriába, hogy a nagy terjedelmü város nem vala képes befo
gadni őket; képzelhető tehát, miképen fogadták öt a f5városban ! Min
denki a rend helyreállitását várta t5le; a mit a rosszul kormányzott 
népek minden fejedelem-változáskor reményleni szoktak. Ő valóban 
meg is fékezte a katonák szabadosságá.t, nem tartotta 5ketajándékok
kal, és szigoru fegyelemhez szoktatta..A senatusban megjelent, ösztö
nözve mindenkit szabad véleményének nyilvánítására. Mint censor 
ezerre vitte föl a senstorok számát , kik köz5l alig élte tul kétszáz az 
el5bbi öldökléseket. Az állásukra méltatlan lovagokat letette, az igaz
ság-kiszolgáltatást el5mozditotta , a szerencsétlen tüzvész következ
ményeit en y hité. 3000 réztáblát gyüjtött össze, mellyeken régi nép
határozatok, egyezkedések, szövetségek, kiváltságok, s Romának ne
vezetesebb viselt dolgai valának bevésve. 

Mindamellett, hogy· a fényüz5 keletr51 jött, szakásaiban egyszerü 
maradott; s daczára annak , hogy harczokat vezetett 1 valahányszor 
halálra. kellett valakit ítélnie, elkedvetlenedett. Gyakran előhozta ala
csony származását, mintegy gúnyára azoknak, kik az ö eredetét Her
cuiesig akarták fölvinni; visszautasitott minden czímet, még a hon
at.ya czímet is alig hogy elfogadta. Mindenkinek szabad bemenetet 
engedett magához. Vitellius leányát oltalmába vette és kiházasította; 
s még Mucianusnak kérkedését is türte, ki azt hányta föl neki, hogy 
lí ajándékozta neki az uralmat. A fukarsága ellen szórt é'lczeket s az ál
tala el ü zött bölcsészek rágalmait békével szenvedte; s mi~el a cyni
cus Demetrius 1 daczára a számüzetésnek , nem csak hogy a városban 
maradt, hanem előtte még meg is jelen vén, szitkokat mondott szemébe, 
felelé neki : "Te mindent elkövetsz, csak hogy éltedet elvegyem; de 
cn az ugató ebet nem szoktam bántani." A Nero alatt szenvedett bán
talmakra vissza. sem gondolt; az ellene összeesküdtek közöl senkit el 
nem it élt; a vádlókat meg nem hallgatta. Figyelmeztetve valaki által, 
hogy őrizkednék Metius Pomposianustól, kinek csillagzata uralmat 
jósol számára, Ct consullá tette, igy szólván: "Ha trónra jut, a barát
ság eme tettéről bizonyára megemlékezik." 

A megbomlott pénzügynek helyreállitása végett némelly adókat 
fölemelt; a Galba által eltörlött adónemeket megujitotta; néínelly uja
kat hozo~t be, többi ktlzt a vizelletre is. Titus ezt utálatos dolognak 
tartván, az illy adóból bejött pénzt szaglás végett adván neki, kérdé 
tőle : "Hát ez büdös?" Egy város küldöttei eléje terjesztvén, miként 
a tanács elhatározta., hogy igen drága szobrot emelend neki, 15 tenye-
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rét tartva, igy szólott : "Itt a talap! elég lesz, ha a szobornak árát ide 
leteszitek." Nem volt gonoszság, mellyet pénzzel megváltani nem 
lehetett ; sőt, ugy mondják, a jövedelmes állomásokat mind ollyan~kra 
bizta, kik a zsaroláshoz legjobban értettek, hogy azután , mint a jól 
megtelt szivacsot kinyornni szokás, viszont ő zsarolhasson tőlök. Egyik 
udvaroncza a császári ház felügyelőségét szorgalmazva valaki számára, 
kit az testvérének nevezett, a császár nem felelt neki semmit, hanem 
magához hivatván az ajánlott egyént, a kedvenezének igért ös01zeget 
maga magának kifizettetvén, az állomást reá ruházta. S midön ke
gyencze kérését megujitaná, Vespasian azt mondta rá : ,,Kere!is ma
gadnak más testvért; az ajánlott egyén az én testvérem lett, és nem a 
tied." 

Rut eljárás egy uralkodótól. De ha meggondoljuk, mennyire ki 
volt meritve a kincstár, s hogy nem kevesebb mint 4000 millio se
stertius kellett évenkint a birodalom igazgatásának költségeire, nagyon 
könnyen megbocsáthatjuk neki e hibát, mellyet nem a pazarlás idé
zett elő. E mellett Ö még igen jeles középítményeket hozott létre, sze
gény senatorokat gyámolított, elpusztult városokat fölépíttetett, uta
kat é!'! vizvezetőket kijavíttatott, a müvészeteket és tudományokat 
pártolta, s a görög és latin ékesenszólás tanárait Romában legelső 

dijazta. 
HnboruL.. 

A világ függetlensége azonban időről időre lerázni iparkodott 
magáról a ro mai igát. Alig fogadta el Vespasian a császári méltóságot, 
a dákok már is fegyverben állottak. A Moesiában állomásozó hadse
reg által most már féken nem tartva, a segédcsapatok téli állomásait 
támadták meg, s átkelve a Dunán, a legióknak sánczait fenyegették. 
Mucianus azonnal segitséget küldött, mellyel Fontejus Agrippa visz
szanyomta őket a folyamon, mellynek partjain a váraknak egész lán
czolatát épitteté. 

Más részről Anicetus, Polemonnak, pontusi királynak szabadosa, 
megbosszankodva azon, hogy Nero az országot tartománynyá alaki
totta át, föllázadt; s azon ürügy alatt, hogy Vitelliu'lt akarja gyámo
litani, Trapezuntot elfoglalta, a partok őriz~tére rendelt hajóhadat 
fölgyujtotta, s a barbarokkal szövetkezve, .'bia partjait pusztította. 
Az ellene küldött Virdius Geminus zsákmánylás közben támadta meg 
csapatait, s hajóikra visszahajtotta öket; azután pedig gyorsan fölsze
relt hajókon utána iramodván, Sedochesorust, a lazok királyát Colchis
ba.n 1 háboruval fenyegetve, Anicetus kiadására k~nyszeritette. 
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Ba~tavok. 

A 8. évben Kr. u .. a oattoknak Németországból kiszorított egyik 
tijrzse a Rajna két ága által képezett szigetben telepedett le, batavok 
neve alatt j s Romának nem alattvalója , hanem csak szöv_etségese le
vén, csupán segédcsapatoklit tartozott kiállitani. Nyolcz rendbeli csa
pataik már a korábbi há boruk alatt Németország- és Britanniában ki
tüntetve magukat , mint Vitellius hivei a Bedriacum melletti csatában 
részt vettek; de nyugtalankodásaik miatt öket haza küldötte. 

Különösen kitüntette magát köztök hős tettei által két testvér az 
ö fejedelmök családjából (69 -79.): Julius Paulu!!, és Claudius Ci vi
lis, ki még mint ifju a romaiak szolgálatába állván, polgár és csapat
vezér czímet nyert ezeknél. 

A romaiak elleni összeesküvés gyanujába esvén, Paulus lefejezte
tett., Claudius pedig Neróhoz küldetett; de Galba elbocsátotta. öt. Vi
tellius alatt pedig ujra bevádoltatván, Vespasian által föloldoztatott. 
Mindamellett, hogy ez utóbbi iránt barátságot szinlelt, testvérének 
megbosszulását s hazájának fölszabadítását tervezte j mi végre honfiai
nak érzelmeit kipuhatolván, összegyüjté egy szent berekben a nemes
ségnek és a. népnek elökelöit. S miután borral föltiizelte llket, elkezdte 
magasztalni nemzetét, elszámlálta a. szenvedett méltatlansá.gokat; mire 
azok bosszut esküdnek a romaisknak , ö pedig fogadást tesz, hogy ha
ját addig megnyírni nemfogj a, mig hazáját fölszabadítani nem sikerül t. 

Civilis egyszemü levén, mint Hannibal és Sertorius volt, s miud 
bátorság-, mind ügyességre ezekkel egyenlő, a birodalmat megszag
gató zavarokban helyezte minden reményét. A canninefa.tok a hős és 
kegyetlen Brinno vezérlete alatt segitséget nyujtottak neki, szintugy 
a frizek, kik a béke bíztosságát élvezve, az ö hazájokban megtelepült 
romaiakat mind fölkonczolták. Civilisa német szövetségeseitöl elhagya
tott romai vezért, Aquiliust, legyőzte i ami neki fegyvereket, hajóhadat 
lelkesedést szerzett. Németországnak számos népei állottak hozzá; s 
győzelemrlH győzelemre haladva, a romai legiókat sánczaik közt zárva 
tartotta. 

A romai hadvezérek, azt sem tudva, mellyik császár mellett fog
janak fegyvert, minthogy a hazáért harczolni már régóta megszün
tek 1 határozatlanságot tanusitának. Midőn Hordeonius Flaccus Ve
spasian nevében osztotta ki a zsoldot, a legiók örömüket nyilvániták, 
iváshoz fogtak, és dühbe törtek ki i azon állitásra, hogy Flaccus Givi
lissei egyetért, megrohanják öt ágyában, és fölkonczolják; ezután Ve
spasian szobrait leverve 1 Vitellius szobrait pedig ujra folállítva, min
denféle kicsapongásokra vetemedtek. Kitombolva magukat, visszatér-

lO 
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tek a kötelességre, s V espasiánt császárnak elismerve, a ba tavokat 
hirtelen megtámadják, és szétverik. 

Galh11 birodalom. 

E lázadás a szabadság vágyát és reményét keltette föl a gllllu
sokban. A bardok kilépve szemmel tartott rejtekeikből, énekek, áldo
zatok s a régi babonaság minden pompájának kiséretében jóslatokra 
hivatkoznak, meUyek a világuralmat a Havasokon tul lakó nép szá
mára biztosítják; s a Capitolium elhamvadását Roma bukásának elője
léül hirdetik. Főszerepet vittek ekkor a gallusokná.l: ClasEicus, Ju
lius Tutor Trierből, és Julius Sabinus LangresblSl; kik föltüzelve a 
polgárokat, a tartomány föllázitását elhatározták. De hát mit tegye
nek a Galliában lakozó romaiaklcal? A határozottabbak azoknak meg
gyilkolását inditványozták j mások elegendőnek vélték eltakarítani 
ut ból a főnököket, a többiek talán az uj sztlvetségbe lépnek. A romai 
katonák egy r~sze a tisztek meggyilkolását magára vállalta ; s Clas
sicus,a romai tisztviselőnek jelvényeivel ftslruházva, a legiókat a g a l
l us b i r o d a l o m iránti hüségre megesküdteté (71.). 

A harcz egész erélylyel megkezdödtstt. Civilis betöltve fogadá
sát, haját most megnyiratá; Veleda jósnö pedig gondoskodott arról, 
hogy a bátorság és remény ki ne hamvadjon a fölkelők keblében. 
Azonban , mint mindig az illy féktelen lelkesedés mellett, lehet ugyan 
győzni, de nem a győzelmet föl is használni. A kölcstlnös féltékenység 
nem engedte létrejönni a városok közt a kölcsönös szövetséget, s an
nak központjául egy fővárost kiválasztani. E közben hire jött, miként 
Roma a harczias császár alatt lecsendesülve, Olaszországból négy, 
Spanyolországból két, s Britanniából egy legiót inditott meg a láza
dók fékezésére. 

Sokan számításból vagy félelemből azonnal meghódoltak, máio
kat az erőszak kényszeritett rá; maguk a legiók, mellyek a gallus bi
rodalomnak esküdtek hüséget, kötelességökhez visszatérve, bocsánatot 
nyertek. Hosszu és vitéz ellentállás után Civilisnek engedni kellett, s 
békében élhetett j Classicus, Tutor, a két Alpinus, s több más fc'Snökök, 
kik a függetlenségnek bajnakai maradtak, megmenekültek, vagy meg
ölték magukat j némellyek a rarnaiaknak kiadatván, törvényes uton vé
geztettek ki. 

.Jullu11 Sabinus. 
Julius Sabinus, ki magát császárnak kikiáltatta, a lázadás-

nak kiterjesztése alkalmával leveretvén, csak ugy menekülhetett meg 
a. haláltól, hogy a házat, mellybe magát megvonta, fejére gyujtván, 
a romaiakkal elhiteté, hogy ö a lángok közt elveszett. Ugyane hit-
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ben élt felesége is, Epponina, ki <st mód nélkülszerette, s ki legmélyebb 
fájdalommal gyászolta <st, mignem tudtára adhatá, miként ő két szaba
dossal s minden kincsével együtt egy üregbe rejtezkedett. A nő cl
fojtva örömét, mint özvegy tovább is gyászolt!\ férjét; s alkalmas 
ürügy alatt sokáig lakva a vidéken, férjével együtt volt. Azon rejtek
ben szült és nevelt föl két gyermeket, s nem tudni,miért, még Romá,ba 
is elküldötte férjét, ki senkitől meg nem ismerve, rejtekébe ismét 
visszatért. 

Igy telt el kilencz év , mig végre kiváncsi szemek fölfedezvén a 
rejteket, Sabinus nagylelkü feleségével együtt lánczok közt Romába 
hurczoltaték. Sabinus nagylelkűsége, hosszu szenvedései, az esemény 
rendkivülisége, s Epponina könyei, ki e szavakra fakadt : "Mint nős
tény oroszlán neveltem barlangban e gyermekeket, hogy annál töb~ 
ben esedezhessünk könyörűletért,"- még Vespasiánt is könyekre in
diták; ki mindamellett is, mert ugy kivánta a politika, a szerencsétle
neket kivégezteté. 

Galliában helyreállott a rend, vagyis inkább a szolgaság béke
séges türése; s az átalakult druidák ro mai tudományokat miveltek . 

.ludaea. 

Kissé tovább időzünk Judaeánál, mellyet, mint romai tartományt 
procuratorok kormánya alatt hagytunk; kik között leghiresb let.t Pon
tius Pilatus (26-36.). E procurator nem isgyanitva, minlS erély lakozha
tik egy népben 1 melly az ő régi intézményeinél fogva az idegen igát 
egyátalában megszokni nem tudja 1 megsértette a zsidókat az által, 
hogy kitűzette Jerusalemben a romai zászlókat; holott a zsidók mind 
az emberek , mind az állatok ábrázolataitól irtóztak. A nemzetiséget 
és vallást kigunyolva látván, seregestül tódultak a zsidók Pilatushoz, 
kérni öt, szüntetné meg a botrányt; s éjjel-nappal a praetorium ajtaja 
előtt várakoztak. Midőn Pilatus parancsot adott a katonáknak , hogy 
kergessék szét a népet : a zsidók meg sem mozdultak, sőt inkább vé
detlen ruellöket tartva oda a fegyvereknek 1 azt mondák : "Édesebb 
nekünk a halál, hogy sem törvényeinket megszegnök. '' E váratlan 
szilárdságtól megilletödve Pilatus , kérelmeiknek engedett. De midőn 
később pénzt akart elvenni a templom kincséből, a nép föllázadott, s 
a tiszttartó sokat a zsidók közöl kivégeztetett. Szintugy erőszakhoz 

folyamodo~t akkor is, midőn a samaritanusok, Simon Magus által ve
zettetve 1 fegyveresen gyültek össze Garizim hegyén, miként ök mon
dák, a Mózes által elrejtett szent edények fölkeresése végett. Kemény 
bánásmódja miatt Vitelliusnál, Syria kormányzójánál bevádolták őt 

to• 
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a samaritánok ; ki is meghagyta neki , hogy maga igazolása végett 
Romába menjen. 

Midön Fülöp tetrarcha magtalanul meghalálozott 1 ennek terü
letét Syriával egyesitette Tiberius; mialatt Herodes, Fülöp testvére, 
a Nagy-Herodes örökségének másik részét tartotta meg, s. mint a· csá
szárnak kegyeneze, a maga tartományában majdnem korlátlan hatal
mat gyakorolt. Ipjával , Aretással , Arabia királyával háboruba keve
redvén, serege azétveretett j a miben a zsidók isteni biintetést láttak 
keresztelő sz. János meggyilkoltatása miatt. 

Unokaöcscse, Agrippa, honn rossz bánásmódban részesülvén, Ro
mába ment panaszkodni Caliguiához j ki a trónra jutván, kiszabadítá öt 
Tiberius börtönéből 1 s épen olly nehéz aranylánczot ajándékozott 
neki 1 mint a milly sulyosat vasból viselt a tömlöczben 1 s mellé még 
Fülöp tetrarchiáját királyi czimmel. Hihetőleg az ő ösztönzésére szám
üzte Herodest feleségével együtt Lyonba. 

Elegendő itt említést tenni azon ellentállásról, mit a zsidók Ale
xandriában és Jerusalemben tanusitottak a császár rendeletei ellen, 
ki az ö lelkismeretöket akará erlSszakolnil), s azon szolgálatról, mely
lyet Agrippa Claudiusnak tett: a miért ez neki adta egész Judaeát és 
Samariát 1 testvérének pedig Chalcist. · 

Agrippa Jerusalembe érkezve (42.), a keresztények üldözése s a 
régi szokások helyreállitása által részére nyerte a zsidókat. Judaea fővá
rosát, amennyire Roma féltékooysége csak engedte, kicsinositá és meg· 
erősíté j a szent városban 400 elitéltnek egymássali küzdelmét mu
tatva be a circusban 1 romai izlésii látványt rendezett. A jó hatást 
mindazáltal 1 mellyet mérséklése s az országnak kölcsönzött fény idé
zett elő 1 elrontotta a romaiak iránti szolgai leereszkedése s azon dics
vágy, mellynél fogva hasonlóan a romai császárokhoz istennek czi
mezteté magát. 

Agrippa csak egy, 17 éves hasonnevü fiut hagyott maga után, ki 
Romában nevekedett. Claudius azonnal el akarta volna őt bocsátani az 
atyai örökség átvételére, de ifjuságában nem bizott : miért is Judaea 
kormányát Caspius Foedusra, a templom és kincstár igazgatását pedig 
Herodesre, az ifju !{irály nagybátyjára bizta. Minthogy a husvéti ün
nepekre tömérdek nép gyült. össze Jerusalemben: minden zavargások 
elhárítása végett a kormányzó egy egész legiót rendelt a templom 
őrizetére. Egy katona azonban illetlenül viselvén magát, a nép a tem· 

1) Lásd, fónebb 47. lapon. 
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plomnak megbecstelenitését szemlélte e tettben , s föllázadt j a ro
maiak fegyverhez nyultak, s a mint mondják, huszezer zsidó vesz· 
tette életét. 

Különben is mindenben rosszul ment a dolog. Belsőkép már 
bomlásnak indult az ország a Judaea és Samaria tartományok közti 
tulságos gyülölet s a farizeusok és sadducaeusok közti versengés kö
vetkeztében j melly felekezetek lényegesen csak a vallásra szoritkoz· 
ván, a zsidók törvényei mellett könnyen politikai pártokká alakultak 
át. A farizeusok a törvényszerüséghez és a dolgok fönálló rendjéhez 
tartva magukat, kül~öleg a romaiskkal tartottak j titkon azonban a jö· 
vendölések teljesedé.~ét ohajtották, minthogy ök a holt betühez ragasz
kodva, politikai ujjászöletés értelmében vették azokat. A sadducaeusok 
szintén meggyőződve a változás szükségéről, a régi hagyományokat 
elvetették, s átaJános fölforgatásról álmodoztak j ök makacs legitimis
táknak és meggondolatlan szabadelvüeknek tekinthetök, kikhez já
rultak még bizonyos Judának követői, ki vallási tekintetben a farize
usokkal tartva, semmiféle, még világi urat sem az Istenen kivül ismerni 
nem akart. Ezen tulságos republicanismus minden rendnek ellensége 
levén, lényegesen sietteté a hazának bukását. 

Ezenkivül még a papok is czivakodtak egymással, és nem csupán 
szóval, minthogy a fondorlatok és pénz által fölemelt és letett főpa
pok mindig nagyobb részt követeltek a tizedből. Az erkölcsök romlás
nak indultak: Herodes szemtelen ül üzte a házasságtörést; Drusilla, 
Agrippa leánya elhagyván férjét, J udaea kormányzójához, Felixhez, a 
szabados Pallas testvéréhez ment nöül j nővére, Berenice, vérfertőző 
viszonyban mondatott élni Agrippa testvérével j mind l5, mind másik 
nővére, Mariamne szeszélyök szerint cserélnek férjeket. Minden arra 
mutatott, hogy az Ur haragjának mértéke megtelt. A sátorok ünnepén 
egy zsidó az utczákon futkosva, kio.bálta: ,,Jaj Jerusalemnek! jaj a 
templomnak! a világnak mind a négy szélérö.I jön a szózat! a szózat 
jön Jerusalem ellen, az egész nép ellen!"- s éjjel-nappal kiabálta e 
vészteljes szavakat. 

E közben haramia-csapatok, z e l o t á k (buzgók) neve alatt, ké
nyökre pusztíták a vidéket 1 s a nép közé vegyülve, tört meritettek az 
ö ellenst!gei~-, vagy azoknak szivébe, kiknek meggyilkolására valának 
fölbérelve. Jonathas főpap panaszszal járulván a császárhoz Felixnek 
zsarnokoskodása miatt, ez orgyilkosokat fogadott föl, kik Jonathast a 
templomban leszurták (54.). Azután Felix maga csatázott a z elotákkal j 
számos tulbuzgókat, kik a népet föllázították, kiirtott. Egy illy tulbuzgó, 
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profétának nevezte magát, s 30 ezer embert vitt magával, hogy. a. ro
maiakat kiverje Jerusalemből.De alig hogy az egyik lázító kivégezte
tett, egy másik támadott helyette, ki a. hazaliuságat csalással .támo
gatván, a. proféták által hirdetett Messiásnak tartotta magát; a ma· 
gusok, rablók, vegyest a hazafiakkal naponkint konczoltattak föl.' 

l\Iár régóta folyt a vita a zsidók és syrusok közt Jerusalem bir
toka miatt : amazok fölhozták, miként Herodes épité a várost; emezek 
pedig görög városnak tarták azt, a mi o n n an is kitetszik, mivel He· 
rodes szobrokat és templomokat emeltetett ott. Nero elé kerülvén az 
ügy, ö a syrusok részére nyilatkozott; a mi a zsidók átalános fölláza
dására jeladásul szolgált. Mig IL Agrippa, kinek uralmát Nero is öreg
hité, öket lecsendesiteni szándékozott: Florus helytartó, a zavarban 
kivánván halászni, élesztette a tüzet. Ezalatt pusztitás és gyilkolás 
dühöngött az ország ban: syrusök , romaiak, zsidók, mint minden pol
gári hábon1ban, kegyelem nélkül gyilkolták egymást. Caesareában 
20,000 zsidó, a circus ba zárat ván, fölkonczoltaték j Ptolemaisban 2,000; 
Alexandriában 50,000 ; ugyanannyi Babylon ban, a hajdan fogságba 
hurczoltaknak maradványai. Jerusalemben Florus helytartó, ki a 
haramiákkal egyetértett, pénzt akart elvinni a templomból i mivel a 
nép ezt egyátalában nem engedte, egy vásári napon öldöklés- és 
rablt~sra vitte be katonáit Jerusalembe j azután megparancsolá a pol
gároknak, hogy a Caesareából érkező romai legiók üdvözletére vonul
janak ki a városból. Midőn ez megtörtént, a katonák a védtelen pol
gárokat megrohanták, és fölkonczol ták. 

A két::;égbeesés megkettözteté ))áto r ságukat: a zsidók fegyvert 
fognak, a templomot megmentik, a rarnaiakat visszaverik, Florust pedig 
Caesareában zárva tartják (66.). A zeloták a fölkelökkel egyesüh·e, 
minden várból kiszoritják a rarnaiakat, a palotákat fölgyujtják , s 
daczára az egyezkedésnek, az örséget fölkonczol ják. Kegyetlen visszator
lásképen Bethsean (Scythopolis) lal[ói l 3, 000zsidót gyilkolnak meg; a 
mire felbőszülvén bizonyos Simon, atyját, anyját, feleségét, gyerme
keit s végre önmagát gyilkolta meg. 

Cestius nagy sereggel indulva meg Syriából, utközben a váro
sokat és falvakat fölperzselte i a zsidókat , kik kezei közé jutottak, 
mind fölkonczol ta tá. Mire a fölkelők egész elszántsággal rajta üt vén, 
seregét annyira megoszalasztották, hngy Bethoron azorosain maga is 
alig menekülhetett. Ennek hallatára Darnasens lakói 10,000 zsidót a 
gymnasiumba. zárva, kardra há n y tak (nov. 19.). 

Sulyos teherként nehezült Izrael népére az Igaznak megátko
zott vére! 
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Háboru. 

Előrelátható volt, hogy a visszatorlás nem fog sokáig elmarad
ni. A zsidók tehát védelmi állapotha helyezték magukat;. több rend
beli helytartókat neveztek; a többek köz t volt J oseph us is, ez események
nck történetírója. Nero a vállalatot Vespasiánra bizta (67.), ki össze
gyüjtve Syriában a romaiaknak és szövetségeseiknek minden erejét, 
fiával, Titussal megkezdte a harczot; mi végre 60,000 embert fegy
verzett föl. Galilaeába bevonulva, ostrom alá vetette Jotapató.t, s bor
zasztóvérontássalazt bevette. J osephus,azottani parancsnok egy üreg
ben rejtőzött el; honnan elöhozatván, Vespasian irgalmá.hoz folyamo
dott, ki nagylelküségét éreztette vele: a miért cserében hízelgést és 
jó szolgálatokat nyert. 

Egyéb városok is hasonló módon buktak el , s egész Galilaea 
meghódolt. Ez esemény legalább intésül azoigálhatott volna a zsidók
nak, hogy feledve minden viszályt, nemes honszeretetben egyesülje
nek a közös ellenség ellen ! A pártok azonban még inkább meghason
lottak, s véleméryben szétágaztak ; némellyek gyors hódolattal akar
ták megmenteni a hazát, a zeloták pedig csak háborut ohajtottak. Az 
Isten és haza nevében mindennemü tulságokra és kicsapongásokra ve
temedtek, s mindezt a haza. megmentésének tekintetéből. 

Nem csak a szabadban folyt a harcz, hanem még a családokban 
is az atya ellensége volt fiának, a testvér testvérét gyülölte. Ezután 
a zeloták Zachariás és Eleazár vezérlete alatt Jerusalemre törve, el
foglalták a templomot ; s megtámadva a nép által, annak legvégső 
kerítésébe vonultak. A gonoszságairól hires Giscala Jánost, ki a 
mérsékeltekkel látszék tartani, Ananus főpap alkudozás végett a zelo
tákhoz küldötte; ö pedig ellenkezőleg ellentállásra s az idumaeusok 
segítségül bivá~ára. ösztönözte őket. Ennek következtében 20,000 idu
maeus jelent meg Jerusalem falai alatt,fenyegetveAnanust és pártját, 
kiket ök hazaárulóknak , a romaiak zsoldosainak neveztek ; s a zeloták 
egy kirohanás által gyámolitva, a városba bejutottalr. Könnyü elkép
zelni a polgárháboru borzalmait Jerusalemben, hol a. bátorságoakt sőt 
könyörületnek is megszüntével a rémületnél egyéb érzelem nem ural
kodott. 

Ananus, ki egyedül lett volna képes féken tartani a pártoka t, s a 
közjóra intézni törekvéseiket, a zavargásban életét vesztette (69.); s 
midőn megborzadva már a sok vérontlistól maguk a.z idumaeusok visz
szavonultak , a. zeloták kegyetlenségeinek még szabadabb tér nyilt. 
V égre ·maguk ellen forditák fegyvereiket, s két pártra. oszolva, az egyik 
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Giscala János ellen, a másik mellette harczolt, csupán a hazának 
pusztitásá.ban értettek egyet; mig a haramia-csapatok a vidéket ba
rangol ták be Goria Simon , vakmerő és dicsvágyó fiatal ember vezér
lete alatt, liinél a rabszolgák szabadságot, a szabad emberek jutalmat, 
tekintélyes egyének vagyonbiztosságot kerestek. 

Simon egész királyi tekintélylyel Idumaeára ütve, azt árulás 
által elfoglalja ; azután pedig rémület és pusztítás kiséretében ostrom 
alá veti Jerusalemet. Elpusztult hazájokból ide wenekültek az idumaeu
sok; de nem türhetve Giscala János kegyetlenségeit, föllázadtak, s 
öt a templomba zárták. A nép azoknak kitörésétől tartva, megnyitá Si
monnak Jerusalem kapuit, ki barátot és ellenfelet egyformán sarczol
va, a templomot bekeritette. 

V cspasia n , miuőn tétlenséget vetettek szemére, azt felelte : "A 
zsidók maguk egyengetik nekem az utat Palaestina meghóditására ;" 
s midön már a tartományt kimeritve látta, ő is megtette a magáét. 
Kikémlel ve a körülményeket, egyenesen Jerusalemnek tartott, s a 
dolognak kivitelét fiára, Titusra bizta ; mialatt ő, meg levén választva 
császárnak, a közügyek rendezése végett Rom ába sietett. 

Bent a szent városban, vagyis inkább a templom kerítésében a papi 
törzsből eredett Eleazár, különben ügyes férfiu, elvonta azokat Gi
scala Jánostól, kik irtóztak gonosz tetteitől; s mig Simon kétezer zc
lotával, és ötezer idumaeussal a várost bebarangolta, azok ketten egy
mással küzdöttek. János hatezer fegyverrel az izraeliták pitvarát fog
laJta el, s kitörések által rabolta magának az élelmet; Eleazár a papok 
pitvarában 2400 fegyveressel azon adományokból táplálkozott, mcly
lyeket a nép a templomba vitt; mig végre János őt árulás által onnan 
kiszorította, és Simonnal tanácskozott, miképen egyesitsék erejöket az 
idegenek ellen, a nélkül, hogy a belvillongások megszüntek volna . 

.lerusalem pusztulúa (70.). 

~ közben eljött a husvét ünnepe , s a nép minden oldalról tó
dult a szent városba. Titus ez időpontot választá az oRtromnak eré
lyes folytatására; s hozzálátván a munkához, egész Jerusalemet 
csakhamar körülkeritette. 

A zeloták őrült buzgalma s a hamis proféták igéretei tartották 
még a lelket a roppant tömegben , melly közt az éhség annyira pusz
tított, hogy nem egy anya saját gyermekének testéből táplálkozott. 
Ide járult még a dögvész; továbbá a zeloták dühe, kik vagy eledel 
szerzése végett, vagy vérszomjas lélekkel gyilkoltak és raboltak. Jo
sephus, a történetíró, több izben elküldetett a romaiak által alkudozás 
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végett; de miként azzal történni szokott, ki zászlóját elhagyja, mind 
a romaiak , mind a zsidók előtt gyanus volt. V égre Titus végromlást 
esküdött a városnak, ártatlannak mondva magát azon borzalmak 
miatt, mellyeket a város önkénytesen magára vont. Az elfogott zsidók 
mindnyájan Titus parancsából keresztre feszittetének. Kegyelem 
igértetett annak, ki önkényt meghódol; s midön nagyobb számmal 
jöttek a kegyelmet esdök, a romaiak által legyilkoltattak. 

Egy katona a holttestnek belei között fürkészve, pénzt talált 
abban; s hire futamodván , hogy a zsidók a pénzt lenyelték , vala
mennyi foglyot mind fölnégyelték , hogy gyomrukban pénzt keresse
nek. A város már bevétetett (j ul. 17.), s nagy volt a vérontás; félbe
szakittatott a naponkinti áldozat, melly a Machabaeusok ideje óta soha 
nem szünt meg. Magára a templomra intézik a rohanást; bármint szi
vökre kötötte Titus katonáinak, hogy a dicső épületet kíméljék, az tör
ténetesen meggyulvá.n, egészen elhamvadt. S a Mózes vallásának jel
vénye majdoem egy időben égett a Capitoliummal, a pogány vallás 
székhelyével 1) ; mintha csak mindkettő hZ élő Isten templomának 
akarná késziteni a helyet. 

Makacs ellenállá.~ után János és Simon maguk is foglyokul es
tek, s 700 tekintélyesebb zsidóval együtt a diadalmenetre tartattak 
meg; Jerusalem pedig olly nyomorult pusztulásra jutott, hogy maga 
Titus is könyeket hullatott rajta. 

Némelly kastélyok még ellenállást tanusítottak. A Massadába 
menekültek nem levén képesek a további ellenállásra, megölték fele
ségeiket és gyermekeiket; azután tizet választottak, kik valamennyit 
leöl ve, végre maguk magukat végezték ki. E háboru másfél millio 
ember életébe került 3) , kik minden oldalról összesereglettek a sza-

1) A jerusalem i templom 70. évi augustus 10-én; a Capitolium a Vitellius 
elleni harczban 69-ik évi december 19-én. 

') Justus Lipsius (De constantia, U. 21.) 11. judaeai háboru utolsó éveiben el-
veszett izraeliták számát ekképen számította ki : 

Jerusalemben Florus paranosára 
Caesarea lakói által megöletett 
Scythopolisban 
Ascalon lakói által 
Ptolemais lakói által 
Egyptomi Alexandriában 
Damascusban 
Joppe bevétele alkalmával 
Zabulon hegyén . 

630 
28,000 
30,000 
2,009 
2,000 

50,000 
10,000 
8,400 
2,000 
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badság, vallás és lsten templomának védelmére. Vespasian a Juda 
családnak minden magvát kiirtotta, hogy még a reményt is elvegye a 
fönmaradtaktól j a zsákmányból épité a Béke templomát Romában, 
mellynek szánta a többi szent zsákmánynyal együtt az arany gyer~ya· 
tartót is. Megparancsolta, hogy a birodalomban szétszórva éllS zsidók 
mind a kinostárba fizessék be azon fél siolust, mellyel azelőtt a szen· 
télyre adóztak. Titus, a z em L e r i· n e m g y ö n y ö r e, idc'Stöltést 
szerzett a népnek , bemutatva a berytusi és caesareai amphitheatru
mokban a látványt, miként szurják le egymást a zsidók, mint tépik 
c'Sket szét a vadállatok j mások pedig Romába vitetvén, a legpom pá· 
sabb diadalmenetet ékiték, mellynek emelésére a fiSbbek közülök, szo· 
kás szerint, megfojtattak, a többiek a Colysaeum épitésénél használ
tattak föl 1). 

Asca.lon malletti csatában 
Lesből . 
Aphek bevétele alkalmá.val 
Garizim hegyén . 
Megfultak Joppeban . 
Tarichaeában 
Gamalában , hol csak két nőtestvér maradt életben 
Midön Giscaló.t elhagyták • 
Jotapa.ta ostromá.nál, hol Josephus volt a parancsnok. 
Idumaea faluban . 
A gadareniek, ide nem számítva a. megfuitakat 
Gerasiomnál . 
Macheronnál. 
Ja.rdes pusztában . 
Massadában magukat megölték 
Cyreneben Catulus parancsára 
Jerusalemben az ostrom alatt 

10,000 
8,000 

15,000 
11,600 
4,200 
6,500 
1,000 
2,000 

30,000 
10,000 
13,000 
1,000 
1,700 
3,000 

960 
3,000 

1,100,000 

Összesen: 1,453,490. 

'Megjegyzendő,mikéntJosephusJotapata ostrománál nem30,000, hanem 40,000 
egyénnek elvesztét említi. Ide nem számittatnak azok, kik az üregekben, pusztá
kon, számüzésben vagy másképen vesztek el; továbbá 97,000 fogoly s 11,000, 
kik éhen vagy önkényt vesztek el, vagy az őrök által gyilkoltattA.k meg. 

1) "A diadalmenetre kitüzöttnapon nem találkozott ember Romában, ki ott
hon maradott volna. Mindenki jókor elősietett helyet foglalni; minden talpalat
nyi tért elfoglaltak, s CSA.k annyi maradott üresen, melly a diadalmasok átvonu
láSára megkivánta.tott. Az egész katonaság még sötétben sorba állott parancsnokai 
alatt, s az lsis temploma. melletti kapukat foglalta. el , hol a. császárok az éjet töl
tötték. Hajnal tájbanVespasian és Titus, babérral koszorozva a hiborba öltözve, ki
jöttek a. templomból, a azt megkerül ve, Octa.vius tere í elé tartottak, hol a senatus, 
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S most már megelőzzük az időkort , hogy a szeren csében sz int
ugy, mint a balsorsban nevezetes zsidó népnek végperczeit elszámlál
hassuk. Hadrián császár, meglátogatva Judaeát, ujra fölépité Jeru· 
salemet; azonban csak pénzért engedte meg a zsidóknak a bemene
telt az uj városba, hogy ott a szentélynek romjain siránkozhassanak. 
Ugyanezen császár által fegyverek készítésével bizatván meg a had-

a tisztviselök s a lovagok várakoztak rájok. A csarnokok előtt emelvény vala f'ól 
állítva, mellyen az elefántcsontból készült kocsik várakoztak mindegyik számára. 
Oda. érkezve, a. kocsikra fölül tek, sa katonaság örömkiáltásokba tört ki, bizonyit
va vitézségöket. A katonák fegyvertelenül valának selyem öltönyben, fejök ba
bérral koszoruzva. Vespasian mosolylyal fogadva üdvözleteiket, mig ök tovább 
is folytatni akarnák, intett, hogy hallgassanak el; s midön valamennyien elcsen
desedtek, f'ölemelkedett, s fejének egy részét köpenyével elfedve, a azokott könyör
géseket végezte; amit Titus is megcselekedett. Ekkor Vespasian néhány szóval 
elbocsátá a. k&.tonáka.t, hogy menjenek a császárok által számukra. elkészített ét
kezésre; azalatt ö a diadalkapu felé visszavonult. Itten előbb étkeznek; s m~gukra 
véve a diadalöltönyöket, s áldozatot mutatva be a. kapu öristeneinek, megkezdék 
a diadalmenetet, a szinházak felé vonulva, hogy a néptömeg annál könnyebben 
láthassa öket. 

"A látványok száma és a pompa sokkal nagyobb volt , hogy sem képzelni 
lehetne, akár a remekmüveket , vagy a sokféle nemü kincseket, akár a természeti 
ritkaságokat tekintve. A mi bámulandót és nagyszerüt birtak külön idöszakokban 
és különbözöhelyeken aszerencsésemberek, mindaz egy napon összegyüjtvea romai 
birodalom nagyságát hirdeté. Láthatók valának mindennemü arany-, ezüst- és ele
fántcsont-tárgyak, mintegy folyamként huzódva; öltönyök, részint hímezve a. leg
ritkább biborból, részint babyloui módra a legfinomabb rajzokkal tüzve, s csillogó 
drágakövek, részint arany koronába foglalva, részint másképen elrendezve. Ez al
kalommal hordoztattak valamennyi istenek szobrai is, bámulandó nagyságban s 
nem is közönségesmunkából, hanem mindegyik drága anyagból készítve. Vezettek 
még sok fajta állatot, mindannyitalkalmas szer.>zámmalfölékesitve.Minden tárgya t 
arany-h:mzetü bíborba öltözött E'gyének vittek. De azok, kik a diadalbani része
sülésre kiválasztattak, rendkivül bámulandó pompát fejtettek ki. Még cJak a fog
lyok serege sem hurczoltatott disztelenül,s öltözetök tarkasága és szépsége sanyar· 
gatott testöknek rondaságát elfedte. Nagyobb bámulatot gerjesztett a gépek 
szerkezete, mellyeknek nagy része két, vagy három emeletre építtetett; s azoknak 
nagyszerüsége gyönyö1 t és bámulatot gerjesztett egyuttal. Több illy gépekről 
arányfüggönyök lógtak le, s valamennyi igen mesterségesen aranynyal és elefánt
csont~al volt kirakva. Itten a háboru sokféleképen ábrázolva, s itt-ott több ré· 
szekre osztva, világosan szem elé tünteté, miként emészti föl a láng a szántóföl
dek dus termékeit, az ellenséges csapatok mint konczoltatnak f'öl, némellyek fu· 
tásban menekülnek, mások foglyokul esnek; rendkivüli na.gyságu falak mint 
dőlnek össze a gépek döngetéseire, a váraknak őrsége mint adja föl magát, népes 
városok bástyái magas tornyaikkal mint vétetnek be, a hadsereg mint rohan a fa
laknak , s mindenütt patakokban foly a vér; miként könyörögnek a védtelenek, 
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sereg számára, bizonyos Bar-coebeha (a csillag fia) vezérlete alatt 
( 134-35.) föllázadtak, ki a megigért Messiásnak, a győzelem és , 
hosszu királyának hirdette magát. A zsidók minden oldalról gyüle
keztek hozzá, Jákob csillagának , Izrael kormánybotjának, s arra vá
lasztottnak nevezvén öt, hogy igazolja Balaarnnak erőtetett jÖvendö
lését, széftörje Moab szarvait, kipusztítsa Seth fiait 1). Ugyanakkor 
minden oldalról föllázadtak az idegen uralom ellen, mint valamell y 
fölbőszült rabszolga, midőn lánczait azéttörni akarja. Borzasztó volt 
az általok elkövetett vérengzés. Cyreneben 220,000 görögöt, Cyprus
ban 240,000-et s Egyptomban temérdeket gyilkoltak le. Az áldozato
kat ketté fú részelték, azoknak husát megették , vérét megitták , s a 
meggyilkoltaknak béleit testök körül tekergették 3). 

miként emészti a tüz a szent épületeket, miként omlanak össze a házak a lakók 
fejei f'ólött; s a leggyászosb pusztítás után, a folyamok nem mivelés alatti f'óldeken, 
sem hogy az embereknek vagy állatoknak italt szolgáltassanak, hanem a még 
fústölgö szánt6fóldeken folynak keresztül. Mindezen látványra a zsidók szolgál
tattak tárgyat azzal, a. mit részökről a. háboru a.latt szenvedtek. Mindegyik gépre 
a leigázott városnak para.ncsnokát belyezték azon állásba.n, a mint elfoga.tott. E 
gépek után számos hajók következtek. A többi zsákmányok vegyest vitettek ; de 
mindenek fólött kitönők valának : a jerusalem i templomból elvett kinesek, egy 
több talentum értékü arany-asztal, s egy arany-gyertyatartó, némileg más modor· 
ban készítve, mint nálunk szokásban volt; azon gyertyatartónak ugyanis nyele 
volt, mellyböl báromágu vilb. módjára nyultak ki a finom elágazások, s mind· 
egyik ágnak csucsára mesterileg volt illesztve egy lámpa. Hét volt a lámpa, mint
egy jelképezve a tiszteletet, mellyel a zsidók viseltettek a hetes szám iránt. A zsák· 
mányok közt Iegutoljám vitetett a zsidó törvénykönyv. Azután következtek a. 
győzelemnek temérdek szobrai, mind elefántcsont· és aranyból. V égre előtünt V es· 
pasian, utána Titus; Domitianus mellettök lovagolt szintén igen fényes öltözetben, 
s lova valóban megérdemlette , hogy gyönyörködjék benne az ember. 

"A ezertartásnak vége szakadt Jupiter Capitolinos templomában, hová be
lépve, megállapodtak. Régi szokás szerint ugyanis itt azokták bevárni, mig valaki 
birül hozta, hogy a badvezér elleilSégei többé nincsenek életben. Illyen volt Goria 
Simon, ki a foglyok közt róltünő volt. Hurkot vetve nyakába, a forumnak egy 
pontjára bnrezolták őt, mia.latt vezetői ütésekkel illették. Törvény ezerint itt vé· 
geztettek ki az gonoszságuk miatt elitélt egyének. Megérkezvén a. jelentés, hogy 
megszünt élni, s mindenki örömét nyilvánitván e fölött, kezdődtek az áldozatok, 
mellyek a szokott könyörgésekkel együtt szeren~ésen befejeztetvén, a császári pa· 
lotába visszatértek , hol néhányat megvendégeltek , mig a. többiekre saját lakaik
ban fényesen teritett asztalok vártak. E napot ugyanis, mint a háborunak diada.l
ünnepét, mint polgáori bajaiknak végelenyésztét, s mint a jövő reményének kezde-
tét ülték meg a romaiak. Josephus Flavius, De bello judaico. Vll. 5. 

•) Numer. c. 24. 
') Dio, LXVIII. 
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A romai fegyverek eloszlaták a csalódásokat j a mi nem csekély 
veszteségbe került. 576,000 zsidót gyilkoltak Ie, kiket a remény fú
zött együvé j a többiek Terebinth és Gaza vásártérein adattak el, s a 
kevés fönmaradottak Egyptomba hurczoltattak, vagy lassankint gyil
koltattak meg; 50 vár és 985 kastély romboltatott le. Az ország any
nyira elpusztitta.tott, hogy a lázadásnak nem csak reménye, de lehe
tősége is örökre elenyészett 1). 

A zsidó és a keresztény vallás megsemmisitése végett bálvány
templom emeltetett a réginek helyén: egyik Krisztusnak sirja, a má
sik pedig Adonisnak a jászoly fölött. Jerusalem Aelia Capitolina ne
vet kapott, s régi neve annyira feledésbe ment, hogy Diocletian korá
ban bizonyos vértanu Jerusalemből eredettnek mondván magát, sem 
Palaestina kormányzója, sem a többi birák nem birtak tudomással e vá
rosnak hollétele felől ~). 

Antoninus Pius alábbhagyott a szigorral. Visszaadva a zsidók
nak kiváltságaikat, megengedte nekik , hogy fiaikat körülmetélhes-

1) Bar-cochebalázadása. a rabbi-féle regéknek igen kedvencz tárgyát képez
te. Azt mondjá.k, szokásban volt a zsidóknál, ha li gyermekök született, cedrust, 
ha pedig leány, fenyiifá.t ültetni, sennek fújából készilették a nyoszolyát, midön a 
leány féljhez ment. Judaeában utazva Hadrian leánya, kocsija eltörött, s megiga
zitása végett több illynemű fa vágatott le ; mi fölött a zsidók annyira. megbosz
szankodtak, hogy végre lázadásba törtek ki. Megjegyzendő azonban, miként Ha
driánnak nem voltak gyermekei; s hogy ugyancsak soká. kellett volna a leányok
nak várni a kiházasitásra., mig törzszsé növekedett volna egy fenyüágacska, melly 

Lenta venit, seris factura nepotibus umbram. 

Azt mondják továbbá a rabbinusok, hogy Bar-coehehának 100,000 bive kö-
. zöl mindegyik levágta magának egy ujj át, hogy bátorságát az által bebizonyítsa: 
miért is a. nép bölcsei hozzá izentek, kérdezvén tőle: "Meddig fogod még csonkita
ui a zsidókat?" S ő azt felelve : ,Miképen győzödjem meg tehát erejökről ?' s ők 
azon ta.nácscsal feleltek vissza, hogy azokat vegye föl harczosai közé, kik a Liba
non cedrusá.t sa:ját kezeikkel a f"öldből kiszakítani bilják; s illy képességgel biró 
200,000 találkozott. A mit ezeknek vérengző vitéz tetteiről mond az irás, a. lovag
regények kalandjaihoz hasonlít. Annyi igaz, hogy azon litaniában, mellyet a zsi
dók Ab hónap 9 napján énekeltek, midőn tudnillik Hadriánna.k a zsidóka.t Jeru
salemből eltiltó rendelete közzététetett, e császárt Nabuchodonozorhoz hasonlítják; 
holott Ve.~pasian- és Titust·ól még csak említést sem tesznek: ,,Recordare Domine, 
qualis fuerit Adrianus, crudelitatis consilia arnplexus; consuluit idola se perver
tentia., et sustulit combussitque quadringentas et octoginta. synagogas." Lásd G. 
l. Lenth, De Judaeorum pse11do-messii6, 

') Buseblas, De Palaestana, c. XI. 
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sék, csak hiveket ne szerezzenek maguknak 1). Mindamellett , hogy 
Jerusalemből kizárva ·valának, másutt állithattak zsinagogá.kat és gyü· 
lekezeteket, s polgárjogot is nyertek. A Tiberiasban székelő patriarcha 
tőle függö papokat választhatott, szétszórt hiveitől adót szedhet~tt, 
sőt külön hatóságot is gyakorolhatott. Zajos ünnepélylyd tartatott 
meg a pogány városokban a P n r im ünnepe, az Arnantóli megszaba
dulás emlékére 2). Ezen türelem által megszelidülve, fölhagytak a to· 
vábbi gyülölettel az idegenek iránt; csak az üzérkedésben törekedtek 
rászedni öl<et, s titkon szórt.ák ellenök a rejtélyes átkokat, mellyeket 
a biblia Edom fiai ellen föntartott 3). 

Constantin megalapitá az igaz Isten tiszteletét azon városban, 
hol a megváltás titkai végbementek; a hitehagyott Julianus pedig a 
zsidó nemzetséget akará ottan visszaállitani, csak hogy megházudtol
hassa Krisztus jövendölését. De jóllehet az ö fölszólítására minden ol
dalról sereglettek a zsidók, s magán vagyonukkal is elősegiték az épi
tést, azt folytatniok nem lehetett '). Justinian patriarchaj méltóságra 
emelte ama templomot. Midőn Chosroes, Persia királya, elfoglalta Je
rusalemet, 90,000 keresztény foglyot adott el a zsidóknak, kiket azok 
meggyilkoltak. A persa királyt csakhamar kiszoritá onnan Heraelius; 
de már kilencz év mulva. Omár kha.lifa, Mahomednek második utódja 
vette ostrom alá Jerusalemet,s négy év mulva bevette. Melly város a 
muzulmanok birtokában maradt mind addig, mig annak visszavétele 
végett Ásiát a keresztes-hadakkal rohanta meg Europa. 

A zsidó nép, mellyet egyik bölcsésze á) az egész emberi-nem 
főpapjának és profétájának nevezett, a szent hagyományok Öre volt; 
olly hitnézettel birt, melly az életnek és reménynek áldását hirdette: 
mig a többi keleti népek az ő mysticismusukban isteni jótéteménynek 
tekinték a halált,s a földalatti városokban helyezték az igazi életet; i!l 

Izrnel mindaddig nagy volt, mig a nemzeti egys~g volt a hitbeli egy· 
ségnek jelvénye. Midőn Roboam alatt megoszlottak a néptörzsek, az uj 

2
) Casaubon, ad hist. Aug. p. 27. Ezen edictumr61 emlékezik Modestinus 

jogtudós , lib. VI. Regular. 
2) Basnage, Hist, des Jui{s, Ill. 2. 3. 
3) Bizonyos hagyományaik szerint Tseph, E.~au unokája vezette Olaszor· 

szágba Aeneas, carthagoi királynak seregét; s az idumaeusokna.k egy gyarmata, 
kiket Dávid elhajtott, Romába menekiilt. Ennélfogva tehút az Edom nevet a ro· 
mai birodalomra alkalmazták. 

4) Lásd, VII. könyv, 7. fej. 
5) Philo. 
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Sichem , vagyis Samariaworszá.g meghasonlást idézett elő szintugy a 
vallásos hitnézetekben, mint a politikai rendben j s a Garizim hegy 
szintugy a vallás, mint a kormány tekintetében Sion hegyével vete
kedve, az egy Isten frigyszekrénye mellett bálványokat emelt. Vissza
hatásnál fogva némelly hivek a törvény értelmét annál inkább meg
szaritották j a miből a valódi judaismus és a farizeusoknak felekezete 
támadott. Innen származtak a czivódások az iskolákban, a viszályok a 
családokban, csaták a harcztéren, rabszolgaság és szétszóratás j innen 
a proféták szemrehányása.i és intelmei, s a politikának és a hitnek 
általok ohajtott egyesülése. 

A törvény által kérlelhetlen szigorral kormányzott nép keblé
ben 1) igen káros hátássa.l Iehetett a törvény értelme és alkalmazása 
tekintetében támadott viszály. Ennélfogva a zsidóknak minden viszá
lyai egymás közt és az idegen népekkel, az Egyptombóli kiköltözés
től kezdve egész Herodes koráig, vallási szempontból tünnek föl előt
tünk. Herodes politikai tekintetből, a nemzetiség kárával, az idegenek 
azokásainak és hatalmának kedvezett, kiknek tudnillik koronáját kö
szönheté j az irástudók épen ellenkezésből annál makacsabbul ragasz
kodtak a törvény értelméhez, s a külgyakorlatok és a törvény holt be
tüjének gondos megtartása által a buzgalmat legfőbb fokára csi
gázták. 

A törvény betüje azonban győztes és diadalmas Megváltót igért; 
s ez oknál fogva nem akartak rá ismerni a szegény ácsnak fiában , ki 
általok meggyilkoltatván, az irgalmasság kincseit a hosszu kincseivé 
változtatta 2); s midőn már gonoszságuk mértéke betelt, átülteté a sző
lőtőt a háládatlan földből, mellyben.az már egészen elvadult. 

Betöltve hivatását, Jerusalem elbukott. A burok ketté vált, mi
dőn a belé zárt eszme kifejlődvén, a mozdulatlan jelvény, az emberi 
kéz által emelt templom elégtelen volt. Némi kisérletek után a város
nak és nemzetiségöknek helyreállitása tárgyában, az egész földön el
széledtek a szerencsétlen zsidók , s annyi balsorstól zaklatva, a pogá
nyok, keresztények, roahomedánok által üldözve, sem vallásuktól meg 
nem váltak, scm a reménytőLMégjelenleg is, azon napon, mellyen tem· 
plomuk elhamvadott (Ab hónap 9-én), szigoru böjtöt tartanak, s az 

2) Ernlitettük már , miként a theocratia nevezet nem illik a zsidók alkot
mányára a-zon értelemben, a mint közönségesen papok uralmának vétetik. Helye
sebben lehetne azt nevezni nomocratiánl\k, miután mindent a törvény szabályo
zott, melly az Istentől, honnan eredetét vette, kapta l1atá.~á.t. 

2) ,Crucifixerunt salvatorem suum, et íecel'unt damnatorern suum.' Sz. Ágost. 
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iparnak és munkásságnak adva magukat, törvényeiket megtartva, még 
most is reméllik , hogy azon lsten, ki egykoron megszabaditá öket a 
babyloni fogságból, ismét ragyogtatni fogja napját felettök. · 

Ez akkor fog megtörténni, midön az atyáik· által megátkozott vér 
le fog szállani gyermekeikre a bocsánat és megváltás jeleüL ' 

TIZBDll FBJBZIT. 

A Flaviusok. 

Titusnak sikerült vállalata, s egyetlen népnek leigázása olly 
nagyszerü eseményképen tünt föl az átalános középszerüségben, mi
ként Vespasian még saját fia iránt is féltékenységet táplált keblében; 
ki megérkezvén, ezen egyszerii szavakkal üdvözlé atyját: "Megjöttem 
atyám, itt vagyok!" Melly magaviselet Vespasiánnak minden gynnu
ját eloszlatván , a tribunságot megosztotta vele; rá bizta a praetoria
nusok vezér letét, s fényes diadalmenetet engedett neki. Ez alkalommal 
emelteték Titusnak azon ívezet, melly mai napig is nevét viseli, s Ja
nus templomának hezáratása és a Béke templomának épittetése által a 
harczok megszüntét jelenté. 

De csakhamar ujabb harczot idézett ellS Caesenius Paetus, Syria 
kormányzója, ki harczi vállalat által akarván dicsőségre ve~gődni, gya .. 
nuba hozta a császárnál Antiochust, Comagene királyát; ki ellen a 
harczot megkezdvén, annak országát elfoglalta s Euphratesiana név 
alatt mint tartományt a birodalomhoz csatolta. Szintén tartomány sor
sára jutottak a Nero által fölszabadított Görögország , Lycia , Thracia, 
Cilieia Rhodussal, Bysantium- és Samossal együtt. Az alánok ellen, 
kik a Don és Maeotis-tó közti lakhelyeikből a medusok és örmények 
földjeire betörtek, Vologeses, a parthusok királya, Vespasian segitsé
géhez folyamodott; mit azonban ez megtagadott tőle, annak örül ve, 
hogy hatalmas szomszédai más oldalról elfoglalva tartatnak. 

. .t~rlcola. 

Britannia kormányát Coejus Julius Agricola nyerte el, ki vejé
nek, Tacitusnak magasztaló beszédeit valóban megérdemlette. Szüle
tett Frejusban, narbonnei Galliában; a bölcsészetet és jogtant sokkal 
nagyobb buzgalommal tanulta Massiliában, mint azt egy romai pol
gártól és senstortól várni lehetett volna. A hadviselés módját Britan-
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niá.ban sajátitotta el. Romában mint néptribun, ne hogy Nero gyanu
ját fölébreszsze, idejét tétlenségben tölté. Galba által a templomok~ 
uak hozott adományok fölügyelésével bizatva meg, a szentségtörési 
vádakat megszünteté. Otho katonái megölték anyját Ventimigliábim; 
azután V esp&Sian pártjára állott, ki a Britanniában állomásozó 20-ik 
legiónak vezérletét bizta rája. Helytartója volt Aquitaniának, azután 
consul, végre főpap és Britannia helytartója lett (78..;85.).1tten a hegyi 
lakóknakbetöréseit több iz ben vissza verte; szabadsága visszaszerzéseért 
föllázadván Monaszigete, azt hajók nélkül támadta meg, átuszva a csa
tornán; a katonai kicsapongások fékezése által a támadható lázadások
nak elejét vette; igazságot szolgáltatott, a tisztségeket becsületes em
berekre bizta, a törvényszegöket szigoruan büntette, az adót mérsé
kelte, a szolgaságot leheiöleg elviselhetövé tette. Folyton ujabb hó
ditásokat tett, vagy az előbbieket biztosította. A barbarok állhatatlan
sága , vagy egyenetlensége által segittetve , mig ezek megoszolva 
harczoltak, rendre leigázta öket, Egészen a Ta. y torkolatáig, a Cl y de- és 
Forthig hatolt; lrlandba is át akart menni, melly tartomány Britan
nia és Spanyolország köz ti fekvése áltnl1 miként ő vélekedék, hatható
san könnyítené a közlekedést Galliával. A megijedt caledonok kettőz
tetett erővel állottak vele szembe ; 30,000-nyi csapat várta öt készen 
Calgacus vezérlete alatt, a Grampius hegy tövében ; de tökéletesen 
szétveretett, Agricola megkerülte Brita.nniá.t , meghódítá az Orcád 
(Orkney) szigeteket, éjszakra Caledoniától. A háboru,mclly megkezde
tett a Iegostobább, folytattatott a legkéjelgőbb s bevégeztetett a leg
félénkebb császár alatt, ez egyedüli öregbedést szerezte a birodalom
nak az első században. A zordon hegyek, hol a zivataros tél majdnem 
örökké tart, a sürü köddel boritott tavak, a fagyos és elszigetelt erdők, 
hol mezitelen vademberek szarvasokat vettek üzöbe, nem igen sok á 
türték az idegen igát. 

Helvldlu• Prlaeus. 

Habár a kegyetlen önkénytől és örültségtől megi!zabadult iH 
Roma, azért a kivégeztetések nem szüntek meg teljesen. A terracinai 
eredetü Helvidius Priscus a bölcsészetre adta magát, nem azért, hogy 
a tétlenséget takargassa általa, hanem hogy hasznát vegye annak a 
tisztségekben; nöül vette Thrasea Paetus leányú.t, ki atyja becsületes
ségét és igazságszeretetét szintén öröklötte. Ipja halála után számüz
ve 1 s 'Galbá.tól visszahivatva, minthogy a szabadságért lángolt, 
ugyanazon császárral és utódaival a senatusban nem egyszer daczolt. 
Vespasian nem bántotta öt; de midön Brutus és Cassius születésnap-

11 
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ját nyilvánosan megülte, s a népet is azok kiSvetésére intette volna: 
a császár őt bezáratta, de csakhamar szabadon bocsátotta. S mivel 
mindamellett is az előbbi maradt, még szavait sem válogatta meg , a 
császár őt számüzte; s miután itt is teljes erejéMI gyalázta a csá
szárt, a senatus által halálra ítéltetett. Vespasian gyors re'ndefetet 
küldött az itélet fölfüggesztésére; melly azonban vagy történetesen, 
vagy Mucianus akaratából elkésett. 

A dicséretek, mE;llyeket Tacitus, Plinius az ifjabbik ég Juvenalis 
pazarolnak ez oktalan hősre, szomoru elmélkedést ébreszt bennünk a 
fölött: mire kénytelen vetemedoi az erény, midőn meg vagyon fosztva 
a törvényes eszközöktől , hogy a hatalom visszaéléseivel szembeszáll
hasson. 

Caecina és Eprius Marcellus, Nerónak kérne 1 számos praetoria
nusokkal összeesküvést szöttek Vespasian ellen. Miután ez fölfedez
tetett, Marcellus még az itélet kimondása előtt megölte magát. Cae
cina elitéltetésére nem levén elegendő ok, hogy a katonák föllázitására 
készült hirdetmény nála megtaláltatott, Titus őt vacsorára meghívta, 
s ottan meggyilkoltatá. Rövid eljárás! 

\'eapa11lan halála (79. juJL 2~.). 

Halálát közeledni érezvén V es p asia n, mintegy gu n yolni akarván 
a romaiakat, kik az ö fejedelmeiket isteniteni azokták, igy szólott : 
"Ha nem csalatkozom, isten lesz belőlem." Egész a végperczig meg
tartva vidámságát, fölkiáltott : "A császárnak lábain állva illik meg
halni," s megkisértve a fölállást, életének 68-ik, uralkodásának 10-ik 
évében meghalálozott. 

A nagyoknak temetési ünnepélye alkalmával szokásban volt vig
játékokat adni, meUyekben a megholt ábrázoltaték, s gyakran kigu
nyoltatott. Vespasian temetése alkalmával a bohó ez , ki a megholtat 
ábrázolta, kérdezvén a palota felügyelőit, mennyibe kerülne az ő 
temetése, a mint a Titus által rá kivetett nagy összeget meghallá, 
felelé : "Adjátok nekem a pénzt, a testet pedig vessétek a Tiberisbe." 
Boldog Roma, ha csak fukarságról vádolhatta Tiberius- és Nerónak 
utódját. Benne, ugy mond Plinius 1 a nagyság és fenség semmi egye
bet nem eredményezett, mint hogy a hatalmat jót tehetni, az ő kész· 
ségével egyensolyha hozta. 

Tltu .. 

Követte őt fia 1 a 39 éves Titus. Britannieossal együtt neveked
vén, nagy ügyességre tett szert az ékesszólásban és a verselésben , dc 
mégnagyobbra a harcz mesterségében. Mig atyja élt, nem sokjót vártak 
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tőle kapzsisága és hiusága miatt i mindazt pártolta a császárnál, ki 
neki pénzt adott i ha valaki ellen haragot táplált, bérenczei által vagy 
a szinházban , vogy a Mars-mezön annalt halálát inditványoztatta. 
Az ö szerelmi viszonyát Berenicével, a z~idó király II. Agrippa test
vérével, szintugy a romaiak , mint a zsidók rossz szemmel nézték : 
amazok tudnillik nem aka1·tak idegen császárnét; ezek pedig abban 
botránkoztak meg, hogy egy nemzettikbeli fejedelemnő a nemzet gyil
kosának karjai ktlzé vetheti magát. 

De már mint császár, daczára minden vonzalmának iránta., el
küldé Titus Berenicét OlaszországMI ; kétszinü és fondorkodó test
vérét, Domitiánt nem csak hogy nem bántotta, söt a hatalmat is meg
osztotta vele. Az elődjei által egyeseknek , vagy városoknak adott ki
váltságokat átaJános rendelet által megerősítette. A népnek akkor is 
bejárása volt hozzá, midön fürdöben ült. Ha játékokat adott, előbb 
megtudakoltatá a polgároktól, mikor és miképen ohajtják azokat; a 
nyájasságot meg tudta egyeztetni a méltósággal. Midőn azt vetnék 
szemére, hogy minden kérelemnek olly könnyen enged, válaszul adá : 
"Nem illik, hogy a fejedelem köréből megszomorodva távozzék valaki." 
Egy este 1 midön nem nevezhetett senkit, kivel a napon jót tett vol
na, fölkiáltott : "Egy napot vesztettem el!" Senkinek vagyonára nem 
vágyott, még csak az adom:inyokat és ajándékokat scm fogadta. el; 
pedig temérdek ősszeget adott ajándékban, látványokra, építésre, 
rnint bármellyik elődje. Midőn óriási amphitheatrumát fölavatta , a 
gladiatorokon kivül még tengeri csatát s titezer vadállatot is mutatott 
be a népnek. Még bölcsebb nagylelküséget tanusitott a közveszély 
idején, midön például számos apróbb épületcken kivül megégett a 
Capitolium, Pantheon, Augustus könyvtára, Pompejus szinháza. Ti
tus minden kárnak megtéritéHét magára vállalta i s hogy szavát meg
tartsa, a városok és idegen fejedelmek által ajánlott összeget vissza.
utasitva, végre még palotájának butorait is elán·ercztc. 

\'ezu\· kltöré51'. 

Uralkodása alatt a Vezuv, melly az emberi emlékezetet haladó 
idők óta nyugodtan maradt, kitörése által eltemeté Herculanum és 
Pompeji városokat; Pozzuoli és Curnae összedőlt, egész Campania 
földingás következtében megrendült (79. sept. 8.). Titus saját költsé
gén enyhité a kárvallottak sorsát; maga is bejárta a tartományt nem 
közönyÖs kiváncsiságból, hanem pénzt osztogatva a nyomorultaknak 
A dt5ghalál is belopódzva a birodalomba, ujabb all;almat nyujtott Ti-

ll"' 
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tusnak bebizonyítani jótékonyságát, hogy ne mondjam, felebaráti sze
retetét. 

A főpapi méltóság átvételével kijelenté, miként jöv&re tartóz
kodni fog a vérontástól. Ezóta nem is ítélt halálra senkit; inká~b ő 
maga kivánt elveszni , miotsem hogy másnak vesztét okozza. Két 
összeesküvő patriciast halálra ítélt o. senatus : Titus megkérte a gyü
lekezetet, állana el a haszontalan büntetést&! , minthogy az uralkodók 
sorsa egy sokkal magasabb hatalomtól függ. Egyuttal megnyugtatta 
mind a két bünBsnek anyját; este őket vacsorára meghívta, másnap 
pedig a circusba vitte, hol még a gladiatorok kardjait is kezökbe adá, 
mellyeket a viadal kezdete előtt megvizsgálás végett nyujtottak át 
neki. 

Eltörölte a felségsértési tBrvényt, s megtiltá üldözni azokat, kik 
róla, vagy elődjeiről gonoszat szólottak. "Vagy rágalmaz engem, ugy 
mond, sekkor csak sajnálandó; vagy igazat mond, s ez esetben igaz
talanság volna őt büntetni, mivel igazat mondott. A mi elődjeimet il
leti, ha ök most már istenek, a rajtok történt sérelmet közbenjárásom 
nélkül is megbosszulhatják." 

Ki hinné, hogy illy fejedelem alatt sok követőre talált egy ál 
Nero, ki az Euphrates partjain fondorkodott, azután a partbusokhoz 
menekült. 

Alig hogy ujra föléledt Roma a jó Titus alatt, kit az emberi-nem 
gyönyörének nevezett, elragadta őt a halál 41 éves korában (81. sept. 
13.). Halálát, a mint mondják, Domitian sietteté, ki őt az istenek so
rába iratá 1 mig az emberek előtt mindenkép rágalmazta. 

Domitianus. 

Ezen Domitian, féktelen kicsapongásai által annyira fölinge
relte atyját 1 hogy Titusnak érte tett könyörgései is alig birták őt le
csendesíteni. Mint ifju semmi tanulmányra nem adta magát, s adóssá
got adósságra halmozott; a harcz fáradalmait és veszélyeit gondosan 
kerülte; s midőn késöbb bátyjának dicsőségét irigyelve, Németor
szágban és Galliában háborut viselt, belátva ügyetlenségét a harcz
ban, költészetre adta magát. Atyjának halála után a praetorianusok 
által akará elkergetni Titust, ki neki megbocsátott. Ennek halálával 
imperatornak kiáltatott ki, s egyszerre ruháztattak rá mindazon czi
mek és méltóságok, mellyeket elődei csak lassankint és egymásután 
nyertek el. 

Kezdetben nem csak a kegyetlenségt81 irtózott 7 sőt még a véres 
áldozatokat is eltiltá ; a tisztviselökkel bőkezüségét érezte té, ne hogy 
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a szegénység romlottságra vezesse öket j nem fogadta el az örökséget 
azoktól, kiknek gyermekei voltak j s miután az elkobzott telkeket a 
veteránok köz t kiosztotta, a fölösleget nem tartotta meg magának, 
hanem visszaadta eredeti birtokosainak. Fényes épületeket emeltetett; 
az elhamvadt könyvtárt helyreállita, s 12,000 talentumot költött 
megaranyozására Jupiter templomának a Capitoliumban i pedig 
ezen templomnak pompája a palotának bármellyik csarnokához, vagy 
tereméhez nem is volt hasonlítható. Igazságot szolgáltatott j becste· 
lenséggel bélyegezte meg a megvesztegethető birákat, vagy a foszto
gató helytartókat; a kicsapongásokat fékezte i a lovagoknak megtiltá a 
nyilvános szinhá.zakban föllépni; egy senatort a táncz miatt kitörölt; a 
becstelen személyeknek hagyományokat elfogadni s leeticában járni 
eltiltotta; a birói tisztségre méltatlanoak nyilvánitá az olly lovagot, 
ki szemérmetlen feleségétől elvál va, azt ujra visszafogadta j igen sok 
házasságtörőt halállal büntetett, s az emberek kiherélését szigoruan 
eltiltá. 

Domitian azonban nemsoká titkolhatta el az 6 vad, vérengz() s 
aljasan irigy természetét. Épen ugy vágyakozva a harczi dics6ség 
után, mint a milly képtelen volt annak megszerzésére, másoknak győ
zelmei következtében négyszer ruházta magára egy évben az impera
tor czimet. A cattokat, a legmivcltebb és legharczosabb germán népet, 
hirtelen megrohanva, azok közől néhány foglyot hurczolt magával dia
dalmenetében i s e percz óta nem tette le többé a diadal-togát. De mi
d6n a cattok a romaisk szövetségesét, Cariomert, a cheruskok kirá
lyát elverték, Domitiánnak nem volt bátorsága támogatni őtet, s el
nézte, hogy a birodalom ellen föllázadt svevek és sarroaták a félénk, 
vagy vakmerő hadvezérek hibája miatt egész seregeket töröljenek el 
Moesiában, Daciában és Germaniában. Agricolának a caledonok fölött 
kivivott győzelmeit megirigyel ve, öt visszahivta(85.). A nagy hadvezér 
csak homályos visszavonultságban menekülhetett az ö haragja elöl , s 
végre is, mint némellyek állitják, megmérgeztetett. 

Háboru a dákoklial, 

Legszerencsétlenebb háborut viselt a dákokkal, egy harczias 
néppel, melly Zamolxis nevü régi bölcsésztől tanulta ugy tekinteni a 
halált, mintegy háladatlan átmeneti életnek véghatárát, s boldogabb 
öröklét kezdetét. Bölcs fejedelme volt e népnek Dura. Utódja lett 
DecelJal, mind a csatákban, mind a tanácsban nagy férfiu; ki átkelve 
a Dunán, a romaiakat elverte, Moesia helytartóját megölte, s bor
zasztóan pusztítva a vidéket, a 'romaiak által épitett erősségeket el
foglalta. 
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Annak hirére, hogy Domitianus sereggel közeledik , Decebalus 
a fegyverek letételét, s a szövetség megujitását ajánlotta j de meg 
nem hallgattatott. Cornelius FuscuR, a praetorianusok kapitánya; el
lene indulván, legyőzetett Decebal most már két obolus fejadót kért 
minden egyes romai után, külöuben a tartományt tüzzel-vassal pi.Jsz
titani fenyegetőzött. E szemtelen ktivetelésre felbőszülve a katonák, 
ujabb csatában a dákokat leverték, s ezeknek békeajánlatait vissza
utasitották. 

A helyett, hogy a jó sikert fölhasználta volna Domitian, a co· 
nadok és marcomanak ellen forditotta fegyvereit, mivel ezek a dáko
kat gyároolitották j s követeiket meggyilkoltatá. Ezért meglakolt; 
mert általok megtámadtatván, serege szétveretett. Szintolly gyáva a 
balsorsban, mint a minő elbizakodott vala szeren cséjében, békét kért 
Decebaltól, gazdag ajándékokat, núndennemű mcster-embereket és 
koronát küldve neki annak jeléűl, hogy őt királynak elismeri, s még 
évenkinti adót is igért melléje. Ez volt az clsö csata, hogy a barbarok 
jó sikerrel támadták meg a birodalmat. 

A senatusnak pedig azt irta Domitian , hogy végre megalázta a 
legyőzhetlen dákokat; s visszatérve, miután a békés tartományt sok
kal kegyetlenebbül pusztitotta, mint háboruban tehette volna, diadal
menetet tartott, midön is a költők 1) a Caesarok- és Scipiókhoz hason
litották őtet. 

Későbben a kisded C halcis ország, hol Agrippának, a zsidók 
utolsó királyának testvére, azután pedig fia uralkodott, kapcsoltaték a 
birodalomhoz (91.). Domitian megindult még a sarroaták ellen is, kik 
egy Iegiót tönkre tettek. Azonban c~ak álcliadalokat s a költők hízel
géseit aratta abból. 

A vadság, melly a csatatéren hiányzott nála 1 nagyon is sajátja 
volt a békében. Midön a hirnölt Flavius Sabinust, Titusnak vejét, 
consui helyett hibából imperatornak kiáltotta ki , Domitian mind a 

1) Statius és Martialis. - Lás.~uk némi hízelgéseiket : 
Invia sarmatlcis domini lorica sagittis 

Et Martis getico tergore fida magis ... 
Felix sorte tua, sacrum cui tangere pectus 

Fa.s erit, et nostri mente calere dei ! 
Redde deum votis poscentibus: invidet hosti 

Roma suo, venia t, laurea multa licet. 
Terrarum dominum propius viclet ille ; totoque 

Terretur vultu barbarus et fruitur .... 
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hirnököt, mind az lS unokaöcscsét megöleté. E tény kezdete volt a 
kegyetlenségeknek. A bir.odalom nagyainak boroscopját fölállittatá, s 
temérdek senstorokat és lovagokat végeztetett ki. A föladók vele 
együtt meggazdagodtak a leghaszontalanabb okoknál fogva elkobzott 
javakból. Ha valameily előkelő polgár népszerüséggel birt, polgárhá
borut tervezett j ha visszavonultságban élt , a korszellemmel daczolt; 
ha becsületes életmódot vitt, Brutust akará követni j a tétlen és os
toba a lázadási terveket akará palástolni az által ; a munkás és eré
lyes férfiu fondorkodott, és lázitott; a gazdagnak többje volt, mint 
sem magános emberhez illik j a szegény pedig, nem levén mit veszte
nie, nagyon könnyen bármiféle kalandor vállalatra vetemedhetik. A 
kémeket aljasságuk-és szemtelenségökkez mérve dijazta a császár j ha 
kisült is rájok a rágalmazás , annál nagyobb volt érdemök ; nekik osz
togatta a zsákmányt, a főpapi és consuli méltóságokat; némellyeket 
hclytartókul küldött a tartományokba, másokat tanácsosok gyanánt a 
városokban tartott. A rabszolgákat uraik, a szabadosokat pártfogóik 
ellen lázitotta föl j a kinek ellenségei nem voltak, azt elárulták azok, 
kiket legjobb barátjainak ta!'tott. 

Az ö uralkodása alatt a romaiak nem bátorkodtak másokkal köz
leni gondolataikat, sem nyilvánitani bosszuságukat. Gyáva nyugalom
mal szemlélték, mint követik t!l a törvényszékek a rablást és gyilkos
ságot a birság és büntetés ürügye alatt. A szigetek zsufolva valának 
számüzöttekkel, ~ szirteken meggyilkoltak hevertek. Némellyek bát
ran szembeszállottak a halállal ; nagylelkü anyák és nök követék. a 
számkivetésbe kedveltjeiket. 

Mint átalában a gonosz fejedelmek , Domitian is gyülölte és 
rettegte a történetet és történetírókat. Hereonius Senecio, Helvidius 
Priscusnak életírója, ntindamellett, hogy mér!!!ékelt kifejezésekkel élt, 

Hiberna. quamvis Arotos, et rudis Peuce 
Et nugularum pulaibus calens Ister, 
Fractusque cornu jam ter improbo Rhenus, 
Tenea.t domantern regna perfidae gentis, 
Tu summi mundi rector, et parens orbis 
Abesse nostris non tamen potes votis. 

Nunc hilares, si quando mihi, nunc ludite, l'rlusae ; 
Victor ab Odrysio redditur orbe deus. 

Másutt Janus, Domitianus átvonuláBát látva, sopánkodik, hogy nincs ele· 
gendö szeme öt bámulhatni (Mart. lib. VIli. 2.). A hajnali csillag is késik a föl
keléssel, hogy, ha. Caesar megjelenik, a nép ne vegye észre a hiányt (u. o. c. 21.). 
Oh költők! 
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halálra méltónak találtatott. Fannia, Helvidius neje , nyiltan bevall· 
vó.n, miként ö buzditá és segité Seneciót e munkára, minden javaitól 
megfosztatván, számüzetett, s a gy illölt életirást magával vitte. Aru
lenus Rusticus büne volt 1 hogy megdicsérte Thrasea Paetust. Tar
susi Hermogenes, minthogy müvében czélozni látszott Doml.tiánra, 
kivégeztetett, s müvének terjcsztöi keresztre feszittetének. A kegyet
lenség ujabb nemét kigondolva Domitian, a köztéren égetteté meg a 
legjelesebb müveket; végre pedig a bölcsészeket és tudós embereket 
Romából kiüzte. Némellyek megválva a tudományoktól, kémek gya
nánt szolgáltak Domitiánnak. A hires sophista, Dio Chrysostomus, De
mosthenesnek egy beszédével s Platónak egy értkezésével agetákhoz 
átmenvén, kapálásból és vizhordásból élt. 

Egyik esztendőben sok bor, de kevés gabona teremvén , a csá
szár ugy vélekedett, hogy a szölömivelés miatt hanyagoltatik el a ga
bona-termesztés. Rendeletet adott ki, hogy Olaszországban több szö
löt ültetni nem szabad, a tartományokban pedig a fele ültetés irtassék 
ki ; melly rendelet azonban teljesedésbe nem vétetett. 

lJ. QJdözés B keresztények rllon (95.). 

A keresztényeket is különösen gyülölte Domitian. Romában és 
a tartományol\ban, mint a köztársaság ellenségeit, sokat kivégeztetett; 
többek közt a császári családnak tagjait is , ugymint : Flavius Cle
menst, az ö unokaöcscsét és a consuiságban tiszttársát, s annak nejét 
és unokahugát, kik Domitilla név alatt ismeretesek. 

Igen nagy gyönyörét taliita Domitia.n abban, ha áldozatainak 
könyeit és halálfélelmeit szemlélhette. Legnagyobb örömet érzett, 
midőn egyetlen szavára elhalványult a senatus. Magán-életében al
jas kegyetlenségekre vetemedett. Egy este vacsorára hívta az előkelő 
senatorokat és lovagokat; egyenkint, a mint érkeztek , feketével be
vont terembe vezettetének, hol a halvány lámpák koporsókra világi
tának, mellyeknek mindegyike valameily vendégnek nevét viselte. 
Most már elérkezettnek vélték a napot 1 mellyre a császár czélozott, 
midőn azt mondá, miként a lovagok nagyobb részét ellenségeinek 
tartja, s mig csak egy senator életben vagyon , magát biztosságban 
nem érzi. S ime hosszantartó szorongások után feketére mázolt mez
telen emberek lépnek a terembe 1 egy kezökben kardot, a másikban 
fáklyát tartva; miután körüljártak a teremben, az ajtókat megnyitva, 
a birodalomnak kétrendbeli legmagasabb polgárait elbocsátják, kik 
azt sem tudták) rettegjenek-e, vagy álmélkodjanak. 

1 

Mint igen ügyes nyilazó 1 egy, távolban czélpontul fölállitott 
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rabszolgának azétterjesztett ujjai között r6pité el a nyilvesszőt. Az 
ő lakteremének hosszu magányában legyeken gyakorolta az ügyessé
get a világnak ura. Miért is egy alkalommal kérdeztetvén Vibius 
Crispus: nincsen-e valaki a császárral? "Még csak egy légy sincsen 
vele!'' - adá válaszul. 

Gyalázatos kéjelgésben egyik elődje mögött rem maradott. S a 
romai&k? hize]~sekkel halmozák el őt i urnak, istennek, Minerva fiá
nak nevezték el. Melly czimekct saját maga használta leveleiben, s 
Martialis, Quintilianus, Juvenalis és más irók pazarlották rá. A Ca
pitoliumba vezető utczák gyakran tömve valának áldozat-barmokkal, 
mellyeket a rendelet szerint csupán arany- és ezüi!Lböl emelt szobrai 
előtt vágtak le a romaisk 1). Ő alapitotta a capitoliumi játékokat, 
mellyek hasonlóan az olympi játékokhoz minden ötödik évben nagy 
pompával valának megtartandók. Egyéb pompás játékokat is rende
zett még, minőket Roma mindeddig nem látott i a Tiberis partján 
nagy tavat ásatott, hol két hajóhad küzdött egymással i a gladiatorok 
gyilkos küzdelmeiben a nőknek is részt kelle venniöle Ő, ki a. csaták
tól mindig irtózott, az amphitheatrumban valódi csatákat rendezte
tett egész hadseregekkel i s' a látvány közben beállván a felhőszaka
dás, senkit ki nem bocsátott onnan, minek következtében sokan meg
betegedtek , mások pedig belehaltak. 

Hogy ezen pazarlásokat győzze, mindenféle módot elővett a 
pénz kicsikarására. Az örökségeket igen könnyen, magához ragadta az 
által, hogy a megholtra irányában elkövetett rágalmakat fogott i vagy 
tan ut állitott elő, ki azt bizonyítá, hogy a megholt a császárt örökösé
nek tette. A tisztviselök mindegyre sulyosbitották az adó terhét, ugy 
annyira, hogytöbb rendbeli tartományok nyilt lázadásba törtek ki, mint 
például a nasanonok Afrikában. Egy másik ál Nero jelent meg Ás iá ban 
s szintén a partbusokhoz menekült, kik a birodalmat háboruval fenye
gették. Germaniában Lucius Antonius helytartó augustus czimet vett 
föl, mit a germánok nagy része elismert ; de csakhamar leveretvén, 
megöletett s czinkósaággal vádolt számos társai közöl csak két tribun 
menthette meg életét annak bebizonyítása által, hogy a leggyalázato
sabb kéjelgésre adva magukat, minden merészebb vállalatra képtele
neknek lenni látszottak. 

Fölfedez ve éil elháritva ezen összeesküvést, mindig ujabb- é A 

ujabbtót tartott, főleg miután többféle jóslatok és csodajelek hamar 

2) Plinius, Paneg. 
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bekövetkezendö halálát hirdették. A melly mértékben terjeszté tehát 
maga körül a félelmet, ugyanazon mértékben rettegett ll maga. Min
denféle elővigyázattal élt: még lakszobáit is tükörkövel vonatta be, 
ne hogy valaki észrevétlenül közeledhessék hozzá; egyuttal el)latá.
rozta mindazok halálát, kiket gya.nuba vett, s e végre névjegyzéket 
készitett. Egy gyermek, kivel játszadozott, mig ö aludt, kivitte az ira
tot; s a csá..~zárné megrémülve , hogy !iZ ellikellikkel együtt saját ne
vét is fölirva látja, a csapásnak elejét venni szándékozott. Pharthenes, 
az első kamnrás bevezette hozzá Stephanus szabadost 1 ki, mint meg
sérült, karját nyakába vetve, egy iratot nyujtott neki át, melly az ösz
szeesküvést foglalta magában. Mig ö azt olvasgatta, Stephanus őt á.t
szurta. Domitian védelmezte magát , s Stephanust a berohant szolgá.k 
leszurták; de a többi összeesküvők szintén elősietvén, a császárt vég
képen meggyilkolták (96.). 

Domitian 4.") évet élt, s uralkodott 15 évig. A senatus összegyül
ve, megátkozta annak emlékét, kit csak az imént hízelgésekkel teté
zett; nevét a föliratokról kitörölteté 1 szobrait és diadaliveit leron
ta.tá, renJeleteit meg3emmisité. Mindezt a nép közönyösen nézte, 
minthogy az üldözések rá ki nem terjedtek; sőt inkább a pompa és 
játék az ö hasznára volt. A katonák, kiknek zsoldját fölemelte, jobban 
megsiraták őt, mint Vespasiánt és Titust; s ha vezéreik vissza nem 
tartják öket, rnég nagyobb gonoszságokra vetemedtek volna. 

Ő volt az utolsó azok közől 1 kiket tizenkét Caesar nevezet alá 
foglal a történet. 

TlZBNIGYIDlK FBJBZBT. 

Nerva és Trajanm. 

Domitian halála igen jó alkalmat szolgáltatott a senatusnak a 
katonai zsarnokság lerázására. S most uj tünemény adta elll magát, 
midön a staicusok iskolája a fegyverek hatalmával daczolni bátorko· 
dott. Tulnyomóságra vergődve a senatusban, saját párthiveiket ülte
ték a trónra, és sikerült nekik olly császárokat adni Romának , kiket 
a jobbak kHzé számithatni. 

Az első volt Marcus Coecejus Nerva, Creta szigetéröl Narniból 
származott, kit, mint költöt annyira megkedvelt Nero, hogy neki szab
rot emeltetett. A staicusok felekezete, melly már számított rá, jóslata· 
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kat száratott el jövendőbeli kormányára vonatkozólag, s igy a félénk 
embert a trón elfogadására bírták. A praetorianusok kiöntve hálás ér
zelmeiket a megholt császár iránt, nem késtek őtet elismerni. Mig a 
hódolat minden oldalról érkezett, Arrius Antoninus vele együtt panasz
kodott, hogy, miután erénye és bölcsesége által annyi gonosz fejedel· 
met tulélt, jelenleg olly állapotban van , hogy barátait és ellenségeit 
meg fogn á szomoritani , leginkább pedig barátait, ha megtagadja tő
lök a kegyelmet. 

Nerva kimondotta, miként ö nem saját, hanem a nép javáért 
emeltetett a polczra. A szabadság édes érzetét a monarchia nyugal
mával igen szépcn meg tudá egyeztetni. Visszaadta hazáját és vagyo
nát a fölségsértés miatt számUzötteknek; a foladókat büntette, ugy 
szintén a szolgákat és szabadosokat, kik uraikat elárul ták. A fölség
sértök és azok ellen kezdett pöröket, kik zsidók módjára éltek 1) 1 föl
függesztette,s fogadást tőn, hogy senatort kivégcztctni nem fog. Hogy 
leszállitsa az adót, eltörölje a gyülöletes huszadot , mclly az öröksé
gek és hagyományok után fizetteték, megs~abta a dijakat; különféle 
áldozatokat és látványokat eltörölt; nem türte, hogy neki arany- vagy 
ezüst-szobrokat állitsanal\ j s mérsékelte a palotában a fényüzést. Mi
dőn mindamellett még sem volt képes megjutalmazni az érdemet , s 
fölsegélni a nyomort, a9ztali készületének egy részét s több rendbeli 
jószágait eladta; a. szegények köz t terjedelmes telkeket osz tatott ki. 
Mindenüt.t közköltségen nevelteté u szükölködö gyermekeket; meg
tiltá a férfiatlanitást ; az erkölcsöket ja vitani igyekezett; igazságot 
szolgáltatott. Átalában mindig ugy cselekedett a kormányon, hogy a 
magán-életbe bármikor is bánat nélkül visszatérhessen. 

A jó kezdet nem fajult el nála. kegyetlen uralommá , miként ezt 
több császároknál már láttuk j legföljebb az a. hibája volt , hogy ke
gyességbő! még a gonosztevöket sem büntette. A senatus ismét sza
badon mozoghatva az itélethozás ban, fölvette a vádakat az előbbi kor
mány kémei ellen, s némellyeket halállal, másokat számüzéssel bünte
tett. Midön bizonyos összeesküvöket akarna. üldözőbe venni, Nerva 
azt esküjéhez hi ven meg nem engedte. Az illy kegyességet nagyon 
helyt~lennek találván Fronto consul, kinyilatkoztatá, hogy ha. nagy 
szerencsétlenség is olly fejedelem alatt élni, ki mindent eltilt, nem 
kisebb szerencsétlenség az ollyan fejedelem által kormányoztatni, ki 
alatt mirfllen meg vagyon engedve. 

1
) Hihetőleg a keresztények. Dio, LXVIII. 
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E jósággal valóban visszaéltek a praetorianusok, kik megrohan
ták a palotát, hogy Domitian gyilkosainak kiadására kényszeritsék 
Nervát; ki bármennyire ellenkezett is , s felfödött mellét tartotta ne
kik oda, engednie kellett. Még kt:lszönetet kellett szavaznia a pnaeto
rianusoknak, hogy a világot azoktól megtisztitottá.k. 

Ez eseményből belátta annak szükségét, hogy olly embert ren
deljen utódjául, ki képes legyen szilárd kezekkel vezetni a kormányt. 
S igy kormányának legdicsőbb tette volt, midőn fiának fogadá Marcus 
Ulpius Trajanust (98. jan. 27.), kivel azonnal megosztá o. tribunságot 
és a hatalmat. Alig tizenhat hónapig uralkodván, meghalálozott, s az 
istenek közé soroztatott. 

TraJanu•. 

Traján nem annyira jeles, mint régi olasz családb61 származott 
Sevilla mellett; s ifju korában a parthusok ellen harczolt. Domitian 
alatt saját biztosaága végett hazájába vonult, honnan ez őt Alsó-Ger
mania kormányára küldötte. Itt megszerették őt a katonák, s a nélkül, 
hogy áskálódott volna, egyedül jó hirnevétől indittatván Nerva, öt 
utódjának nevezte. 42 éves korában lépvén a trónra, a benne hely
zett várakozásnak teljesen megfelelt. 

Gyalog tartotta bemenetét a városba a népnek kimondhatatlan 
örömkiáltásai közt. Midőn a palotába lépne, felesége, Pompea Piotina 
a néphez fordulván, e szavakra fakadt: "Reménylem, hogy a mint 
beléptem, ugy fogom elhagyni ezen palotát." Testalkata erős és fára
dalmakra edzett, mAgatartása nemes s társalgása nyájas, a tudomá
nyokban nem igen jártas 1), de a tudósoknak nagy kedvelője levén, 
korának legjobb hadvezére volt, A táborban mindig gyalog járt, vete
ránjait egyenkint ismerte, s azoknak tetteit elő is számlálta; ISltözet, 
fáradalom és mértékletesség tekintetében a legutolsó közkatonától 
nem különbözött, s minden nyájassága mellett a fegyelmet szigoruan 
fön tudta tartani. 

A főbatalomra jutván, kijelenté, miként a törvényeket ő is, 
mint bármelly polgár, megtartani köteles; s e részben szavát tartotta. 
Bőkezü volt szintugy a katonák, mint a nép iránt ; az adományozá~
nál beszámitotta a távollevőket, s a mi uj dolog volt, a tizenkét éven 
aluli gyermekeket is. Amint mondják, gyakori adományozásaival két 
millio egyént élelmezett. A gabonának mindig jutányos árt szabott; a 

1) Ez, s nem, miként Julian n:ondja., a restség volt oka, hogy leveleit Sura. 
ált&l iratta.. 
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szegény árva gyermekek nevelésére költekezett j gladiator-látványo
kat rendezett j de a Nerva által mngtürt szinészeket elüzte. Nagy költ
séggel nyittatá meg a civita-vecchiai kikötöt j s kitágitá a circust, 
hol megtiltá nevének említését, ne hogy a sok gonosz császárra pazar· 
lott tapsokban ö is részesüljön. Az ügyvédeknek megtiltá pénzt fo
gadni el a pörlekedő felektől, kik eskü alatt tartoztak bevallani, hogy 
nekik semmit nem adtak, még csak nem is igértek 1). 

A fejetlenség és zsarnokság ütötte sebeket megorvoslandó , va
lahányszor a közjó ugy kivánta, a császári jövedelmeket, hatalmat és 
kiváltságokat csökkenté. Eltörölte a felségsértési törvényeket j meg
büntette az árulkodókat j s az előbbi kormány tulságos engedékeny
sége következtében a helytartók közt elharapózott zsarolásokat el
nyomta. Mindenkit személyvál(,gatás nélkül fogadott, s őszinte Jélek
kel hallgatta meg véleményeiket j a . tisztségekre a legméltóbbakat 
emelte, s azon véleményben volt, hogy ravaszság- és álnokságra 
valernint a magán-életben, ugy a kormányzásban sincs soha szükség. 
Gyanuból senkit nem büntetett, elvül állitván föl, hogy inkább száz 
bünös maradjon büntetlen, mint csak egy ártatlan is szenvedjen. Su
buranusnak , a praetorianusok főnökének következő szavakkal nyuj
totta át a kardot : "Ha teljesitem kötelességemet, mellettem; ha pedig 
nem teljesitem, ellenem használd azt." 

Minden bizodalmát Surában helyezte, a kinek tanácsára Nerva 
8t örökbe fogadta. Midön valaki ez ellen áskálódék, hivatlanul va
csorára jelent meg nála, annak orvosa álta.l ápoitatá szemeit, borbélya 
által borotváltató. magát, s másnap az árulkodóhoz igy szálott : "Ha 
meg akart volna gyilkolni, azt tegnap is megtehette volna." 

Hibák és gyarlóságok nélkül ö sem volt. Szerette a bort annyira, 
hogy megparancsolta , miként asztal után kiadott rendeleteit ne foga
natositsák. Üres idejét élvezetekben töltötte j hiuságból nem csak az 
általa emelt, hanem még a parancsára kijavitott épületekre is ráté
tette nevét: miért is a romaiak P a r i e t a r i a melléknevet adtak neki 
azon növénytől, melly a falakra kapaszkodik. Eltürte, hogy 8t urnak 
nevezzék, szobra előtt áldozatokat tegyenek, s a nép az ő életére és 
örökkévalóságára esküdjék. 

lll. illolözéo a keresztén)·ek ellen (tO,,), 

Hihetőleg isteni méltóságát féltve, rendelte el a keresztények ül
dözését.'Melly tekintetben igen érdekes Pliniussal folytatott levele-

2) A kincstárból huzták a fizetést. 
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zése 1
); a honnan egyszersmind azon némileg gyermekies öröm is ki

tünik, mellyet a romaisk éreztek, midőn ujra összehivatván a senatus, 
három egész napig tartottak s éjjelig nyultak az ülések 2). De hát 
minő fogalmat szerezzünk magunknak ezen gyülekezetekről, midőn 

azt olvassuk, hogy Trajanus nem engedte meg egy kis társulat ala
kulását egy ásiai város közfürdöinek kij a vitására, azt állitván, hogy 
magán-érdekből keletkezett minden egyesülés, vagy társulat a biro
dalom czéljaival ellenkezik? 

Há boruk. 

A germánok jól ismerve Traján bátorságát, minden oldalról kül
döttséggel járultak hozzá; s a Dunán tul lakó barbarok nem bátor
kedtak a tulpartra is kiterjeszkedni, mint eddig, midőn télen a folyó 
befagyott. Trajánnak szándékát azonban eléggé elárulta e kedvencz 
esküje, me Ilyet mindig ajkain hordott: "Bárha Dac iá t tartománynyá 
tehetném, s az általam épitett hidalwn kelhetnék át a Dunán és az 
Euphrat folyókon 3). 

Ernlitettük már, miként Domitian gyalázatos békét vásáriott a 
dákoktól, s évenkinti adót fizetett nekik. Ez adót annál szégyenitöbb 
dolognak találta Traján, minthogy ama népek hatalomban mindegyre 
növekedtek, s királyuk, Decebalus, a parthusok királyával, Pacorus
sal szövetséget kötött. A dákok egynémelly kalandjaiban üriigyöt ke
resve Traján, hatalmas sereget gyüjtött össze, s átkelve a folyón, a 
tartományt pusztítá (l 03.). Azonban Decebal sem szunnyadott, s fegy
verbeszólítván az ifjuságot,a romaiskellen indult. Traján,jóllehet egy 
nagy gombát kapott, mellyre irva vala : "Szövetségeseid azt tanácsol
ják: kösd meg a békét és menj haza,"-csatába ereszkedett, s győzött. 
Midón a sebesülteknek nagy száma miatt kifogyott a rongykötelék, 
saját ruháit adta. át e czélra a császár. 

Olly hévvel folytatta Traján a győzelmet, miként Dccebalu.c; a 
végveszélyben Mkét kért, s kemény föltételek alatt nyerte meg azt. 
Vissza kellett adni szomgzédainak a bitoriott tartományt; kiadni a fegy
vereket és hadi gépeket a munkásokkal együtt~ kik azokat készítették, 
ugy szintén a szökevényeket; senkit, l< i romai uralom alatt született, 
föl nem fogadhat; az erősségeket le kellett rontania ; Romával közös 
barátai és ellenségei voltak. 

l) Lásd, XXVI. fej. 
2) Jam hoc pulchrum et antiquum, senatum nocte dirimi, tritluo vocari, tri

uuo contineri. Plinius, Ep. 
8) Ammianus, XXIV. 
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Traján erősségeket épített, s őrizetet hagyott azokban j Decebal 
hódolatát fogadva, az első diadalmenetet tartotta (105.) a dákok fölött. 
Decebal azonban csak 8 szükségnek engedve, ujra fegyvert fogott j a 
várakat megerősítteté, s a szomszédoktól segitséget kért. A szittyák
nál barátok ra talált i a jászokat pedig, kik vele szövetkezni nem akar
tak, leverte. Traján elösiet~tt j Decebal álszökevényeket küldött hozzá, 
hogy öt megöljék ; de szándéka nem sikerült. Azonban Longinust, a 
császár helytartóját, szinlett alkudozásra meghíván, hatalmába ej
tette, s érte cserében az egész tartományt kérte a. Dunáig i Long:nus 
azon ban megmérgezte magát. 

Duua-bld. 

Traján köhidat emeltetett a Dunán 20 oszlopra 1 mellyeknek 
vastagsága 60', magassága 150', s egymástóli távolsága 70' vala, két 
erőddel 8 hidnak két végén. Ezen rendkivül bámulandó mü (a folyam
nak sebessége ugyanis a medernek keskenysége miatt rendkivüli) 
egy nyáron készült damascusi Apollodorus tervezetc és igazgatása 
mellett. 

A következő évben(l06.) átkelte hidonTraj án, sa háborut sokkal 
több ügyességgel és zajjal folytatta, ne hogy seregeit veszélynek te
gye ki. A bátorság, mellyel ö a veszélyekkel szembeszállt, uj erőt ön
tött ka.tonáiba, kik a régi vitézség csodáit mivelték. Egy sebesültet a 
sátorba visznek; midön az orvosoktól hallaná, miként sebe halálos, 
viss:mment küzdeni, mig tlsszerogyott. V égre Zarmizegethusa, a dá
k ok fővárosa is elesett ; az ország romai tartománynyá alakittaték át, 
mellynek határait a Dniesier, Tisza, Alsó·Duna és a Fekete-tenger 
képezték 1). A régi főváros Ulpia Trajana nevet kapott; a tizenöt dák 
törzs közé temérdek rornai gyarmatosok vegyittcttek. Decebal szercn
csétlenségét tulélni nem akarta. A Traján-oszlop bizonyságot tett 
eme diadalokról ' 8 a diadalmenet ünnepélyei alkalmával 123 napig 
tartottak a látványok ; mi közben több mint 10,000 vadállat öle
tett meg. 

1) Még most is láthatni nyomait a hadi utvonalnak a Dunától egész Ben• 
derig. Lásd, Oonradas Mannert, Res Trdjani imper·atoris ad Danubium gestae. Nürn· 
berg, 1793.1 

J. Obrist. Enge l, Commentatio de e<llpeditionibus Trajani ad Danubitim et fWi
giRe Valacltorum. Viennae, 1794. A göttingai tudományok Academidja által jutal
Jnazott mü; 

D' Anville egy értekezése a. tóliratok és azépmüvészetek Academiájának ira
taiban, XVIII. kötet. 
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Parthusok. 

Egyik ohajtását teljesülni látván, most már az Euphrates felé 
indult meg (114.) Traján a partimsok fékezésére, kik Romának leg
rettegettebb ellenségei valának. A mint Armenia a ramiakkal, vagy o. 
partbusokkal tartott, Kis-Ásia és Felsö-Ásia fenyegetve valának; mert o. 
romai gyalogság ama hegyeken át Persia szivébe hatolhatott , a nél
kül, hogy Mcsopotamia térein Crassusnak balsorsától kellett volna 
tartania; vagy ellenkezőleg a partimsok intézhettek onnan folytonos 
betöréseket Kis-Ásiába és Syriába. Annak birtokától tehát igen sok 
függött. 

Tiridates, Armenia királya, Nero kezéből fogadva el a koronát, 
Roma vasalljának ismerte el magát. Most, midőn Exedarus lépett a 
trónra, a parthusok királyától, Chosroestől fogadta el a koronát; mi
ért kérdőre vonva Trajanus Chosroest, ennek gunyos feleletei után 
ellene sereget inditott. A partbus követségek é~ ajándékok által igye
kezett öt megltérlelni, bistositva őt arról, hogy Exedarus t letette; s kér .. 
ve öt, ajándékozná a koronát Parthamaspatesnek~ az ő testvérének ! s 
Pacorus partbus király fiának. Mire Traján azt felelte, hogy majd 
Syriában e dolog iránt határozni fog . 

.t.rmenla romal tartomány. 

Antiochiában számos fejedelmek hódolatát fogadva, Armeniába 
vonult, több rendbeli erősségeket elfoglalt. Mire Parthamaspates király 
előtte megjelenvén, koronáját a császári trón zsámolyához letette. 
Ennek láttára a hadsereg olly zajos örömkiáltásokba tört ki, hogy n 
megrémült parthus futásnak eredt; azonban minden oldalról bekerit
ve látván magát, panaszra fakadt, hogy az önkényt meghódolt fejc
delem fogoly gyanánt őriztetik, s hosszusan hagyta el a tábort. De 
azt nem akadályozhatta meg, hogy Traján romai tartományt alakítson 
Armeniából. Ekkor hajoltak meg lberia, Sarmatia, Bosphorus, Col
chis királyai; Mesopotamia puszta rémületből megadta. magát, 5 mi
dőn Cornelius Palma 1 Syria helytartója, Arabia egy részét meghódi
tatta, a sauromaták és hiuduk ugyanegy időben keresték Trajan ba
rátságát. 

.t.ss;,·rla romal tartomány. 

Ugy látszilt,hogy Chosroesnek szintén föltéteket szabott Tra ján; 
de nem tudni, mi o kM l, megujitotta a harczot a parthusok ellen (116.); 
hajóhídon kelt át a Tigrisen, 5 minden kardcsapás nélkül elfoglalta 
Abiadenet, Assyriát; megjárta a Sándor győzelmei által hiressé vált 
Ninivét, Arbelát, Gaugamelát. A parthusok közt támadt yiszályokat 
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hasznára fordítva, egészen Babylonig ha. tolt j hol csatornát kezdett 
ásatni az Euphrates és Tigris közt, hogy Ctesiphon ostromára oda 
szállithassa hajóit. A két folyamnak egymástól eltérő szinvonala miatt 
a vállalat fönakadt i mire a. hajókat szárazon vont.atván, Seleuciát és 
Ctesipbont bevette, hol a parthusok királyának leányát és arany· 
trónját is hatalmába ejtette. Chosroes megfutott, az egész tartomány 
meghódolt, s Assyria mint tartomány adófizetővé vált. 

Balesetek. 

Visszatérve Traján Antiochiába, mig a hadsereg, az udvar s a 
kiváncsi néptömeg ottan összegyülve volt, olly nagy foldingás tá
madt, hogy a város szintc elpusztult j Traján maga is sérülést kapott, 
s egyetlen városnak balsorsa az cgé3z birodalomra kihatott. Uralko
dása alatt még temérdek bale11emények adták elő magukat: éhség, 
döghalál, földrengések j Romában a Tiberis kiöntött j a mi nagy borzal
mat idézett elő 1 három Vesta.szüz megRzegve fogadását 1 elevenen 
eltemettetett. S ho. mindezen áldozat nem elégité ki a régi babona~á
got, a Sibylla-féle könyvek azt rendelék, hogy, miltént már máskor is 
történt, a ,forum boarium'on két görög és két gallus, f~rfi és nő te
mettessék el elevenen j s a romaiak 1 kik a gallusok és brilannusok 
barbarsága ellen kikeltek, mivel ezek embervért áldoztak oltáraikon, 
a parancsnak maguk is engedelmeskedtek. 

Traján körutja. 

Tavasz kezdetével körutramentTraján(l07.); a mit valóban ttlr· 
téneti körutnak nevezhetni, mellynek nem annyira hóditás volt czélja, 
mint hogy a birodalom feMégét és hatalmát a népeknek szeme elé ál
lítsa. Megtekintve a síkságot, honnan a világnak első miveltsége ki
indult,a Tigrisen végig a Persa-öböibe hajózott; innen a nagy Oceán
ra ment, s egy hajót pillantván meg vitoriázni India felé 1 e szavakra 
fakadt: "Ha ifjabb volnék, elvinném oda seregeimet." Bzután Boldog· 
Arabia felé fordult, Aden kikötöt a Bab·el-Mandeb szaroson tul elfog
lalja, Köves-Arabiát, melly a kereskedést Ásia és Afrika közt bizto
sitá, tartománynyá teszi j a senatust mindig ujabb és ujabb hóditásokról 
tudósitja. Midön már tovább nem mehctett, visszatért llabylon felé, 
mellynek romjain áldozatot mutatott be Nagy-Sándor tiszteletére . 

. 4 nldók lázadiÍ&a. 

A birodalom ekkor nagyságának tetőpontján állott, öt ujabb tar
tomány járulván hozzá, ugymint: Köves-Arabia, Armenia, Mesopo
tamia, Assyria Ásiában , és Dacia Europában. De nem soká. tartott e 
nagyság j még Traján maga saját müvét ösgzedölui látta. A foldren-

l 2 
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gést, melly annyi tartományo kat megingatott, a birodalom bukásá
nak előjeleül tekintették a zsidók , s minden oldalról föllázadtak , fő
leg Afrikában. Alexandriában először némi előnyre tettek szert; azu
tán pedig a görögök összeszedve magukat, minden különbségnélkül le
gyilkolták őket. A cyrenei zsidók , kik a lázadást szitották , az egyp· 
tomi síkságot rabolva kalandozták be, s nem csak hogy Jegyilkolt ál< 
ellenségeiket, hanem még föl is falták azokat, s bőreiket magukra huz
ták. Ugy mondják, 200,000 ember veszett el Libyában, 250,000 Cy
prusban, hol Salarninát elhamvasztották. Traján seregeket küldöt.t 
ellenök, hogy Libyából kiszoritsák őket; Cyprusban pedig annyim 
ment a dolog, hogy ha valamelly zsidót balsorsa később e szigetre 
vetett 1 azt ottan darabokra tépték. S igy a láng mindenütt eloltatott. 

A példa ragályossá vált. Az ujabb hóditmányok széttörték lán
czaikat, s Trajánnak baja mindcnfelé meggyült. Midőn betegsége mi
att Olaszországba visszatérni kényszerült, minden tartomány föllá
zadt: e. parthusok azonnal elüzték az általa királylyá tett Parthamas
patest 1 az örmények maguk választottak királyt tetszésök szerint, 
Mesopotamia a partbusoknak meghódolt; s Trajánnak minden eri\

ködése füstbe ment. 
Traján halála (H':. aug. fO.). 

A császár Selinusba érve Giliciában, 19 1/ 2 évi uralkodás után 
meg halálozott. Özvegye Piotina s unokahuga A vidi a arany urnában 
vitték az ő hamvait Romába; hol azok mintegy diadalmenetben fo
gadtatván, a régi törvények ellenére a városban tétettek le azon osz
lop alatt, melly hóditásainak cmlékét megőrzé. 

Pompás müvek tarták fön cmlékét: gyönyörü utvonalak a Fe
kete-tengertől kezdve egészen Galliába; egyik utvonal a Pontini-mo
c:sárokon keresztül, s egy másik Beneventotó l B r undusiumig. Romá
ban könyvtárakat és szinházat nyitott, a circust nagyobbittatá 1 ne
vezetesebb épületeket kija.vittatott, s a várost uj vizvezetőkkel látta 
el. Különösen bámulandó volt az ő forurna; mi végre egy dom bot hor
datott le 144 lábnyi kiterjedésben. E forum négyszögü volt, körös-kö· 
rül egy oszloptornáczczal és négy diadalivvel, számos paloták- és apró 
templomokkal ékitve 1 ugy hogy valóban esodamünek volt nevezhető 
a csodák városában. 

Az ö kormánya alatt, midön szabad volt a gondolat, ugy szintén 
annak nyilvánitása is, a tudományok némileg virágzásnak indultak. 

Nagy kár az, hogy egy Caligula és Nero kegyetlenségei- és 
Örültségeiről olly teljesen értesiilt ttlrténet Traján tetteiről alig tud 
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fölmutatni egy tökéletlen kivonatot 1
), s ezenkivül csak egy össze

szött panegyrisrc van szoritva. Annyit azonban följegyzett magának o. 
történet, hogy még harmadfél század mulva is e császár halála után 
az uj császárt azon kifejezés!!el üdvözölte a senatus : vajha szeren
csésebb lenne, mint Augustus, s erényesebb , mint volt Trajanus 2), 

TIZBNK.BTTBDIK FIJBZBT. 
Hadrianus. 

Publius Aelius Hadrianus, ki Romában született spanyol szü
löktől, az A e n e is könyvet fölütvén, a VI. éneknek Numára vonat
kozó eme versein akadt meg szeme : 

Quis procul ille autem, rarnis insignis olivae, 
Sacra ferens? Nosco crines, incanaque menta 
Regis romani , primarn gui legibus urbern 
Fundabit, Curibus parvis et paupere terra 
Missus in imperium magnum. 

E szavakból vélte kiolvashatni, hogy ö egykoron császár és 
törvénybozó leend 3). Mind a kettő megtörtént. Traján alatt szolgált, 

1) Dio után Xiphilinus által. Aurelius Victor és Eutropius idomtalan töre· 
dékeit nevezni scm akarju Ir. A panegyris Plinius Caeoiliustól való. 

z) Eutropi;;s, VIII. 5. Késöbb sajátságos vélemény merült fol, miszerint 
Nagy-Gergely pápa könyörgéseinek sikerült meg~zabaditani 'Trnjánt a pokolból, 
hol már négy század óta sinlödött. Tudtomra az clw i ró, ki ezt emliti , Salisbury 
János (PolyCI'. V. 8.): "Virtutes ej us legitur commendass" ss. papa Gregorius, et fu
sis pro eo lacrymis, inferorum eompescuisse incenrlia .... elonec c! revelatione nun
ciatum sit, Trajanum a poenis inferni liberatum, sub ea tamen conditione, ne ul
terius pro aliquo infideli Deum sollicitnre praesumeret." Sz. Tamás fölhasználta e 
hagyományt, s Dante is ezélaz rá: 

L' alta gloria 
Del roman prence, lo cui gran valore 
Mosse Gregorio alla sua gran vittoria. Purg. X. 73. 

1) Spart., in Harlrian. 2. A régieknek babonas<igai közé tartozott valameily 
könyvet történetesen fólütni, s az első mondatbúl, me ll y szembe tünt, a jövöre 
következtetni, és saját értelmének kételyei t eloszlatni. 8 czélra szolgált azelőtt 

Homer, li~söbb pedig Virgil. Julius Capitalinus mondj11, miként Claudius Albinus 
illy módon kérve tanácsot az Aeneistől, a VI. könyvnek eme versein akadtak 
meg szemei: 

12"' 
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ki öt mint saját gyermekét szerctte, s nővérének unoka.hugát, Sabinát 
adva neki nőül, őt utódjá,rá kineveztette. Császárnak üdvözölve őt a 
hadsereg Antiochiában, a senatushoz irt levelében elnézésért esede
zett, s megerősittetését kérte. A senatus diadalmenetet 'rendelt szá
mára j mit ö el nem fogadván, Traján szobrát állittatá a dia.dalkocsira. 
Pompaszerető és fukar, nagyszerü és könnyelmi.i, kegyes és bosszut 
forraló levén egyuttal, a bünölmek és erényeknek rendkivüli vegyüle
tét tűntette föl. Emlékező tehetsége olly nagy volt 1 hogy a melly 
könyvet egyszer olvasta, azt el is tudta mondani j több levelet mon· 
d ott egyszerre toll alá j tanácsosaival több tárgyról szál t; egytől-egyig 
névszerint isme1·te azokat, kik alatta harczoltak. A tudományok ban, 
nyelvtan-, ékesenszólás-, költészetben bárkivel is mérközött; a böl
csészeten, astrologián, magián és mathematicán kivül ismerte még az 
orvosi tudományokat j szobrokat faragott, énekelt, hangszereken ját
szott j képeket felltett, fől Pg pedig fajtalan ábrázolatokat , s a termé
szetet utánozta, vagy eltorzitotta. Több rendbeli müveket készitett 
prosában és versekben j többi köztegy ,Alexandriades' czimü költe
mrnyt. Értekezéseket irt a nyelvtan és a hadtan fölött 1) j szabado
sainak neve alatt megírta saját kormányának történeteit is. Párbe
széde Epictetussal 2), mellyben különféle kérdéseket ad föl e bölcsész
nek megfejtés végett, koholmánynak látszik; egyébiránt a sok silány, 
nevetséges és aljas eszmék közt fordulnak elő abban több jeles mon-

Hic rem romanam , magno turbante tumnltu, 
Sistet eques, sternet Poenos, Galiumque rebellem. 

Alexander Severus szint ekkép találta. meg : 
Te manet imperium coeli, terraeque, marisque. 

S midön a szépmüvészetekre akarn~ magát adni , ezen vál11~zt nyerte : 
Excudent alii spirantia. mollius aera. ..• 
Tu regere imperio populos, Romane, memeuto. 

L. Lampridiosl. E babonaság a. pogánys:<.got is tulélte. Sz. Ágoston (Ep. 55. ad Ja
rmar.) megemliti és kárhoztatja azt; szintugy az agdei zsinat e czim abtt: A szen
tek so1·sn. Toursi Gergely (Hist. Franc. IV. 6.) igy ir : "Positis clerici tribus libris 
super altare, idest Prophetiae, Apostoli atque Evangeliorum, oraverunt ad Domi· 
num, ut, Christinno q u id eveniret, ostenderet. ... Aperto igitur omnium Propheta· 
rum libro, reperiunt: Auferam roaceriam ej ua." És V. 49.: "Moestus, turbalusque 
ingressus oratorium, Davidici carminis surno librurn,in quo ita reperturn est: Edu
xit eos in ope et non timueruut." 

1) 1664-benjelent meg Upsa.lában egy Értekezés a had mesterséyédJl, mely
lyet Hadrián irt, s Mauritius consui kiadott volna ; e rnunkálo.t azonbau sokkal 
ujabb. 

z) Kiadta Froben 155i·hert. 
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da tok , például : "Mi a. béke? - Nyuga.lmo.s szabadság. - Mi a sza
badság? - Ártatlanság és erény." 

Hadrián sajátszerű ízléssel birt az irodalmi m\iveket illetöleg. 
Többre becsülte Catót Cicerónál, Enniust Virgiliusn:í.l, Coeliust 
Sallustiusnál, Antimachust Homernél, kinek még költeményeit is 
meg akarta semmisíteni. Mennél tulságosabb volt valamelly critica, 
annál biztosabban megnyerte tetszését, ruint Largus Lucinius ,Cicero· 
mastix' czimü gunyiratával, mellyet a latin ékesenszólás atyja ellen 
intézett. Ö maga énekelte meg keclvenczeit, s a többi költők az ö síp
jára tánczoltak. A sophisták, ezen szemtelP.n, kapzsi, jellemtelen, két
színű nép. melly maga közt ért a czivakodáshoz, körülötte gyülekez· 
tek. Hadrián, a nélkül, hogy valameily Lölcsészi felekezethez tartoz· 
nék, valamennyit türte, czivódásaikat örömmel hallgatta, s a költők
nek hevenyészett verseiben gyönyörködött; csakhogy mindenben első 
akart lenni. Miletusi Dionysius és Caninius Celer iránt gyülölöttel 
viseltetett, mivel az elsőséget neki átengedni nem akarták, ruiként azt 
kegyencze, Heliodorus tevé. Egykoron Favorinus l:ölcsésznek egy ki
fejezését birá.lgatva, ez, habár állitását példákkal igazolhatta volna, 
hibáját elismerte ; a mi fölött rendkivül csodálkozván barátai, azt 
mondá. nekik : "Azzal vetélkedjem én tudományban, a ki harmincz 
legiónak osztja parancsait?" 1) - De már ezen eszétyesség hiányzott 
Apollodorusnál, ki Trajan müveinek nagyszerii építésze volt, 8 Ha
drián nak bizonyos megjegyzésére némi czélzá.ssal válaszoló.. neki : 
"Jobb lesz, ha ugorkát festesz." Máskor ismét egy Venus és egy 
Roma keriiivén ki a császár kezeiből, minthogy a két rendbeli szobor a 
kis templom számára, mellynek szánva volt, aránytalanul nagy lett 
volna, e kérdést intézte hozzá : ,,Ha fölkelnek, lesz-e helyök, hogy 
megállhassanak ?" Ez őszinteség a müvésznek életébe került, annak 
bizonyságául, milly veszélyes dolog a hatalmasokkal komázni. 

IÉpltméoyek. 

Az általa emelt, vagy ujra épitett városoknak Aelia nevet adott~), 
8 mindenütt szaporítá saját nevével az emlékeket. Athene és Görög
ország tömve vt.lának azokkkal; Romában ujra épité a Pantheont, 
Neptun templomát, Augustus nagy piaczát, Agrippa fürdöit a számos 

1) 1\linda.zálta.l nem kerülte ki Hadrián gyülöletét; miért is azt mon<lá, mi
ként há.ro,~n dolog fölött csodálkozik : hogy mint született gallus görög nyelvet 
beszél, hogy herélt létére a. házasságtörés birájává rendeltetett, s hogy a. császártól 
gyülölve, mégis életben vagyon. 

2) Jerusalem, Cartha.go, két város Spanyolországban, Meursia. Pa.n-
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uj épületeken kivül, mellyek közt kitünők valának a,Moles Hadriani' 
és a tiburi nyárilak. Amazt egy hid képezte a Tiberiscn azon mausole
ummal együtt, me Ily jelenleg Angyalvár nevet visel, s még most is 
bámulandó építmény; holott szobrokat, oszlopokat s ékességeket szal
gáltatott a hanyatlás ko~ában emelt épületeknek, a Totilas és Belfzár 
közti harczokban pedig vetszerek gyanánt használtattak kövei. Leg
magasabb ékessége a szekér, melly alólról tekintve kicsiségnek tünt 
föl, olly nagy tömeg volt, hogy, miként Spartianus mondja, a lovaknak 
szemüregeiben egy ember elférhetett. Tiburi nyárilakában mindazt 
utánozta Hadri:in, a mit szépet látott utazásában: Görögország és 
Egyptom legmagasztaltabb vidékeit, a Lyceumot, Academiát, Pryta
neumot, aPoecilét és Terope vtllgyét; ottan volt lefestve a pokol is. A 
l•ertnck kiilön osztályai a különféle tartományokról neveztettek el, sa 
növények, edények, szobrok, föliratok, mindennemü ritkaságak az il
lető tartományok hü képét adták. 

Trónra léptekor azokhoz, kik őt mint magán-embert megsértct
ték , igy szólott : ,,Most már nyugton lehettek." Midőn fölség
sértés gyanuja miatt akarnák őt némellyek ellen fölingerelni, válaszu! 
adá : "Igaztalánság lenne olly tettet büntetni, mclly még csak való
szinü." Egy öreg asszonyt azon szavakkal utasitván el magától , hogy 
most ideje nincsen, ennek ama megjegyzésérc: ,Miért vagy tehát csá
szár?' azonnal kihaliga tá őt. A szinházba.n egykor valameily illetlen 
dolgot kivánván a nép, a hirnők által csendességet parancsoltatott; 
s midön a hírnök azt adná tudtára a népnek : "A császár akaratja, 
hogy igy és igy viseljétek magatokat," a parancs szelídítésemiatt nem 
csak nem haragudott rá, hanem még meg is jutalmazta azt. 

Barátjaival és szabadosaival bizalmas lábon állt. Őszintén sza
badságot o hajtott; másnak kérelmét meg nem tagadta, sőt gyakran 
megelőzte. Mindazáltal a szabadosoknak az államügyekbe befolyást 
nem engedett; az eddig általuk viselt titkárságra és palota-felügyelői 

állomásra lovagokat is emelt; s ha környezetében valaki mcgveszte
gettt:tni engedte magát, azt szigoruan büntette. Látva egykoron, mi
ként egy rabszolgája két senatorral sétál, arczul csapatta őt, igy szál
ván: "Miképen bátorkodtál illy emberekhez csat1akozni, kiknek hol
nap szolgája lehetsz?'' 

noniában, Stratoniaa. 1\ora.cedoniában, Palmyra Syriában, Neoca.esarea Pontus tar
tományban, Adrianapolis Thraciában, Adriana Libya Cyrenaicába.n , Antinapolis 
Egyptomban, Adrianoterus Moesiában. 
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Még Trajánnál is nagyobb jótékonysá.got gyakorolt a szegény 
gyermekek és a nép irányában. A szükölködö senatorokat, lovagokat 
és ti'!ztviselőket nyugdijazta és megajándékozta. A saturnaliák ünne
pén, midön barátjai a szokásos R jándékokat hozták neki, ő ez alkalmat 
arra ha'lználta, hogy irányukban nagylelkünek mutatkozzék. Utazá
saiban , mellyek 20 évi uralkodásából 17 évet foglaltak el , mindenütt 
bökezüségének jeleit hagyta. 

És pedig nem volt fosztogató. Több rendbeli adót még alább is 
szállitott; a kinek gyermekei voltak, az ollyantól hagyományokat el 
nem fogadott. Trónra léptekor az államkincstárnak minden követelését 
elenged te Romában és Olaszországban; a tartományoknak pedig 16 
évi adósságát engedte el, megégetve az illetők kötelezvényeit A leg
szebb örömtüz volt ez a népek számára 1). 

Meglátogatta a consuiokat ; jelen volt a tanácskozásokon ; föl
menté a senatorokat a szertartásos látogatásoktól, s leeticában viteté 
magát a curiába , ne hogy azok őt kisérni tartozzanak. A senstorok 
ügyében itélethozástól eltiltotta a lovagokat; a senatus itéleteitől a 
trónra hivatkozást el nem fogadta. 

Mindazá.ltal elég gyarló volt meghallgatni a föladóka t, minthogy 
a. kiváncsiság ösztönözte öt mások tetteinek ismeretére; a mi rut do
log mindenkiuél, de leggonoszabb még is a fejedelemnéL Rossz szem
me! nézte, s eltávolitottn magától azokat, kiknek az uralmat köszön
heté. Ne hogy valaki az ö örökös utazásai alatt lázadást kezdjen, a 
tisztviselőknek engedett hatalmat mindinkább megszoritá, s lassankint 
a monarchiai kormányformát behozta. Julia Sabinát nem annyira fe
leségének , mint rabszolgájának tekintette, s a mint mondják 1 végre 
is megmérgezte. Ezt egyébiránt nem minden ok nélkül tette j mive l 
a nő szemtelen ül dicsekedett, miként ő megtette a magáét, hogy gyer
meket neszüljön neki, minthogy az ő gyermeke, ugy mond, az ember i-· 
nemnek csak szégyenére és romlására válnék. 

A praetorianusok főnök.'légét Coeli us Tatianusra, ki fölötte gyám
ságot gyakorolt, és Similisre ruházta. Ez utóbbi, távol minden dic3-
vágytól, három év mulva lemondott j falura vonulván 1 itt még hét 
évig élt, sirjára pedig fölíratta : "HetvenhP,t évig voltam a föl
dön, de csak hét évig éltem." Tatianus ellenben szigoru eljárásra 
ösztönözte urát j a közvélemény neki tulajdonitá négy consularis fér-

1) Midön V eleneze követe IV. Henrik jelenlétében ennek a köziá.rsaság irá
Hy:i.ban adott kötelezvényeit elégette, Henrik fölkiá.ltott : Soha nem láttam illy gyö
nyörü liizet. 
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fiu halálát , kik azel5tt Hadrián barátai levén, állitólagos összeeskü
vés miatt a senatw~ által elitél tettek. Többekre is kiterjedt még a. ha
lálos itélet; mig végre Hadrián a fölségsértési pöröket megszüntette. 
s Tatiántól kegyelmét megvonta . 

. tntlnou•. 

Nem is említve a kutyák és lovak iránti hajlamát, mellyeknek 
még fényes emlékeket is állittatott, rut fajtalanságának bizonyitvá
nyai gyanánt szolgálnak a. temérdek versek, mellyekben kedvenczeit 
fulmagasztalta. A Bithyniából származott Antinoust kimondhatlanul 
szerette; mindazáltal kiolvasván azt a büvészetböl, mcllyel szüntelen 
foglalkozott, miként az ö életét csak egy embernek önkénytes fölál
dozása nyujthatja hosszabbra, miután sem olly bolond, sem olly nagy
lelkű nem találkozott, szivesen vette, hogy Antinous ifjuságát, szép
ségét, életét áldozza föl érte. Mint valameily szeretett hölgyet siratta 
meg őt; nevére a Nilus mellett várost épittetett; azt kivánta, hogy a 
görögök öt istennek jelents.ék ki 1 s szobraival és templomaival töl· 
tötte be a világot. Különösen egy templomot emeltetett neki Manti
neál:·an, Epaminoudas dicsőségének szinhelyén, me ll y mosian a gö
rögök elaljasodását hirdeté, kik a sajátszerü istennek ünnepélyes já· 
tékol\at rendeztek itten, s oraculumokatállitottak neki. Pancrates költő. 
mivel a lotus virágnak az ifju sirján termett bizonyos nemét annak 
nevéről nevezte, azért jutalmakat s a muzeumban helyet nyert. A csil
lagászok fölfedezték az égen csillagát, miként azelőtt Caesar és Be
renice csillagait. Az ö hamvai fölött emelt templomban csodák történ
tek, játékok és mysteriumok alapittattak, s mindenki vetélkedett a 
tiszteletért, hogy az ő papja lehessen . 

..t kereszlények negytdlk Qldöztet~. 

Képzelhető, mit gondolhattak mindezekre a. keresztények 1), kik 
irányában Hadrián nem tanusitotta azon türelmet, mellyet minclen 

1) Prudentius, Symmachus ellen, megjegyzi, miként Hadrián ifja boldogabb 
volt mint Jupiteré,mivel Antinous az istenek asztalánál ült, a hol Ganymedes csak 
pohárnok gyanánt szolgál : 

Quid loquar Antinoum, coelesti in sede locatum ? 
Illum delici a:: nunc divi prjncipis; ill um 
Purpureo in gremio spoliatum sorte vírili; 
Hadrianique dei Ganymedem, non cyathos dis 
Porgere, sed medio .-ecu bantem cum Jove fulcro , 
Nectaris a.IUbrosii sacrum potara lyaeum , 
Cumque suo in templis vota exaudire ma.rito. 

Lib. I. 271. 
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egyéb felekezetekkel éreztetett i s az ö istenei iránti tiszteletblll, 
ezeknek ellenségeit gyilkoltatni engedé. Most már a keresztények 
nagyobb számmallevén, s igy hatalmukat érezve, nem elégedtek meg 
azzal, hogy türelemmel várják be a halált, hanem ártatla.nságuk be
bizonyítása. végett a törvényszékekhez fordultak. Justinus nyiltan ki
mondá, miként azon fejedelmek hatalma , kik saját véleményöket az 
igazságnál többre becsülik, a pusztában utonállók hatalmához hason
litható 1). Hadrián, mint mondják, Quadratus és Aristides apologiái 
által megindítva , fölfüggeszté az üldJzést; sőt még templomot is 
emelt volna Krisztusnak 2), ha az oraculumok nem figyelmeztetik, 
miszerint e templom fölállitásá.val a tllbbi templomok mind pusztu
lásra jutnak. 

HadOg;y. 

A táborban egyszerü katona médjára élt; gyalog és födetlen fő· 
vel járt szintugy a Havasok hólepte bérczein, mint Afrikának égető 
pusztáin. Mivel harczosait személyesen ismerte, a tisztségekre csak 
az érderneseket emelte. Szá.mos reformokat hozott be i minden osz
tályhoz ácsokat és mérnököket csatolt. Hóditással nem gondolt, sőt 
még Traján ezerzeményeit sem birta megtartani. Lehet, hogy elődjé
nek gyalázatára; lehet, hogy bölcs mérséklésböl visszavonta seregeit 
Armenia-, Mesopotamia.- és Afrikából j az örményeknek szabad király
választást engedett i a parthusok visszahívttik az elüzött Chosroest, s 
ez oldalról az Euphrates folyót jelölte ki a birodalom határául. Szive
sen lemondott volna még a dákoktól elvett terület birtokáról is, ha 
vissza nem tartja öt a temérdek romai települőnek sorsa. Azon ürügy 
alatt, hogy a barbaroknak átkelése a folyamon nehezitve legyen, Tra
ján hidját is leronta.tá i nunek következtében a folyam eddigi ágyából 
kiszorulva , más medret kénytelenittetett ásni magának. 

A hagyomány szerint a Terminus isten nem akart kimozdulni a 
Capitoliumból, még Jupiternek sem adandó helyet j a birodalom moz
dulatlanságának jelképe volt ez. S ezen első lépés, hogy a romaiak 
odahagyták hóditmányaikat, rossz előjelnek tekinteték, a mit a jövő 
bebizonyított. 

Fönebb ernlitettük már a zsidóknak lázadását Bar- coebeha alatt, 
s miként büntette öket Hldrián, meggyalázva vallásukat. A gyözelmet 
azonban drágán vásáriotta meg Hadrián. Midön a seno.tust erről ér-

1) Toaoiitov ~t Júvavrcu ot li4J;rovlf.; n~o; r~; •H'18-da• "ó;av nf'WiilEó, 
Öao11 xa~ ).'/ara~ lv E(l1J,UEla. I. 12. 

sy Lampridlus, i" .Ale31. Severo. 
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tesitené , nem használta a szokott bevezető formulát : "En és a sereg 
jó állapotban vagyunk" 1). 

Romában megjelent előtte Pharasmanes, lberia királya, ki tisz~ 
titandó magát az armeniai királ y , Vologescs által reá hárított vádak 
alól; gazdag ajándékokat hozott magával, me Ilyekért Hadrián n:íég 
fényesebbeket adott cserében , a többi közt 50 elefántot s 500 szol
gát; tartományát öregbitette, lovagszobrot emeltetett neki, s megen
gedé áldoznia a Capitolium ban. Azután pedig, különös dolog! 300 go
nosztevőt léptetvén föl az arcoában, ezek a király által ajándékul ho
zott fényes öltözetekben küzdöttek egymással. 

Az alánok, vagy sarmatiai massageták Armeniába betörve, egész 
Cappadociáig haladtak elö; melly tartomány kormányzója, Flavius 
Arrianus visszanyomta őket. Hihetőleg ugyanezen Arrianus volt az, 
ki a Fekete-tenger partjait megjárta és utazá'lát leírta. Trebisondeböl, 
hol a császár templomot emelt Mercuriusnak s kikötöt ásatott, kelet 
felé hajózott, sa romai őrségeket szemügyre vette; Phasis folyón is 
átkelt, mellynek vizei könnyüségök miatt jó távolságra fol y tak a tenger 
vize fölött; végre Sebastopolnál állapodott meg, s mindenröl jelen~ 
tést tett a császárnak, hozzá csatolván Ásia leírását tengeren Byza.J;~cz~ 
tól Trebisondeig, azután Sebastopoltól a Bosphorus Cimmeriusig s 
innen ismét Byzanczig. 

Hadrián utazásai. 

Azon elvet tartva szem előtt: miként a császárnak, hasonlóan a 
naphoz, minden tartományt szemügygyel kell tartania, a birodalom
nak minden tartományát bejárta Hadrián. Utját Galliában kezdette; 
megvizsgálva itten az erősségeket, átment Németországba, hol a leg
hatalmasabb legiók állomásoztak, mellyek közt helyreállítá a fegyel
met. Britanniában eltörölte a visszaéléseket ; s minthogy Agricola 
visszahivatása után vad függetlenségöket a caledonok visszaszerez
ték, ezeknek betörései ellen falat vonatott a Solway öböltől egészen 
a Tyne torkolatáig Northumberlandban, 80 mérföldnyi hosszaságban. 
Innen átevezve Spanyolországba, Augustusnak Tiberius által Tarra
goniában épitett templomát uj ból fölemelteté; s a közgyűlésben a viszá
lyokat kiegyenlíteni törekedett. Atheneben az eleusini mysteriumokba 
avattató. magát, s eltelve istenséggel, maga magát istenné tette, s az 
olympi .Jupiter templomában rendelte imádtatását; melly templom
nak építését 560 év előtt Pisistratus kezdvén meg, ö azt most végre-

1) Dio, LXIX. 



187 

hajtotta. A városnak egy részét Adrianapolis uév alatt ujittatá meg, 
s megajándékozta pénzzel, gabonával, egész Gephalonia szigettel és a 
régi mintára formulázott alkotmánynyal , melly szerint a kormányt a 
nép, az igazságkiszolgáltatást a senatus kezeibe adta. Ez oknál fogva 
az atheneiek őt pauhellen törvényhozónak nevezték, s egy templomot, 
Delosban pedig Olympia nevü várost szenteltek neki 1

). 

Chosroessel tartott ös':lzejövetele meggátolta a parthusok részé· 
röl kitörendő vészterhes háborutj minek következtében Hadrián biz
tosan megjárhatta Ciliciát, Lyciát, Pamphyliát, Cappaaociát, Bithy
niát, Phrygiát. Mindenütt templomokat, jeles emlékeket hagyott 
maga után, valamint Nimesben, szintugy Nicomediában, Nicaeában, 
Cyzicumban s másutt. A földrengés által pusztított bithyniai városo
kat ujra épitteté i s az ő üdvözletére összesereglett kiralyok- és hozzá 
utasitott követekkel éreztette fejedelmi bökezüségét. 

Az Archipelagus szigeteiről Achajába ment által j Siciliában föl
hágott az A etna csucsára, miként Syriában a Cassius hegyre, hogy on
nan a fölkelő nap képezte szivárványtszemlélhesse. Afrikában csodának 
tartották , hogy az ő oda érkeztekor , öt évi szárazság után , végre 
megeredt az esö. Pelusiumban tisztelettel járult Pompejus Magnus 
sirjához j Thebehen Memnon szobrának csodálatos hangjait hallgat
ta 2) j Alexandriában megbámulta a Ptolemaeus Philadelphus által 
alapitott s Claudius császár által nagyobbitott muzeumot, az ottan 
összegyült tudósokkal tudományos értekezésekbe bocsátkozott. Ale
xandria lakóinak az ö elődjei által eltörlött kiváltságait megerősítette j 
de a milly alázatteljesen hódoltak neki jelenlétében, háta mögött épen 
ugy kigunyolták. 

"Szemmel tartottam (irja rokonához, Servianushoz) Egyptom la
k Ö it, kikről nekem olly sok jót beszéltél. Könnyelmü, változékony 
nép. Azok, kik Serapist imádják, kerE'sztények, s püspökeik nyiltan 
tisztelik ez istent. Nem találni egy zsidó, vagy samaritan zsinagóga-· 
főnököt, nem egy keresztény papot, a ki mathematicus, haruspex és 
nyegle nem volna j magát a patriarchát, miclőn Egyptomba jön, az 
egyik Serapisnak, a másik Krisztusnak hódolni kényszeríti. Lázadók, 
fölfuvalkodottak és birálgatók. V árosuk mindennel bővelkedik, és sen
ki nem tétlen ottan, még a vakok sem; az egyik üveget fu j, a másik 

1 ) Dásd, Greppo, Mém. sur les voyages de l' ernpere lll' Hadrien , et sur les mé

dailles qui s'y rapportent. Paris, 1842. Milly nyeremény volna a történelem- és 
földrajzra nézve, ha ezen utazásnak naplóját birhatnók. 

2) Lásd I. köt. 611. lapon. 
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papirt készit, a harmadik sza, mindannyian valamell y mesterséggel 
foglalkoznak" 1). 

Tllrvényhozáa. 

Ez utazásokból időközCinkint visszatért Hadrián Romába, hol a 
palota-hivatalokat, hadügyet és t!:irvénykezést ujra szervezte; s ~z uj 
ezervezet a negyedik századig tartott 2). A legjelesebb jogtudbsok ta
nác3ával élt, minők volto.k: Neratius Priscus, J u bentius Celsius és Sa.l
vius Julianus; melly utóbbi a praetorok által mind ez ideig kiadott 
rendeleteket ,E d i c t um p e r p e t u u m'ba. gyüjtötte Cissze; mi által 
a praetorok elvesztették a jogot jogelveket állitani föl önkénytesen az 
igazság-kiszolgáltatásban, s kötelesek voltak ezen edictumhoz tartani 
magukat, me ll y a j us r om a n um kutforrását képezte 1 mig Theo
doeius törvénykönyve létrejött 1 s a P a n d e c t á k nak szintén alap
ját tevé. 

Hadrián rendeletei közöl megemlitendök: miként a száműzöt

tek gyermekeinek az atyai javak tizenketted része meghagyaesék ; ki 
a maga telkén kincset talál, annak tulajdonosa legyen j ki mis telkén 
talál, a tulajdonossal osztozik; a. pazarlók az amphitheatrumban meg
ostoroztatva,számüzessenck. Eltiltá az emberáldozatokatj mindamellett 
Afrikában gyermekek, Romában pedig emberek még mindig áldoz· 
tattak Saturnus tiszteletére, Constanti n koráig. 

Az ergastulumokban , hol a romai rabszolgák dolgoztak , sokan 
kerestek menedéket a katonai szolgálat\ vagy a büntetések elöl j más 
szabad emberek is erőszakkal vonczoltattak oda, kiknek azután min
den nyoma eltünt. Hadrián tehát eltörölte azokat a császárhoz, vagy 
az államhoz tartozók kivételével ; e a rabszolgák meggyilkoltatását 
uraiknak szigoruan megtiltá . 

.tellna "eru•· 
Vizi betegségbe esvén, utódjául választá (137.) Lucius Annius 

Aurelius Caesonius Commodus Aelius Verus t,- ennyire növekedett a 
nevek száma a hiusággal! Külsejére nézve méltóságteljes s ismeretek
ben dus; de erkölcstelen életü levén, miként a gonosz nyelvek 
mondák, mellyek néha az igazat is el szakták találui, nem épen tisz
teletreméltó tulajdonak és viszonyok idézték elő a kettő közt az ör!:ik
befogadási szerzödést 3), Utazásai közben Verus szárnyakkal ellátott 

1) Flavius Voplscus, Vit. Sat. 
2 ) Officia. publica et pala tina, nec non roilitiae, in ea.m formam statuit,quae, 

paucis per Constantinum immutatis, hodie perseverat. Aur. Vict. EpiJI. XIV. 
8) Spartianus, in Aelio Vero. 



189 

szolgákkal környeztette kocsiját, kikre a szelek neveit ruházta; ked
vencz olvasmánya volt a ,Szeretet mestersége' Ovidiustól, s Martialis 
epigrammái, kit ö Virgiliusának nevezett. Midön felesége dorgálná 
öt, hogy kéjhölgyek miatt öt elhanyagolja, válaszul adá : "A nő ne
vezet nem élvezet, hanem csak tisztelet-czim." Pannoniából visszatérve 
Romába, meghalálozott (138.); császári temetésben és apotheosisban 
részesült. Hadrián pedig Aurelius Fulvius Antoninust fogadta örökbe 
azon föltétel alatt, hogy ö is maga részéről fogadja el Lucius Verus t, 
ki fia, és Marcus Aureliust, ki unokája és fogadott fia volt a megholt 
Lucius Annius Aurelius V erusnak. 

Ennelmtána, valamint Tiberius Capreaebe, szintugy Hadrián 
visszavonult Tivoliba, mellyet minden pompával fölékesitett; s hol, a 
mennyire megrongált egészsége engedte, mindenféle kicsapongásokra 
vetemedett, me Ilyeket a pogányság pirulás nélkül türt. Ezután ke. 
gyetlenségekre ragadtató. magát, s vérengző rendeleteket küldött Ro
mába ; némellyek kivégeztettek ro int összeesküvők, másokat Antoninus 
rejtett el. Hadrián büvészettel akará szeliditeni nyavalyáját, me Ily any
nyira erőt vett rajta, hogy több izbenazöngyilkosságot kereste. Szórako
zó.s végett még csodákhoz is folyamodott :egy vak nő e szavakkaljelent 
meg nála: "Álmomban intést kaptam, parancsolnám meg neked, hogy 
életben maradj, s minthogy az intésnek nem engedelmeskedtem, sze
meim elhomályosultak; egy második álom azonban tudtomra adá, hogy, 
a mint császári lábaidat megcsókoltam , visszanyerendem szemeim 
világát." S igy történt. Hasonlóképen egy másik vak, alig hogy hozzá 
ért, visszanyerte szeme világát, s a császárnak igen erős láza kimaradt. 
Illy apróságokkal töltötte idejét Roma, s vigasztalta magát a császár. 

Hadrlóo halála (t38. Jul. tet.). 

Megunva végre a sok orvosságot, s ugy nyilatkozván, hogy a 
sok orvos meggyilkolta öt, neki adta magát minden mérték nélkül az 
étel- és italnak, s 62 1/2 fves korában, uralkodásának 21-ik évében 
meghalálozott. V égperczeiben, ugy látszik, visszanyerte elvesztett 
nyugalmát , ha csakugyan igaz, hogy ö készitette a következő verse
ket, mellyek akkor nem arattak tetszést 1); pedig nem csekély finom• 
ságot és költői lelket árulnak el : 

Animula, vo.gula, blandula, 
Hospes, comesque corporis , 
Quae nunc abibis in lf)ca? 
Pallidula, ri gida, nudula, 
N ee , ut sol es, du.bis jocos. 

1) Legalább SpartianusdL 
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A senatus megbosszankodva utóbbi kegyetlenkedései fölött, ren
deleteit megsemmisíteni s a temetést tőle megtagadni szándékozott. 
De a katonák fenyegetéseire és Antoninus kérelmeire hajolva, minden 
tiszteletet megadott neki. Hamvai a Tiberis partján emelt nagy épü
letbe (moles Hadriani) tétettek le. Az istenek közé soroztatott, !il Pu
teoliban tiszteletére templom emeltetett. 

TIZBNHARIADIK FHJBZBT. 
Az Antoninusok. 

Trajánnak élete örökös harcz, Hadriáné örökös mozgás, Anto
ninusé örökös nyugalom volt, ugy hogy 23 év alatt nem hagyta el 
nyárilakát, Lanuviumot. Nimesben született, s természeti nyájasságá
nál fogva minden rokona és barátja kedvelte öt. A tábori életet sze
rette j mindazáltal tisztségeket is viselt, s mint császár, egyike volt a 
legjobb fejedelmeknek, kikről a történelem csak emlékezik. Mindcnkit 
személyválogatás nélkül elfogadott; a tisztek és tisztviilelök elleni pa
naszokat meghallgatta j a népnek hajlamát meg tudta nyerni, a nélki.il, 
hogy kereste volna. Megvetve a zajos tapsokat, mellyckben elődjei 
gyönyörködtek, a hízelgést nem türte. Méltóságos volt ö fényűzés 

nélkül, s jó gazda fukarság nélkül , a régi szokások ildomos tisztelője. 
A hazai istenek iránt tiszteletet tanusitva, megjelent a nyilvános szer
tartásokon j mint főpap bemutatta az áldozatokat, mellyekct azelőtt a 
császár nevében szoktak bemutatni az alrendü papok. A kereszténye
ket nem üldözte, sőt a Justinus vértanu által készitett apologiát el
fogadva, megtiltá, hogy öket valaki nyugtalanítsa. Athene, Thessalo· 
nica, Larissa városokhoz s az összes görögökhez intézett levelei
ben 1) a keresztények erényeit, szellemi életét, szoká9ait és bátorsá
gát magasztalta j s jóllehet mindezt a régi erények mértéke szcrint 
ítélte meg, mindazáltal bölcsészi hagyománynál fogva azoknak hit
vallását és lelki nagyságát tiszteletben tartotta. 

Barátait nagy gonddal választv~n meg, bennök tökéletesen 
megbizott; nem olly könnyen változtatá a tisztviselőket, s Gavius 
Maximus jó sokáig volt a praetorianusoknak pracfectwm. Még ellcn-

1) Eusebius, IV. 13. 26.- Jul. Capit., p. 20. -Gibbon története ( Decline and fall 
of the roman empire. Hasilea, 1787.) az Antoninusokkal kezdődik. Használom Guizot 
kiadáB!i.t. Páris, 1828. 
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ségei iránt is kegyességet tanusitva, nem csak az 5szinteséget, de még 
a sérelmeket is türte. A kivégeztetések számát lehetőleg csökkentette, 
s csak az volt előtte, hogy a bűnösöket ártalmatlanokká tegye. Igé
retéhez hi ven, senstort halállal nem büntetett, s egy illy atyagyilkost 
kopár szigetre száműzött. Két összeesküvő közől az egyik meggyil
kolta magát j a másik pedig a senatus rendeletéből számüzetvén , mi
dön fölfedezéseket akarna tenni, a császár megakasztá a dolgot, igy 
szólván :,,Nincs kedvem megtudni, mennyi ember gyűlöl engem." -
Több ízben mondotta : "Jobb megmenteni egy polgárt, mint kiirtani 
száz ellenséget." 

Bizonyos porphyr-oszlopokat bámulva Valerius Romulus házában, 
azokna]{ eredete felől tudakozódott : "Másnak házában se ne lásson, 
se ne halljon az ember," felelé a házi ur, s a császár belátta, hogy 
igazat szólott. Mint proconsui Ásiába érkezve, az első este Polernon
hoz, a leghiresebb sophistához szállott Smyrnában j ki későn térve 
haza , nagyon sajnálta, hogy azalatt más elfoglalta lakát. Antoninus 
még azon éjjel elmenvén, más szállást keresett. Midön már császár 
volt, Polemon elment hozzá udvarolni Romába, s Antoninus 5t a 
legnagyobb tisztelettel fogadta, egyedül az által czélozván a történ
tekre, miként megparancsolta, hogy még nappal se merjék öt hábor
gatni lakásán. Egy szinész folyamodván hozzá, mivel Polemon öt fé
nyes délben a szinházból kikergette, Antoninus csak azt felelte rá : 
"Engem pedig éjfélben kergetett ki, még sem panaszkodtam .. " 

Syriának Chalcis városából hivatta magához Apollonius törté
netírót, Marcus Antonius nevelését reá bízandó; ki is számosb ta
nítványokat hozott magával, kiket Lucianus az arany-gyapju fölkere
sésére indult argonautákhoz hasonlít. Romába megérkezve, midőn 

Antoninus őt a palotába hivatn á, a gőgös bölcsész azt izenie vissza : 
"A tanitván y hoz illik fölkeresni mesterét.'' A császár pedig, hogy 
esztelen hiuságát éreztesse a stoicussal, ezen megjegyzést tevé: "Mi
után Chalcisból eljött Romába, most az utat lakától a palotáig hosz
szunak találja?" Mindazáltall\larcus Aureliust ho.2;zá küldötte. 

Antoninus maga minden böle.<>.észi fitogtatástól tartózkodott. 
Midön az udvaronczak rosszalanák, hogy Marcus Aurelius az ö nagy· 
atyjának halálát siratta, igy szólt hozzájok : "Hagyjátok rá a dolgot, 
hadd legyen ember; mert sem a bölcsészetnck, sem a császári mé~tóság
nak nem föladata kioltani a természeti érzelmeketazemberben."Ö tehát 
nlindenkor ernhernek mutatkozoit; Hadrián iránt mind életében, mind 
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halálakor kegyeletet tanusitott : miért is az igen dicsli és uj P i us czí
met nyerte. 

Csak az kár, hogy olly keveset tudunk róla 1), s ugy kell össze
szednünk minden időrend nélkül a rá vonatkozó adatokat. A senatus 
és a lovagok iránt tisztelettel viseltetvén, kormányáról számot adott 
nekik j átengedte a tisztviselök választását a népnek , s mint bármelly 
magán-ember , maga és gyermekei számára ugy kérte a hivatalokat. 
A hizelgöknek s hasonnemü gonosz egyéneknek Hadrián által rendelt 
nyugdijakat megszi.intette, és pedig nem fukarságból j mert még az 
tlrökséget sem fogadta el a gyermekes entberektöl, s az atyától el
kobzott javakat visszaadá a gyermekeknek, miután a károsult tarto
mányok azokból kielégitést nyertek. Az olaszországi városoknak 
egészben, a többieknek pedig felében engedte el azon összeget (au
rum coronarium), mellyet minden uj császárnak szokás volt fölaján
lani j az adót alábbszállitotta, s annak emberséges behajtása fölött őr

ködött. Midön szerencsétlenségck állottak be, legelső gondja volt, 
hogy a károsult tartománynak elengedte az adót. Igen sok szegény 
gyermeket táplált i megjutalmazta azokat, kik neveléssel foglalkoz
tak. A szükölködö senstorokat gyámolitotta, hogy rangjokhoz képest 
élhessenek ; s a látványokban, mi a népnek különöscn tetszett, nagy 
pompát fejtett ki. Midön neje, Faustina az iránt panaszkednék , hogy 
vagyonának nagyobb részét a szükölködőkre fordítja, válaszu! adá : 
"Az uralkodónak kincse a közjólét." 

A középitményekre is forditá figyelmét. Már Hadrián életében 
tanácscsal és pénzzel járult annak építési terveihez j megnyittatá a 
gaetai kikötöt, s kijavittatá a terracinait j Hadrián mausoleumát be
végezte, s toscanai Loriában , hol nevekedett, bámulatra méltó palo
tát épittetett; Görögország-, Jonia-, Syria-, s Afrikábaoszámos emléke
ket megujitott j Pallantium várát Arcadiában várossá emelte 1 s azon 
hagyomány iránti tiszteletből, miszerint E vander onnan indult ki La
tiumba, minden adótól szabadnak nyilvánította. 

Mi vala természetesebb dolog , mint hogy alattvalói által sze
retteték? de még az idegenek is biróul választák őtet viszályaik ki
egyenlitésében. Egy levél töle elegendő volt arra, hogy a parthusok 
odahagyják Armeni&.t. A Iszok, örmények, quadok s más népek el
fogadák tőle a királyokat. Hyrcania, Bactriaua, India és Iberia kirá-

1) Ca.pitolinus életirást nyujtott be r6la. Diocletiá.nhoz, de kissé érthetetlen. 
Dio Cassiusnak rá. vonatkozó könyvei elvesztek. 
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lyai meg hódoltak neki. A Britanniában föllázadt brigantok lecsende
sedtek ; a föllázadt mórok az Atlas hegyén tul üzettek . 

.tntonlnus hAllila (f6f,). 

Családi életében bajt szerzett neki a kéjelglS Faustina, ki halála 
után mégis isteni tiszteletben részesült. Ernlitettük már, miként Ha
drián ohajtására örökbe fogadta Marcus Aureliust és Lucius Commo
dust, Lucius Verus caesarnak fiait. Az előbbinek, leányát adta nőül, 
s szép tulajdonait méltányolta is, mig a másiknak gonosz indulata 
szintén nem kerülte ki figyeimét: roiért is, láz rohanván meg öt Lo
riában, Marcus Aurelius örökbe fogadását megerősíté, a birodalmat 
ajánlotta neki, s kinevezvén őt utódjául, Fortuuának arany szobrát, 
111elly mindig a császárnál szokott állani , annak azobájába átviteté. 
Meghalt 63 éves korában, 23 évi uralkodás után: megsiratva min
denkitlSl, s az istenek közé sorozva, miként a leggonoszabb császárok
kal történt. 

Legjobb dicséretet mondott róla utódja, s mi azt itten nem 
annyira hü rajz gyanánt adjuk, mint inkább a szónoknak dicséretére: 
"Ezt, ugy mond, fogadott atyámtól hallottam : hogy érett megfonto
lás után hozott itéletekben szelid, s mégis kérlelhetlen legyen az em
ber j el ne bizza magát a tisztelet elfogadásában j munkás legyen fá
radhatatlanul j hallgassa meg mindig , ki hasznos tanácscsal szolgál a 
társadalomnak ; adja meg az érdemnek a magáét j tudja, hol kell siet
tetni' vagy késleltetni valamit j mondjon le az ifjuság bolondságairólj 
mindig csak a közjót tartsa szem ellStt. N em kivánta ő 1 hogy barát
jai naponkint vele vacsoráljanak, sem hogy öt minden utazásában kí
sérjék j ha valaki ezt nem tehette is, ugyanazon hajlammal találko
zott nála. A tanácskozásban gondosan fürkészte a jobbat j soká tanács
kozott magával, a nélkül, hogy első véleménye mcllett megállapod
nék. Barátjait nem unta meg, sem ezeretetben, sem gyülöletben tul
ságra nem vetemedett. Az életnek minden eseményében maga magá
nak elegendő volt j mindig vig kedv .. ·ellevén, jó előre látta a törté .. 
nendőket, s minden fitogtatás nélkül rendelkezett a legcsekélyebb 
dolgokban is; a lázadásoknak első szikráit zaj nélküllecsillapitotta j a 
tapsokat és aljas hízelgést elutasította ; az állam föntartásán folyton 
őrködött; a nyilvános ünnepélyek költségeit számba vette, mit sem 
gondolva azzal, hogy ha zugolódás volt is a szigoru gazdálkodás mi
att. Az Ístenelwt babonaság nélkül tisztelte j a népet magának leköte
lezte nem hízelgéssei , vagy tetszelgéssei , sem az által, hogy minden
kit üdvözölt volna. Mindenben józan és szilárd, semmi illetlenséget· 

13 
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vagy különczségct nem mutatott j szcrényen élvezte a kényelmeket, 
miket b<Sven nyujtott neki a sors, s a hiányzó után nem vágyakozott. 
Senki nem fogta rá, hogy tudományt akar fitogtatni, hogy ő sophista, 
élczeskedő, kérkedő, vagy naplopó; sőt ellenkezőleg mindenki józan 
belátásu embernek tartotta őt, kit a hízelgés el nem tántoríthat, maga 
magán uralkodni tud, s arra van teremtve, hogy mások fölött. ural
kodjék. Tisztelte a valódi bölcsészeket, az álbölcseket nem sértette; 
ud>arias, mérsékelten vig a társalgásban, soha nem untatott. Saját 
személyével annak rende szerint foglalkozott, de nem ugy, mintha 
szen vedélylycl csüggött volna az életen, vagy az örömöket hajhászta. 
volna; maga elhanyagolása nélkül arra forditotta figyeimét, hogy ép· 
ségben maradjon, a gyógyászat vagy sebészség tudományára ne szo
ruljon. Ment levén a féltékenységtől, másoknak felsőbbségét akár az 
ékesenszólásban. és jogtanban , akár az erkölcsi bölcsészetben vagy 
más egyébben elismerte j sőt rajta volt, hogy mindcnkit azon körben 
ismerjenek, a mellyben kitiinő volt. Életmódjában minden fitogtatás 
nélkül az atyákat utánozta j nem szerette gyakran változtatni az ál
lomást és a tárgyakat, fáradhatatlanul megmaradt egy l1elyben, s 
egy tárgy mellett. Erős föfájások után örömmel tért vissza szakott 
munkájához. Titka igen kevés volt, az is csalt a közjóra vonatkozott. 
A látványokban, },özépitményekbcn, adakozás- és hasonló dolgokban 
bölcsnek és mértékletesnek mutatkozott, egyedül a szükségesre szo
ritkozva, nem pedig hirnevet vadászva. Rendkivüli időben fürdőt nem 
használt i szenvedélyt a7. épitésben nem tanusitott; asztalára váloga
tott drága eledelek nem kerültek i az öltözet szinét és minöségét nem 
tekintette , szép rabszolgákban nem válogatott. Loriában lanuviumi 
kelmébő! készült s a szomszéd faluban vásáriott köntöst viselt j },ö
penyt csak akkor, ha Tusculumba ment, s még ez esetben is mcnte
getőzött. Átalában durva, illetlen szokásai nem voltak, scm hirtelen· 
kedve valamit nem cselekedett j egyik dolgot a má11ik után könnyc
dén, minden zavar nélkül végezte, helyes mértékct tartván a rend
ben. Ellehetett mondani róla, a mit Socratesről, l1ogy tudott közö
nyösen élvezni, s azon dolgok nélkül ellenni, mellyeket az emberek 
nagy része sem zugolódás nélkiil nélkülözni, sem kicsapongás nélkül 
élvezni nem tud; mind a két esetben erősnek és mérsékeltnck mutat
kozni a tökéletes embernek sajátsága, s ő illyennek mutatkozott." 

Marcua .turellu!l. 

Ekképen nyilatkozott róla az ő utódja, kit őszintesége miatt M. 
Aurelius Verissimusnak nevezett. Antoninus maga nevelte őt, utóbb a 
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legjobb tanitókra bizta , kik öt szépmüvészetekre, jogtanra. s főleg 

bölcsészetre oktatták; még a bölcsészek köpenyét is hordotta 1 s kö
vette szigoru életmódjokat, ruég a meztelen földön is hált. E szigoru
l!ág maga irán t megrongálta egészségét, s orvosláshoz kellett folya
modnia. Azután rendes életmód mellett egészsége helyreállt 1 s a leg
munkásabb életben 60 évet töltött. 

Oktatóit éltökben tisztelte, s tőlök tanácsot is kért, haláluk után 
fölkereste, és fölékitette sírjaikat. Nem kedvelte a mulatságokat j ha a 
szokások iránti tiszteletből megjelent is a látványokon, olvasott, vagy 
közügyekkel foglalkozott, mit sem gondolva azzal, hogy a nép fölötte 
gunyolódik. Tizenhat éves korában nővérének engedte át az atyai 
örökséget, s ő a nagyatyai örökséggel megelégedett. Az örökbe foga
dást, mellyuél fogva a birodalom kormányára jutott, terhes nyügnek 
tekintette magára nézve j megmaradt egyszerüségébcn 1 tovább is ba
rátjainak s a tudományoknak élve. 

Luctus Verus kormán;ytárs (i8i.), 

Alig hunyta be szcrnét Antoninus, midön Marcus Aurelius az ö 
testvérét, Lucius V crust kormánytársul nevezte; a mi a történetben 
eddig uj példa volt. A szakott ajándékozásokután közösen kormányoz
tak. Csakhogy nagy volt köztök a kiilönbség. Lucius Verus csekély 
tehetséggel s lt:'!gkisebb erénynyel sem bírva 1 dőzsölésben töltötte a 
napot ; este az utczákon szaladgált, mintegy vetekedve a. csőcselék

néppel a kéjelgésben, a palotát tivornyává alakitotta át ; miután je
les testvérével vacsorált , teremeibe visszavonulva, a pórnéppel s rab
szaigáival dorbézolt, kiknek a saturnaliák szabadságát engedte magá
val. A Claudius-féle ut melletti nyári-lakába, hol az egész csöcseléket 
kéjelgésre összegyüjtötte, elég vakmerő volt meghívni Marcus Aure
liust is, ki öt napig maradt nála, hogy a mértékletes és rendes életmód
un:k példáját nyujtsa neki; de mind hasztalan. Hogy hajának szökeségét, 
me ll y sz ín t nagyon kedvelték a romaia.k, el ne veszitse, aranyporral hin
tette be azt. Egyetlen lakomára hat millio sestertius t költött, s mind 
a tizenkét vendégének egyenkint arany koronát, egy szép rabszolgát s 
egy házfelügyelőt ,·ezüst és arany tálakat adott 1 s valahányszor ittak, 
egy alexandriai kristály- vagy kagyló-csészét s gyémántokkal kira
kott drága serlegeket, koszorukat virágokból, mellyeket azon évszak 
nem hozott létre, s arany-tartókban legdrágább illatszereket j midl)n 
haza i1rdultak, mindegyik szaruára készen állott egy kocsi fényesen föl
szerszámozott öszvérekkeL Lova, Celer, pu•ztán csak szölővel és man
dolával tápláltatott, s biborral takarva, a palotában kapott elhelyezést i 

13* 
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arany-szobrot emeltetett neki, s miután élni megszünt, a Vatikánban 
pompás mausoleumot. 

Vizáradások, tűzveszélyek, földrengések, mellyek Antoninus 
uralkodása alatt pusztíták a birodalmat, s igénybe vették bökezüségét, 
ujultak meg a tartományokban; ehhez járult még a járvány s rendki
vüli drágaság Romában; a mi Marcus Aureliust annyi nyomor enyhí
tésében, ugy szál ván, kifárasztotta. 

Háboruk. 

A cattok berontottak Németországba; a britek nyugtalankodtak; 
Vologeses, a parthusok királya, mivel Antoninus a Hadriántól elfog
lalt trónt visszaadni vonakodott, rettentél elllkészületeket tett a hábo
rura; ugyanekkor Armenia szintén föllázadt, s Soemus királyt elűzte; az 
eniochok,aKaspi- ésFekete-tengerközt lakónép királyát Tiridates meg
ölte, ki azután mint fogoly a romaiak által Britanniába számüzetett. A 
parthusok ellen (162.) testvérét, Lucimi Verust küldötte Marcus Aure
lius azon reményben, hogy kiragadja őt a becstelen elpuhultságból; de 
csalatkozott. Verus alig hogy kiindult Romából , a l<icsapongások kö
vetkeztében terhes nyavalya s~állotta meg élt Capuában; mellyMI 
fölgyógyulván, átkelt a tengeren, R A theneben, Ásia partjain, Pam
phyliában, Ciliciában elélbbi életmódját folytatta. Antiochia minden
féle élvezetekkel kinálkozott számára, s a buja Daphneban bohóczak
és kéjhölgyekkel töltve idejét, vezérletéta hadseregnek, melly a biroda
lom virágából állott, helytartóira bizta .. Ezek több győzelmet arattak, 
s közel Eurapához az Euphrates mellett nagy vérontást tettek a par
thusok között; Soemust Armenia trónjára visszahelyezték. V égre Cas
sius Ctesiphonig haladva, a királyi palotát fölperzselte; bevette Edes
sát, Babylon t és egész Mediát; Se leneia a Tigris mellett szintén föl
adva magát, annak 400,000 lakóját fölkonczalta tá. Verus minden ér
deme nélkül a parthusok meggyőzdjeként kiáltatván ki, országokat 
osztogatott, s a tartományok igazgatását a kiséretében levél senato
rokra bizta. 

Mig a legjobb csapatok keleten harczoltak, azalatt a barbarok 
Németországban, a harczias marcomannak által fölingerelve, Galliá
tól ke~dve Illyriáig a birodalom ellen föllázadtanak, épen a lcgrosz
szabb iddpontban. Szerencsére a határokon állomásozó csapatok a 
vad, de fegyelmetlen népeknek rohamát föl birták tartóztatni mind
addig, mig Lucius Verus testvérével Gerroania felé megindulhatott. 
A két császár közeledtére az ellenség megrettenve, egy része a Du
nántuli részekre visszavonult, s azokat, kik a hl!>rcznak okozói valának, 
meggyilkol ta, a többiek békéért könyörögtek. 
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Lucius Verus fölhasználva az alko.lmat, Romának kéjelgő ölébe 
visszasietett. Aurelius azonban méltán a jövőbe pillantva, ott maradt 
még a vidéken, s uj erősségeket emeltetett; Aquileját szinténjó karba 
helyezte Illyria és Olaszország biztossága végett. S nem hiában gon
doskodott ; rnert az elfojtott láng annál nagyobb erővel tört ki, s a 
két császárnak ujra meg kellett jelenniök; de a 39 éves Verus Alti
num ban meghalálozott ( 169.). 

Némell y történetírók, de minden próbák nélkül, azt állitották, mi
ként ő Aureliust meggyilkolni s az uralmat magához ragadni szándé
kozott, s hogy Aurelius öt mérgezéssel előzte meg. Aurelius a kéjen
czet az istenek sorába iratá, s tőle menekiilve, annál nagyobb hatá
rozottsággal ment előre a jónak ösvényén. A germanokkal viselt há
boru változó szerencsével folyt j a marcomannok nem egyszer vették 
üzöbe a ro maiakat, s kevésbe mult, hogy Aquileját is el nem foglal
ták. Olaszországba nyomulva, azt tüzzel-vassal pusztitották. A meg
rettent Roma, minthogy még a döghalál is dult falai közt, rabszolgá
kat, gladiatorokat, szökevényeket, német zsoldosokat fegyverzett föl. 
A császár palotájának butorait, arany szereit, szobrait, képeit, a csá
szárné öltönyeit s egy igen drága gyöngykészletet, mellyet Hadrián 
utazásai közben gyüjtött össze, mind eladta, s a bejött temérdek 
pénzzel enyhitette az éhséget, az öt éves háboru költségeit fedezte, s 
annyit megtakarított, hogy az eladott javaknak egy részét visszasze
rezheté. 

A barbarok pusztításai alatt igen sok tartomány szenvedett; a 
quadok, sarrnsták, jászok átkeltek a Dunán; a marcomannok és van
daJok elfoglalták Pannoniát j a castobogok elözönlötték Görögországot 
egész E lateáig Phocis ban. Marcus Aurelius minden oldalról, mint hős, 
de mint emberséges hős küzdött, ki a vérontást, a hollehetett, ki
mél te, s saját példájával buzditotta a vezéreket és katonákat, mig a 
szerencse koronázván fáradozásait, ellenségeit a Dunán tul szoritotta. 

A győzelem ittasságában ajándékot követeltek a katonák; de a 
császár megtagadta tőlök, azt mondván nekik, hogy miattok nem 
akarja adóval terhelni rokonaikat j midőn azok fenyegetlSznének, ki
jelenté nekik , hogy tőlök mit sem fél, minthogy a birodalmak sorsát 
egyedül Isten intézi. Ezen szilárdság elnémitotta őket. 

A. csodálatoto eső (t7!i.). 

Mídőn Aurelius a Dm~án tul is folytatná a harczot a régi Stri
goniummal (Esztergommal) szemközt, az egész romai sereget bekeri· 
tették a· marcomannak j s daczára minden erőfeszítésöknek viz hiánya 
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miatt a. rom:tiak végim1égre jutottak. Midön már legnagyobb volt a 
kétségbeesés, hirtelen elsötétiilt az ~g, s nagy cseppekben hullott az 
eső. Mig tátott szájjal és sisakjaikban fogák föl a vizet a katonák 1), s 
igy szomjukat olták, rajtok ütnek a barbarok, s borzasztó mészárlást 
visznek végbe köztök; midőn ugyanazon felhő jeget és villámokat~zór 
az ellenség közé, mellyeknek oltalma alatt a romaiak a barbarokat tö· 

kéletesen szétverik. 
Ez esemény igen nagy zajt ütött akkoriban , s szintugy a. pogá· 

nyok, mint a. keresztények c~odának tartották; csakhogy amazok Ar
nuüs, egyptomi magusnak, vagy a császár könyörgéseinek tulajdoni
ták azt, mig emezek a me litinai legiához tartozó keresztény katonák
nak róvták föl érdemül, kik tudnillik Armenia. Melitina városában so
roztattak be. Maga a császár a kor-igényelte tartózkodással írta a sena
tusnak , miként eme győzelmeket a keresztényeknek köszöni 2), s 
háláját azon rendelettel bizonyítá be irántuk, hogy a ki a kel'eszté
nyeket rágalmazni bátorkodnék, n legnagyobb szigorral büntettes~ék. 

Aurelius már heted izben kiáltatott ki imperatornak; neje, Fau
stina a hadsereg anyjának neveztetett; ö a béke megszilárditása vé
gett még ott maradt a határokon. Most már ö keritette be a quadokat 
és mareomannol<at, ugy hogy az éhség miatt kénytelenek voltak béltét 
kérni a császártól. Ajándékokkal,szökevényekkel s 13,000hadi fogoly
lyal jelentek meg előtte, s azon föltétel alatt nyerték meg a békét, 
hogy a romaiak földén többé kereskedést ne iizzenek, s a Duna partjútól 
legalább is hat mérföldnyi távolságra buzádjanak vissza. 

De a quadok osakhamar a jazygokkal, nariscokkal s több más 
fegyverben álló népekkel csatlakozva, vezéröket , Furiust, ruivel a 
vállalatot ellenzette, elkergették, s helyébe A riogesust emelték. Au
relius ujra legyőzte öket; s az uj fejedelmet hatalmába ejtvén, Ale
xandriába számüzte. Mire a többi germanok megrettenve, békéért 
könyörögtek,s azt kedvező föltételek mellett meg is nyerték. A sequa
nok zavargásai szigorral nyomattak el, s a Spanyolországba betört 
mórok erőszakkal hajtattak el onnan. 

1) Illy álláiban vannak rajzolva Antoninus oszlopán Romában. 
1) A tényt minden történetit·ó em! iti. A csá.szárnal1 levelére, mint ismeretes 

és ké~égtelen dologra. hivatkozik Tertullianus az ö Apologiájában. Eusebius és sz. 
Jeromos, mint létező okmányt emlitik; azonban a görög levél, melly többnyire 
sz. Justinus apologiáiltoz csatoltatik, s Baronius által latin nyelvre fordittatott, 
hitelesnek nem tekinthető. 
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Háboruk keleten. 

Egyptomban egy Isiclorus nevü haramia-vezér árulás következ
tében megölt egy centuriót s néhány romai katonát; számos egypto
miakkal szaporodva7 a romai sereget végre legyúzte, sa vidéket pusz
titot.ta. AviJius Cassius, ki a partbusokat legyőzte, mint Syria hely
tartója, oda sietve, nem annyira fegyverrel, mint viszályok elhintésé
vel a békét helyreállította. Armeniában és Ara.biában is bölcseségé
nek és vitézségének bámulandó jeleit adta. 

Ezen Cas~ius szigoru fegyelmet tartott a seregben. Azon kato
nát, ki valamit ellopott, vagy erővel elvett, keresztre feszitteté; né
mellyeket ele~·enen égettetett meg, másokat összelánczolva a tenger
be vettetett. A szökevényeknek kezeit és lábait vágatta el; mert, mi
ként mondá, eme nyomorultak szemlélete nagyobb hatással fog lenni 
bármelly halálos büntetésnél. 

Aurelius most már a parthusok szövetségesei, a sarroaták ellen 
kiildötte őt. Mig a Duna mt>llett táborozna, szövetségesei átkelve a 
folyón, az ellen.sé·get hirtelen megrohanják, három ezer~::t fölkonczol
nak, s prédával terhelve térnek vissza hozzá. S midön a centuriók, kik 
amazokat e tettre ösztönözték, dicséretet és jutalmat várnának Cas
siustól, a fegyelem megszegése miatt mrndannyit ker sztre fe~zitteté. 

A tulságos szigor miatt föllázadt a sereg. Cas~ius fegyvertelenül 
jelenve meg a zajongók közt, fölkiáltott : "Öljetek meg engem is, sa 
ti kötelességtek megszegéséhez csatoljátok még a hadvezér meggyil
kolását is." Ezen rettenthetetlen hidegvérüség megtette a maga. ha
tását; a rend helyreá!lott. Az ellenség hirét vevén a dolognak, mi
után illy főnök irányában gyözelmet nem remél11etett, száz évre bé
két kért. 

Vége levén a háborunak a marcomannokkal, Cassiust Syria 
kormányzójává nevezte Aurelius, s az ö helytartójának ezeket irta: 
,,Avidius Cassiusra biztam Syriában a legiókat, mellyeket Caesonius 
Vitalianus nagy rendetlenségben talált. Tudod, hogy ö szigoruan 
föntartja a régi fegyelmet, me !ly nélkül lehetetlen a katonaságot fé
kezni. Emlékszel még azon versről : M o r i bus a n t i q u is r es 
st a t r om a n a, v i r es q u e. - A fegyelem valójában a birodaloru
nak legszilárdabb alapja. Gondoskodjál, hogy a legiók számára legyen 
elegendő élelem, mellynek, ugy hiszem, jó hasznát fogja venni." 

Valójában l1at hónap alatt megszünt a zava r és rendetlenség ama 
seregnél. Antiochiába érkezve, hol a bajnak gyökere volt, a tiszteket 
visszaküldötte sátoraikba. Halálos büntetést szabott annak fejére , ki 
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Daphneba lábát beteszi j minden nyolczadnap szemlét tartott az öltö· 
zet, fegyverzet és a csapatok fölött; több iz ben maga tartott velök 
gyakorlatokat, s daczára minden szigornak, megnyeré azok szeretetét. 

Neve azonban egy másikra emlékeztetett, ki a szabadságot 
akarta volna visszaállitani Romában j ö maga is, a monarchiának' el· 
lensége levén, romai köztársaságról álmodozott. Már Antoninus ural· 
kodása alatt terveinek hire futamodott j de az akkori kegyes kormány 
nem fiizte tovább a dolgot. Lucius Verus bevádolta öt testvérének, 
mint elégedetlen embert, kit az egyik bölcsésznek , a másik kéjelgőnek 
nevez; ki kincseket gyüjt, és magasra törekszik. Aurelius azonban olly 
választ adott rá, melly az ö jóindulatát s a fatalisticus bölcsészet tét
lenségét jellemzőleg festi. "Mire való a nyugtalankodás? Ha a sors 
uralomra szánta Cassiust, saját utódját senki meg nem gyilkolhatja; 
ha pedig nem, saját télrében fogva marad. Nem illik bizalmatlankodni 
olly ember iránt, ki vádolva nincs, s olly számos érdemekkel bir; ha 
a közjóért éltemet kell adnom, nem gondolok azzal, hogy ha gyerme· 
keim is szenvednek miatta." 

Mig a háboru Németországban legjobban folyt, hire futamodott, 
vagy Cnssius maga terjesztette azt, miként a császár meghalálozott. 
Faustina császárnő attól tartva , hogy a birodalom idegen kezekre jut, 
s magát és gyermekeit veszélyben forogni látván, sürgette Cassiust, 
váJialná. el az uralkodást, s vegye öt nöül. Bármiként lett légyen is 
a dolog , Cassius ki kiáltatá magát császárnak; a Tauruson tu li vidék s 
Egyptom csakhamar meghódolt neld. Idegen fejedelmek és népek ka
rolták föl ügyét, főleg pedig a zsidók , kik most már olly szerencsétle
nek valának 1 miként egyedül csak a lázadásban helyezték minden re· 
ményöket. 

Marcus Aurelius , midön már tovább nem titkolhatá a dolgot, 
maga értesitette arról seregét, szeliden panaszkodva a háladatlanság 
miatt, mellyel Cassius az iránta tanusitott barátságot jutalmazza 1 mely· 
lyet még akkor is tanusitand iránta, ha kötelességéhez vis8zatér. Ezu
tán bevégezve a báborut, lllyrián keresztül Cassius elé megindult, 
hogy, ha az istenek ugy akarnák , átenged je neki az uralmat; ,.mert, 
ugy mond, annyi fáradalmaknak nem önzésből, nem dicsvágyból ve· 
tem alá magamat, hanem azért, mert népemnek jólétét ohajtom." 

Cassius nem tudott a császár ellen egyebet fölhozni, csak azt, 
hogy a bölcsészettel foglalkozva, a legfontosabb ügyeket elhanyagolja, 
s tulaágos . kegyessége miatt winden dolog bomlásnak indul. De csak
~':'ma,r_ Antonhis cent1.1rio gyilka véget vetett három hónap és hat 
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napi uralkodásának. Marcus Verus , ki ellene küldetett, párthiveinek 
levelezéseit birtokába ejtvén, megégette azokat; "mert, ugy mond, ezzel 
Marcus Aureliusnak kedvére teszek; sőt ha nem tetszenék is neki a 
dolog, legalább saját életem föláldozásával számos másoknak életét 
mentettem meg. Cassius testöreinek főnöke, s fia Mucianus, kit Egyp· 
tom kormányzójává nevezett, s még néhányan a császár tudta nélkül 
éltöket vesz ték, ki is a száműzötteknek javait visszaad ván, öket hazájok
ba visszatérni engedte. Az összeesküvés miatti nyomozást a senatusra 
bizván, ekképen nyilatkozott: "Az összeesküvésben részt vett se
natorok és lovagok mentek legyenek a halál-, becstelenség- és ruinden 
büntetéstől j s a mi becsületünkre legyen illoudva, miként e lázadás 
csupán azok életébe került, kik az első zavarban elvesztek. Bár azoknak 
is visszaadhatnám az életet! A hosszuállás ·egy ural kodóra nézve mél
tatlan dolog." 

Minthogy Cassius Syriában, a hol született, nagy támogatásra 
talált: Aurelius elhatározta, hogy jövőre a maga honában senki hely· 
tartó nem lehet. A lázadónak feleségét, ipját, gyermekeit oltalmába 
vette, s megtiltá, hogy senki az atyjok balsorsát szemökre hányni ne 
merészelje; sőt ruéltóságokra is emelte őket, bár jól tudta, minö fon
dorlatokkal igyekszik e család gyülöletessé tenni öt a nép és a katonák 
előtt. Faustinát, ki őt szigoru eljárásra ösztönözte, Caesar és Antoni
nus példájára figyelmezteté j barátjainak, kik azon megjegyzést tevék, 
miként Cassius nem használt volna ennyi mérsékletet, válaszu) adá : 
"Mi nem szolgáljuk olly gonoszul az isteneket, hogy attól kellene tar
tanunk, miként ők Cassius mellett fognának nyilatkozni" j megjegyzé 
azt is, miként a kegyetlenség okozta számos elődjeinek szerencsétlen· 
ségét, s hogy a kegyes fejedelmet még soha sem győzte le, vagy gyil
kolta meg a bitorló. Nero, Caligula, Domitianus megérdemlették sor
sukat; Otho és Vitellius alkalmatlanok voltak az uralkodásra; a fukar
ság okozta Galbának romlását. 

Nem árt egy kissé időznünk a kegyelem eme tényei mellett: 
olly ritkán mutatkoznak azok a történelemben, miként a pálmafa a 
pusztaságon, mellynek tövében az utas pihenésre talál. 

Bellsazgatáa. 

Roma mindazon szabadságot élvezte, melyre csak a régiek ké
pesek valának; s a becsületes és nagylell\ü császár alatt az emberi 
méltóság ismét érvényre emelkedett. Addig el nem hagyá· a senatust, 
mig a consui e szavakkal: ,Nihil vos moramur, patres conscripti'- föl 
nem oszlatta a gyülekezetet. Midőn valami előadni valója volt a sena· 
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tusban, campaniai lakából mindannyiszor visszatért. A szerenesés na
pok (fasti) számát az ügyek gyorsitása végett szaporitotta j kü
lön praetort nevezett a gyámiigyekre nézve j az árulkodókat becstelen
fléggel bélyegezte j az igazság-kiszolgáltatást szargalmasan kezelte. 
Gyakran a senatust bizta meg az ügyek elintézésével j mivel igazsá
gosabb dolognak látta, hogy ö maga hajoljon meg annyi bölcs ember 
véleménye előtt, mint hogy azokat kényszerítse a maga véleményének 
elfogadására. Kegyességénél fogva azonban néha a gonosztevőnek is 
megbocsátott. Herodes· Atticus, hires rhetor és dusgazdag férfiu, Athene 
városával pörlekedésben állott j s látva, miként a császár a város ré
szére hajlik, védokok helyett piszkolódásokhoz folyamodott, mivel 
ugy mond, egy a~szony és egy gyermek által hagyja magát hurczol
tatni, értve Faustinát és leányát, kik a város mellett közbenjárók va
lának. Miután Herodes kiöntötte ruérgét, Basseus, a testőrség kapitá
nya azt mondá neki: "Stemtelenséged éltedbe keri.ilhet" j mire ö: 
,Korombeli férfiunak nincs mitől félnie' - s azzal tovább ment. A r:sá
szár nyugodtan kihallgatva öt, miután eltávozott, Athene követeinek 
igy szólott: "Most már előterjeszthetitek a ti védokaitokat, habár 
Herodes nem vélte is helyesen előterjeszthetni az övéit." S figyelem
mel hallgatva azokat., könyek tolultak szemeibe, midön Herodesnek 
és szabadosainak kegyetlen tetteiről hallott. Minda.záltal csak ez utób
biakat ítélte el minden arány nélkül az ö gonoszságukhoz, azután meg
kegyelmezett nekik. Midön Herodes panaszkodnélt , hogy többé nem 
irna neki, engedcimet kért tőle, hogy a hozzá tartozó egyéneket el
itelte 1). 

Eme tulságos kegyesség csak alattvalóinak kárára vált ; részint 
mivel a. gonosz helytartókat nem büntette, részint mivel Cassius láza
dását meg nem előzte, részint mivel Lucim Verus szabadost kormány
társnak, a gonosz Commodust pedig utódjává nevezte. Hasonló gyen
geségnél fogva nem csak hogy türte nejének, Faustinának szemtelen 
kicsapongá.sát, hanem még méltóságokra. is emelte annak kedvenczeit. 
Midőn barátjai az elválást tanácsolnák neki, válaszu! adá: "Akkor a 

1) Philostratus a Snpkisták életrajzaihan föntartotta számunkra. e levelet: 
,,Ohajtom, légy egészséges, és meggyőződve, miként szeretlek téged. Ne vedd rossz 
néven, ha. némelly tőled függö egyéneket hibásoknak talalva, őket megbüntettem, 
ámbár a legszelidebben, mint tölem telhetett ; ne okozz engem. De ha ollyal tettem, 
vagy teszek, a mi neked nem tetszik, fizetess velem birságo t, majd eleget teszek ne· 
kedMinerva templomában, Atheneben, a mysteriumok ideje alatt; minthogy a harcz 
hevében fogadást tettem a. bea.vattatásra, s ohajtom, te légy elnöke anna!\ a S<~er
tartásnak." 
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jegyajándokot is vissza kellene neki adnom, tudnillik a birodalmat, 
mit atyjától kaptam" j melly mondat sem tréfa, sem védok gyanánt 
bölcsnek szájába nem illik. Faustina Cassius lázadása után, ugy mond
ják, csupa szégyenből, mivel büntársai öt vádolák , megölte magát 
(176). Marcus Aurelius az ö elmélkedéseiben hű, szerctetre méltó, s 
egyszerü erkölcsei miatt bámulandó nőnek nevezi öt. A Taurus tövé· 
ben levő falut, hol életét végezte, Faustinopolis név alatt várossá 
emelte j kér.:::lmére az engedelmes senatus az istenek közé sorozta öt, 
s neki szobrokat és egy oltárt emelt, hol az uj házasok a császári há· 
za.sságtörönek ünnepélyes áldozatot mutattak be. 

Marcus Aurelius tovább folytatva utját keleten, a Cassius mellé 
állott városoknak, ugy szintén az lit bámuló Egyptomnak is megbo
csátott. Egyedül Antiochiának tiltá meg kedves játéknit, s elvette ki
váltságait; de midön személyesen ott megjelent, a büntetést is elen
ged te neki. Atheneben Ce re-; mysteriumaiba avatta tá magát, s minden
féle tudományból tanárokat rendelt: ott. Azután visszatérve Olaszor
szágba, katonáinak meghagyta, hogy togát öltsenek magukra; sem ö, 
sem hozzá tartozói hadi öltönyben nem jelentl!k meg többé. 

Midön Romában diadalmenetet tartana, minden elődeit fölülmuita 
bökezüséggeL Egyéb bölc.'! törvények közt a gyilkoló fegyverek hasz
nálatát a gladiatoroknak megtiltáj ami sokkal nagyobb tiszteletet ér
demlő tett, mintbölcsészi kérdések fölött vitatkozniaz iskolában a tudósok 
kérelmére, kik attól tartottak, hogy az ö távollétében a bölcsészi rend
szerek emléke netalán elenyészhetnék. 

Mar1m• .turellua halála. 

Ujra fegyverbe szóliták őt a marcomannoknak mozgalmai; a dia
datok közepett azonban Sirmiumban, Pannoniában életének 59-ik, ural
kodásának 19-ik évében meghalálozott (180. mart. ll). Őszinte sziv
böl sajnálta öt mindenki, kivéve taló.n fiát, Lucius Commodust, kire 
azon gyanu van, hogy sietteté halálát. Nyugodt lélekkel állott szem
közt a halállal Aurelius, igy szólván barátjaihoz : "Nem csodálkozom, 
hogy állapotom annyira hat rátok , minthogy az embereknek termé
szete hozza magávn.l, hogy hajlamot érezzenek a magukhoz hasonlók
hoz, s még inkább akkor, midőn látják a.zoknak szerencsétl('nségét. Tő
letek azonban többet várok, rnint közönséges érzelmeket, mellyeket a 
természet önt belétek: az én szivem a tietekkel együtt ver, érzelmeim 
irántato'k, részetekről a viszonérzelmekt.:t keltik föl. Nektek kell azt 
bebizonyítani, hogy becsülésemet és hajlamomat méltókra. vittem át, 

s hogy jótéteményeimet nem feledtétek. Fiamat itten, r.jánlom nektek; 
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nevelésérc'll gondoskodjatok. Alig lépett ki még a gyermekkorból; az 
ifjuság első kitöréseiben, mint a vihartól hányatott tengeren, kormá
nyosra van neki szüksége, hogy a tapasztalás hiánya miatt el ne té
vedjen, s szirtekbc ne ütközzék. Ne hagyjátok el öt, atyaként őrködje
tek mellctte, adjatok neki jó tanácsot és üdvös oktatásokat; tal.i'Ijon 
föl engemet mindegyitekben. A legnagyobb kincs nem elegendő a ké
jelgő fejedelem él vei- s kicsapongá:;aira; ha gyülölik őt az alattvalók, 
bármennyi testőrrel környezze is magát, élete veszélyben forog. Ösz
szeesküvés és lázadás ellen biztositva uralkodtak azon fejedelmek, kik 
maguk iránt inkább szeretetet , mint félelmet gerjeszteni törekedtek. 
Ki önszántából engedelmeskedik, magaviseletében és tetteiben minden 
gyanutól ment; a nélkül, hogy rabszolga volna, jó alattvaló ; s csak 
azon esetben tagadja meg az engedelmességet, ha történetesen tulsá
gos szigorusággal osztják a parancsot, 8 hatalomhoz a meggyalázás is 
járulván. Mert valóban nehéz dolog mérséklettel használni 8 korlát
lan hatalmat. Ismételjétek fiamnak gyakrabban a mostan hallott s ezek
hez hasonló oktatásokat; ekképen magatoknak és 8 birodalomnak 
méltó fejedelmet képeztek; bebizonyítjátok irántami állandó jóindula
totokat, s tisztelni fogjátok emlékemet: ez az egyedüli eszköz annak 
halhatatlanitására.'' 

Hamvai Hadrián mausoleurnában tétettek le; lS maga az istenek 
közé iratott, s szentségtörőnek tartatott, ki az ő arczképét házában nem 
tartotta. Példáján kivül ruég szabályokat is hagyott hátra irásban 1), 

mellyekben a legmagasztosabb fogalmakat találjuk föl, mellyekre a po
gány bölcsészet emelkedheték, talán öntudatlanul is ama fensőbb bölcse
ségtől megvilágitva, mellyet elismerni olly makacsul vonakodott. ,,Egy 
Isten van, ugy mond, mindenütt; egy a törvény, s ez a núnden értelmes 
lényekkel közös ész. Mindenkinek lelke isten s a legfőbb lénynek ki
folyása. Ki saját lelkét miveli, az istenek papjának és szalgájának te
kinthető ; mert annak tiszteletére szenteli magát, ki beléje, mint tem
plomba helyeztetett. Vigyázz, hogy meg ne sértsd ezen isteni szelle
met, meily a szivben lakozik, és őrizd meg annak jó indulatát, szeré
nyen hódolva neki, mint valamelly istennek. Hanyagolj el minden 
egyebet, s foglalkozzál egyedül tiszteletével a te kalauzodnak, s azzal, 

1
) Ricordi di M. A.urelio Antonino, imperatore e filosofo, 12. könyv. J oly a fran

czia fordításban tárgyak szerint osztályozta azokat, holott az erec1eti görögben ve
gyest fordulnak elö, mint önkényt fölmerülő gondolat'lk. Mai bibornok az Am
brosiana könyvtárban föltalált Frontoban Marcus Aureliusnak tanítójához inté
zett számos leveleire akadott. 
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ami te benned mennyei. Légy engedelmes a nagy Jupiter eme kifo
lyásának ihletése iránt, mellyet ö núndenkinek kalauz és kormány gya
nánt adott, ugymint az észt és az érzelmet." Az isten, ki benned lakik, 
vezérelje és igazgassa az embert, ki valóban ember. Semmijobbat nem 
találsz ama geniusnál, melly benned lakik, és a te vágyaidnak paran· 
csol. Egyenlő törvény parancsolja, mit kelljen tennünk, vagy kerül~ 
nünk. Közö;J törvény szabályoz tehát minket, s ugyanazon egy állam
nak polgárai vagyunk.'' 

"Minden reggel mondd el magadnak: ma cselszövök·, háladatlanok-, 
garázdák-, fondorkodók-, irigyek- és embergyülölök kel lesz dolgom. 
Mindezen hiányokkal csak azért birnak, mert sem az igazi jót, sem az 
igazi rosszat nem ismerik. De én , ki megtanultam az igaz jót abban 
keresni, a mi becsületes, az igaz rosszat pedig abban, a mi ru t j ki is
merem annak természetét, a ki engem bánt, s hogy ö atyámfia nem 
ugyan test és vér szcrint, hanem a közös részesülés által az lstenből 

kifolyt ugyanazon szellemben, nem érezhetem magam sértettnek az ö 
részéről, mert ö nem foszthatja meg lelkemet a becsületességtőL Oh 
ember! te a világ nagy városának polgára vagy. Mit használ neked, 
hogy csak öt évig voltál az? Senki sem panaszkodhatik az egyenlöt· 
lenség miatt abban, a mit a világ törvényei idéznek elő. M.iért epeke
del tehát, ha elhajt téged a városból, nem egy zsarnok vagy igaztalan 
biró, de maga a természet, melly téged oda helyezett? Ugy van ez, 
mint ha egy szinészt elbocsátana a szinháztól a vállalkozó, ki öt fölfo
gadta. - Nem végeztem be szerepemct, csak három fölvonást adtam 
clö. - Helyesen mondod, csak hogy az életben három fölvonás egé9z 
vigjátékot képez j mert mindig jókor fejezi be azt maga_ a szerzö, ki an
nak félbeszakitását eszközli. Mindebben te scm szerzö, sem bárminek 
oka nem voltál j menj tehát békében, mert a ki téged elbocsát, az ma
ga a kegyesség." 

"Nagyapámnak, Verusnak kl:lszönl:lm az őszinteséget és nyugodt
ságot j atyám emlékének a szerény és a férfias jellemet; anyámnak a 
kegyeletet és bökezüséget, hogy ne csak tartózkodjam a rossztól, hanem · 
arra még csak ne is gondoljak, a mértékletességet az eledelekben , a 
pompa kerülését j ösapámnak , hogy nem jártam nyilvános iskolába, 
hanem a háznál jeles tanitóim voltak, s beláttam azt, hogy e részben 
soha nem lehet eleget költeni. Nevelömtől tanultam, hogy ne erőköd
jem a zöld vagy a kék párt mellett a futtatásokon, sem a gladiator· 
viadalokban a nagyobb vagy kisebb pajzs mellett; hogy türjem a fá· 
radalmaka t, kevéssel megelégedj em, magamat szolgáljam, ne hallgassak 
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l3.z árulkodókra. Diagnotustól tanultam,hogy ne fogla.lkozzam hiusággal j 
ne higyek boszorkányságok-, büvészetek-, igézé.':!ek- és gonosz lelkek
ben, vagy egyéb babonaságban i hogy engedjem másokat felőlem nyi
lntkozni; állatbőrrel takart nyoszolyán aludjam, és a görög nevelé9 
egyéb szokásait. Rusticustól tanultam, hogy annak szükségét érczi'em, 
miszerint erkölc~eimetjavitanom kell j hogy a sophiaták dics•rágyát ke
riiljem, ne irjak elvont dolgokról, nemondjak szónoklatokat puszta gya
korlatból, ne keresgem a bámultatást mélységes dolgok és nagylelkü
ség fitogtatásával i a levelekben egyszer ü irmodort használjak j a tö
redelmes szivünek haladék nélkül megbocsássak; olvassak fig} elem
mel, ne elégedjern meg a fölületes fölfogássaL Apolloniustól tan ul tam, 
hogy legyek szabad, szilárd, nem ingatag; hogy egyedül a védokokra 
tekintve, az életnek minden eseményeiben legyek egyenlő, fogadjam el 
az ismerösök ajándokait minden hidegség és magam-elvetése nélkül. 
Sextustól tanultam kegyességet,jó atya példáját, mcsterkéletlen komoly
ságot,folytonosgondosl<odást; hogyháladatos legyek barátaim iránt, tür
jem a tudatlanokat és gondatlanokat, kevesebbé tegyem saját társaságo
mat, mint a hizelgökét, szem elől nem tévesztve azonban a tiszteletet j 
hogy helyeseljek zaj nélkül, s tudjak valamit fitogtatás nélkül. Alexan
der grammaticustól tanul tam, hogy senkit se pi ritsak meg bar bár szavak
ért sa szabálytalan szókötés vagy kiejtés miatt, hanem inkább mondjam 
meg, mint kellene azt kifejezni, felelve tudnillik vagy bizon yitgatva, vagy 
ugyanazon eszmét fejtegetve különbözö kifejezéssel, vagy más módon, 
ne hogy igazitásnak látszassék. Frontotól tanul tam, hogy jusson eszem
be a zsarnokok irigysége, ravaszsága és tettctése, s hogy a patriciusok 
szivtelenek. Platonic us Alexandertől, lwgy ne mondjam szükségtelenül: 
n i n cs i d ő ru, sem a sok gondnak ürügye alatt ne von jam ki maga· 
mat a társadalmi kötelességek alól. Maximustól, hogy uralkodjunk 
magunk fölött, ne fogjon lá rajtunk semmi esetleges dolog; mérsékle
tet, nyájasságot, rnéltóságot az erkölcsökben; foglalkozni panasz nél
kül; hogy ne legyek elhamarkodó, sem késlekedő, ne habírozatlan, fé
lénk vagy gyanakodó j ne rontassam másoknak a megvctést, vagy hogy 
jobbnak tartom magamat; s hogy szeresscm az ártatlan tréfát." 

"Elismerem, miként az istenek kegyelméből jó szülöim voltak, 
jó oktatóim, jó köruyezetem, jó ba1·átaim,- mindczek legkivánatosabb 
dolgok ; hogy gondatlanul meg nem sértettem közülök valakit, jólle
het természetemnél fogva arra hajlandó valék; azonkivül ifjuságarn 
virágában megőriztem ártatlanságomat; a férflasságnak kora hasznát 
nem vettem; olly fejedelem és atya alatt voltam, ki eltávolitá tölem a 
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gőgö t, s meggy() zött arról, miként a fejedelem királyi palotában lakhatik 
minden testörség és pompás öltözet, fáklyák, szobrok és hasonló fény
üzés nélkül j hogy nem tettem előhaladást a rhetoricában, költészct
ben s hason tanulmányokban, mellyek elmémet tévutra vezethették 
volna 1

) j hogy nem hiányzott nálam a pénz, midön a szegényen segi
teni akartam, másnak segélyére nem szarultam j hogy álmomban al
kalmas gyógyszereket nyertem bajaimra; hogy a bölcsészet tanulmá
nyozása mellett nem estem valameily sophista kezébe , sem időt nem 
vesztettem a bulcs~szeti elvek fejtegetésében, syllogismusok megoldá
sában és a meteorologia fölötti vitatkozásban. 

TIZENNEGYEDIK FEJEZET. 

A birodalom az Antoninusok alatt. 
Ez időtájban érte el nagysága tetőpontját a birodalom: miért 

is állapodjunk meg annál egy kissé, s miclőtt a bekövetkezett nagy sze
rencsétlenségeket rajzolnák 1 tekintsük polgári, erkölcsi 1 ugyszintén 
tudományos állapotát a birodalomnak. 

Olaszország. 

Kivéve Britanniát és Daciát, egy ujabb ország sem csatoltatott 
állandóul a birodalomhoz; ámbár mág országok, mellyekrc már befo· 
lyását gyakorolta, tartományokká alakittattak A nagy egységnek köz
pontja, Olaszország folytorJos székhelye volt a császárnak és a senatus

nak, mcllynek tagjai birtokuknak legalább egy harmad részét a Hava-
sokon innen bírhatták. Olaszországban sem helytartók önkényének, 
sem adózásnak nem volt helye; a helyhatóságok foganatositatták az 
állam törvényeit. Traján után azonban nem sokkal több tekintetben 
részesült, mint a többi tartományok, mellyekkel egyenlövé tétetett ak
kor, midön Hadrian négy consularis férfiu kormányára bizta azt. Az 
olasz városok községi kormánya mindinkább aristocraticai alakot öl
tött, miként ez az egyeduralom alatt történni szokott, midön a tisztvi-

1) Nem annyit tesz ez, mintha nem gyönyörködött volna e tanulmányok· 
ban; ennek folytonos bizonyítványait nyujtják Frontohoz intézett levelei. Az 
egyikben szól: "Míttc mihi aliquid, quod tiLi disertissimum videatur, quod legam, 
vel tuum,,vel Catonis, vel Ciceronis, aut Sallustii, aut Grncchí, aut poetae alicuju.s, 
X~f~w y~Q dvanaúi.>j;, et maxíme hoc genus; quae me lectio extollat et díJrundat 
l>< rwv ><arHA1J<JlUtoiv Cf·QOvrtJiwv. Etiam si qua Lucretii aut Ennii excerpta. habes, 
E uqJwvo ><a~ ... 9Jf!"• et aicubí ~&ov~ Eflf('ÚilEtr;. 
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sclők nem a nép közől, hanem a kitünőbb decuriokból választatnak, s 
a tekintély bizonyos Ilsszeghez vagyon kötve. 

Tartományok. 

Miután Roma Olaszországon kívül is terjeszté hóditásait, s a se
natus és tisztviselői nem voltak képesek féken tartani azokat: procon
snlok és praetorok küldettek azoknak kormányzására, kik törvény ho
zók, a törvények magyarázói és foganatos i tói voltak egyszersmind; s 
annál korlátlanabb zsarnokságot gyakoroltak, mennél távolabb esett a 
tartomány RomátóL Mint élet- s vagyonnak urai egy év alatt annyit 
zsaroltak a tartományban, amennyi egész éltökre dnsgazdagokká teheté 
öket. Azután jöttek még a lovagok, mint adószediSk és bérlök , kik va
lódi vérszapók voltak j mig a tartományokban elszórtan élő rarnai pol
gárok adómentesek levén, s egyedül a népgyülés által ítéltethetvén , a 
rémítő zsarnokságból mit sem éreztek 1). 

A császárok alatt a tartományok állapota javult: nem szenved· 
ték többé egy Verresnek, vagy Pisonak kapzsiságát, vagy durva önké
nyét, s a családi és t!:lrzsviszri.lyok szintén megszüntek. A helytartók 
hosszabb ideig tartózkodván a rájok bizott tartományokban, azoknak 
állapotát és szükségeit kiismerték, s ott szarosabb viszonyokba is léptek. 
Azonkivül hasonlóan a mostani t!:lrök basákhoz, a gyanakodó zsarnokság 
fölügyeletc alatt állván, méltán féltek a császárnak hirtelen haragjától, 
kihez az elnyomottak szabadon· vihették panaszaikat, vagy kit az ő 
ebül szerzett kincseik igen könnyen üldözésre ingerelhettek. Ez ok
nál fogva látjuk Galliát olly hamar gyarapodni vagyon- és miveltség
ben s egyszersmind függetlenségben j mert most már a szabad embe
rek nem voltak kénytelenek abban keresni biztosságukat, hogy véd
nőköt keres.senck maguknak. 

Hatalmának megerősítése végett első gondja volt Romának, 
megfosztani a legyőzötteket az erőhatalomtól és alkotmányos szabad
ságtól, eltörölni a szövetségeket, s romai népességet ültetni oda gyar· 
matok és polgárjog engedélyezése által. 

Polgárjog. 

Mig Athene és Sparta azon rögeszméjök miatt buktak el, hogy 
mindcn idegen vegyülettől tisztán maradjanak: Roma mindig ujabb 
és ujabb elemeket vett föl magába. Folyton vándorolt a népesség a 
tartományokból és meghódított részekből a fővárosba, hol a polgárjog 
különféle mértékben osztogattatott. E jogot kezdetben olly féltéke-

1) V. ö. az V. könyv ll. fejezetével. 
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nyen őrizték a romaiak, mil1ént inkább háboruba bonyolodto.k, hogy 
sem azt megosztották volna azokkal, kik őket győzelemre segitették. 
A szövetségesekkel folytatott háborunak viszontagságai közt kiter· 
jesztotett e jog egész Olaszországra, vagyis azokra, kik a Rubicontól 
és Luceától kezdve a I<'aroig laktak , később pedig a venetá.kra és a 
cisalpini gallusokra is. 

A szolgák illendő magaviselet mellett szabadosok lehettek, és 
igy védnökük politikai társaságába léphettek. Ha a fölszaba.ditá.s tör
vényesen történt, a polgári magánjogokat nyerték el; de a hivatalok
ból és hadi szolgálatból ki voltak zárva , s gyermekeik a harmadik 
vagy negyedik nemzetségig a senatusba föl nem vétettek. 

Augustus 4, 163,000 polgárt számitott meg; de a hóditási rend
szer megszüntével a polgárjog megadását a fölszabadított rabszolgákra 
nézve megszoritotta; csupán a tartományi tisztviselöket s nagy bir
tokosokat fogadta be. E rendszabály által megszilárditá. a császári ha
talmat, de egyuttal a hadsereg ujonczainak számát csökkentette j már 
Romának 7 45-ik évében kénytelen volt Augustus ujra szabado~okat és 
rabszolgákat sorozni a seregbe az lllyriával és Rajna-határokkal szom
széd gyarmatok oltalmazága végett. Maecenas azon tanácsot adta ne
ki, engedjen polgárj~got minden alattvalójának j mi által a helyható
sági szerkezet minden nyoma elenyészett, s a monarchiai egység elő

idéztetett volna. l\1inthogy azonban a polgárok minden telekadótól és 
vámoktól mentek valának, a császárok nem igen pazarolták e jogot. 
De már Augustus utódai, kik olly nagy ré:~zrehajlással Roma iránt nem 
viseltettek, a polgárjog kiterjesztését nem akadályozták. A hivatalaikból 
évenkint kilépett helyhatósági tisztviselök jogot tarthattak rá, szintugy 
azok is, kik a legiókba beléptek, vagy bármikép érdemeket szereztek. 
A syrnsok és egyptomiak talán elszigeteltségöknél fogva, vagy saját 
büszkeségök, avagy az uralkodók féltékenysége miatt nagyon kevesen 
részesültek a romai polgárjogban, s egészen Septimius Severus koráig 
egyetlen egyptomi sem vétetett föl a senatusba 1). 

Midön már a haza<~zeretet és a dicsiSség nem ösztönözte többé fegy
verfogásra a polgárokat, a legiókba már azok is fölvétettek, kik sem pol
gárok, sem olaszok nem voltak j még a parancsnokság is idegenekre biza
tott. Ezeknekjutalma lett a polgárjog, a legfőbb méltóságok j s mint ren
desen történni szokott, maguk után vonták rokonaikat és barátaikat is, 
ugy hogy most a hadsereg, senatus, tisztviselök csak névre valának ro-

1) Dio Oassitts, LXXVII. 
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maiak. Claudius számos idegeneket vett föl a senatus ba, a kik tudni
illik nem polgár alattvalók voltak: miért is a polgárok száma 15 alatta 
Tacitus szerint 5,684,072-re, vagy Eusebius szerint 6,944,000-re nigott. 
Ezen szaporodást a császárnak kegyenczei okozták, kik azzal üzérked
tek. Az ekképen megcsökkent közjövedelmeket csak is üldözése\ és 
elkobzások által lehetett pótolni. Ide járult még azon szoruoru állapot 
a tartományokban, hogy a földbirtok néhány polgárnak kezeiben köz
pontosult, kik az ő kiváltságuknál fogva adómentesek valának. Miért is 
Galba uralkodása alatt az uj polgárok adómentessége megszorittatott, 
s egész Trajánig tartott a kiváltságok különbsége a régi és ujabb pol
gárok közt j sőt ugy látszik, hogy már V espasiántól kezdve a polgár
joggal biró tartománybelieknek adómentessége megszünt. 

A kiváltságok megszüntével a polgárjog sem volt már olly ke· 
resett portéka. A polgároknak azon kiváltságai: hogy csak egyedül ök 
birnak hivatal-képességgel, csak a népgyülés által itélhetök, adót nem 
fizetnek, a háboru és béke fölött határoznak,- a köztársasággal együtt 
elenyésztek, s jóformán csak annyi maradt még számukra, hogy adós
ság miatt be nem zárattak, s a császárra hivatkozhattak. A közadomá
nyokban és kiosztásokban részesülés joga Romában ért ugyan valamit j 

de már a tartományokban senki sem vette hasznát. Ellenben nem cse
kély teher volt a polgárokra nézve a katonáskodás, hogy idegenekkel 
házasságra nem léphettek , végrendelet hiányában cdak a legközelebbi 
rokonság fokán örökösödhettek , bizonyos fizetési terhek csak rájok 
nehezedtek. 

Midőn tehát Caracalla a polgárjogot minden alattvalójára kiter
jesztette, ezt jótéteménynek nevezni nem lehetett j mert ö a tartomány
belieket alávetette a polgárok minden terheinek, kik saját kiváltságai
kat már elvesztették. A mindenkivel közös haza iránti szeretet és ér
dek kihült a szivekblH j a császárok zsarnoksága és a katonák önkénye 
nőttön nőtt j mig más részről a népnek tekintélye és a senatus méltó
sága naponkint csökkent. Ennek következtében megszaporodtak a bel
harczok, habár nem is polgárháboruk, mellyeknek czélja volt idegen 
hadvezért emelni a trónra, vagy onnan levetni1 ki a birodalom és a nép 
érdekei iránt semmi különös rokonszenvvel nem viselteték. 

A polgárjog mellett még a latin nyelv is azon eszköz volt, melly 
által Roma a népeket magához csatolta. E nyelv, módositva az eredeti 
nyelvek által, gyorsan terjedett Afrikában, Spanyolországban, Gallia-, 
Britannia- és Pannoniában j de már nehezebben Germaniában és a. he-
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gyek lakói közt. A görög büszkeség soha nem alázta volna magát any
nyira, hogy Horner és Demosthenes nyelvét az ő utánzóik nyelvével 
cserélje föl, kikről még csak tudomást sem akart szerezni magának 1). 

Kllzlekedésl eszközök. 

A tartományok közti közlekedést rendkivül könnyiték azon 
bámulatra méltó, gyönyörö, szilárd utvonalak , mellyek századok 
mulva is használhatók voltak. Augustus rendeletéből jó állapotba té
tetett Olaszországnak 48 utvonala, mellyek 3,000 mérföld hosszaság
ban Romától Brundusiumig és a Havasokig terjedtek. Azon vonal, 
mellya keleti Pyrenaeusokat hasi tá, Gadesigfolytattaték; mialatt Agrip· 
pa Galliában más utvonalakat készittetett. Traján készittetett egyet 
a Pontini mocsárokon keresztül a ,Forum Appii'-től kezdve Terraci
náig, s bevégezte az ,Appia' utat Beneventotól Brundusiumig. A többi 
császárok szintén nyitottak utakat az egész birodalomban. Az "Aure
lia' ut Hetruriát, Liguriát, és narbonnei Galliát Ariesig hasitá, Nar
bonán, Tarragonán és Carthageuán keresztül Cadixig folytattatott ; 
innen pedig a szoroson tul egészen Tangerig. A ,Flaminia' ut Romá
tól, éjszaki Olaszországon, Pannonián, Moesián, Thracián, Kis-Ásián, 
Syrián, Egyptomon, Afrika partján keresztül az Atlanti-tengerig vonult-, 
érintve Riminit, Bologná.t, Modená.t, Piacenzát,Milanót,Veronát, Aqui
lejáti Pannoniában Sisciát és Sirmiumot; Moesiá.banSingidunumot, Nais
sust és Sardicát; Thraciában Philippopolist,Adrianopolist,Heracleát,Kon
stantinápolyt; Bithyniában Dadastane, továbbá. Ancyra városokat, 
Cappadoeia és Pisidia városait; azután átvonulva a Tauruson, Issuson, 
Antiochián , Syrián, Palaestinán, Egyptomon át Afrika tengeri vá
rosai, Alexandria, Cyrene, Carthago, Tanger mellett vonult. Egyéb 
utvonalak ágaztak el ebből, összekötve a nagyobb városokat, mellyekbe 
ismét kisebbutvonalak futottak. Valamint Roma központja volt Alsó
Olaszországnak, szintugy Milano Felsö-Olaszországnak i Arles fővá
ros Narbonában; Bordeaux Aquitaniában j Lyon a régi Celticában, 
Reims Belgiumban; Trier Germaniában; Augusta Rhaetiá.ban s a 
felső Duna mcllett i Sirmium Pannoniában ; Durazzo Görögország
ban j Naissus Moesiá.ban i Ancyra, Tavium, Damascus Kis-Ásiában és 
Syriá.ban j Alexandria és Cartha go Egyptom- és Afrikában; Merida, 
Astorga, Saragossa, Cordova Spanyolországban , London Britanniá
ban stb. 

Hadrianus falától Romáig , s innen J ernsalemig 4060 romo.i 

1
) IJibaniusig, tudtomra, egy görög sem említi Horáczot és Virgilt. 

14• 
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mérföld hosszában 1) kapcsolták össze az utvonalak a tartományokat, 
s könnyiték a legiók mozgalmait és a többi szállitásokat. Ezen utvona
lakon rendes postát állitottak föl a császárok, öt vagy hat mérföldnyire 
helyezvén egymástól az állomásokat, negyven lóval levén ellátva min
den állomás. Melly intézkedés következtében könnyü volt 100 mér
földet haladni naponkint; sőt Tiberius 24 óra alatt 200 mérföldet uta
zott Lyontól Germaniába Egyébiránt a posták egyedül csak a kormány 
szolgálatára állottak fö'l; magánosok csak különös engedelem mellett 
használhatták azokat. A tengeren számos hajóhadak alkalmas kikö· 
tökben állomá.'loztak. 

Mlvelt.ég. 

Mindezen eszközök által szilárdabbul állott a rornai uralom, mi
ként soha egy birodalom Ásiában eddigelé nem állott. S habár nem 
minden ok nélkül zugolódik is az ember a nagy terjedelmü birodalmak 
ellen, mellyek egyenléS törvények igájába. kényszeritik a jellem és mi
veltség tekintetében egészen különböző népeket, a panaszokat orvo
solni, a szükségeket megérteni nem képesek, s a távol fővárosból későn 
juttatják az intézkedéseket,midőn már fölöslegesekké váltale annyit azon
ban el kell ismernünk, miként a h'!. tár-sorompóknak cltávolitása. által 
jobban közeledtek egymáshoz a népek ; a hivatalos nyelv, a tisztségek, a 
legiók ho. nem is növelték, legalább terjesztették a miveltséget. S mi-

1) Vagyis: a faltól Yorkig . . . . . . . . 221 
Londouig • . • . . . . 227 
Rutliepia- vagy Sandwich ig . 67 

fltkelés Boulogueig . 45 
Reimsig , 174 
Lyonig . 330 
Milanoig 324 
Romáig . 426 
Brundusiumig . 360 
Durazzoig 40 
Byzo.nczig 701 
Ancyráig 283 
Tarswig . 301 
Antiochiáig 141 
Tyrusig . . 252 
Jerusalemig 168 

A f"önmaradott több rendbeli Ú tieirásokat értelmezte W esseling. Lásd, Bergler, 
A .. orszrig14tak története; tovil.bbá még nagyobb pontosságga.! Walkenaer, Géog1·. 
ancie11ne des Gaule1. Páris, 1839. 
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után a népeknek részint ereje, részint tehetsége és vagyana véteték 
igénybe, Roma megismertetés megbarátkoztatá öket egymás közt, s 
a világnak olly nagy részére terjeszté ki a szabadalmakat, miként azok 
kezdetben egy maroknyi rablónak, vagy néhány ezer polgár számára 
levén föntartva, a romai politika kevesek előnyére ~ az emberi-nem ká· 
rára czélzó nagyszerü igaztalanságnak tekintcthetett. 

E roppant kiterjedés egyuttal azon korlátokat is lerontá, mellye
ket a köztársaság korában a hazaszeretet és o. régi szokások tiszteletc 
sok visszaélés ellenében fölállított. A szokások megváltoztak az idegen 
elemek behozatalával s az által, hogy a trónon idegen, vagy talán bar
bár Í:i ülhetett. Maguk a romai polgárok nem voltak többé maradékai 
a régi republicanusoknak, kiket a polgárháboruk, köztársasági üldözé· 
sek és császári hóhérok nagyobb részt kiirtottak j hanem a szabado
sok és rabszolgák maradékai, kik a roma i névvel a roma i szellemet nem 
ö röklötték. 

.t uáuár hatalma. 

Ha némellyeknél a nevelés, irodalom s öket környező emlékek 
föntarták is még a régi szellemet; ez csak arra szolgált, hogy annál 
jobban érezzék a zsarnoknak igáját, ki önkénye szerintelkobozhatája
vaikat, s az öngyilkosságot rájok parancsolhl\tta. Eme féktelen zsar
nokságot nem találták volna annyira terhesnek az ásiai népek, mellyek 
a szolgal'!ágot, ugy szólván, a. levegővel szivják be. De Romában {ön
állottak még a köztársasági nevek és formák ; a szabadság és közbiz
tosság nevében történtek a fölségsértési vádak 1 s azért büntettetének 
olly szigoruan, mivel a császár, ki ellen a gonosztett intézteték, tri
bul!i hatalmánál fogva a. néptt képviselte. Mi maradt tehát azok szá
mára, kik sokkal nemesebb érzéssel birtak , hogy sem fájdalmukat a 
kéjelgésbe temethették volna? Hová meneküljenek, hogy ha az egész 
mívelt világ romai uralom alatt állt? 

Ekkor bizonyi tá be leginkább Roma, miként a közjólét nem any
nyira a fejedelmek érdemeitő!, mint inkább az intézmények szilárdsá
gától függ. Romának jeles császárai voltak ; de még csak nem is ör · 
vendhetett nekik teljes bizalommal, ha rá gondolt, hogy vagy ugyan
azon ember egy éjen át szörnyeteggé változik 1 vagy a leggonoszabb 
utód válthatja fel őt, miután minden csak a fejedelem jellemétől füg
gött. Augustus nem akart ellenkezni, ne hogy föltűnjék az általa bi
torolt nll.talom nagysága j utódjai a köztársasági formák- és szokások
nak csekély maradványát is megszüntették ft.z által, hogy azoknak el
enyésztét maguk e11zközölték. 
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Említés tétetik bizonyos "lex regia"-ról, mellynek erejénél fogva 
a flShatalom a császárra ruháztatott volna; azonban nem tudjuk, léte
zett-e valaha illy törvény. Már maga a név minden bizonynyal ném a 
császárság első korszakából származik, s hihetőleg a Pandecták szer· 
kesztése alkalmával, Justinian császár alatt állittatott föl. Ha valamell y 
közt<lrvény általalkottatott volna a főhatalom, nem lett volna szükség 
megerősítésre j holott tudjuk azt, miként az egyes császárok rendele
tei haláluk után csak ugy birtak érvénynyel, ha a fölségi jogok leté
teményese, a senntus helybenhagyta azokat, ámbár tettleg csnk is a 
császárnak személyében ktlzpontosult a fölségi jog. Ugy látszik, hegy a 
császár választásakor egyenkint ruháztatott rá minden egyes fejedel
mi hatalom; s igy azoknak törvényes eredeténél fogva a császár aka
rata törvény erejével birt 1). Hihetőleg eme senatus-határozatok által 
oldoztatott föl a császár bizonyos törvények megtartásától, minö többi 
közt a "Papia-Poppaea'' törvény j honnan azonban nem lehet követ
keztetni, mintha a császár minden törvény alól fölmentetett volna 1). 

Nép és a senntus. 

A föleégi jog azonban mindig a nép kifolyásának tekintetett; még 
a későbbi időkben is említés tétetik a comitiumokról sottan hozott tör
vényekről. A büntető törvényhatóság s némelly tartományok küligaz
gatása a senatust illette. Ez nevezte ki a consulokat, praetorokat, pro
consuiokat i a törvények reformja, ha bár a császároktól származott is 
az indítvány, körébe tartozott. Tiberiusról mondatik, miként ö a sena. 
tus tekintélyét növelte az által, hogy a fölségsértés eseteinek megíté
lését, s a tisztviselőknek kinevezését a néptlH elvonva, rá ruházta ; 
tettleg azonban csak az lS eszközévé akará azt· aljasitani, hogy aztán 
gyülöletes tetteit rá hárithassa. Mig a császárság tartott, a senatusnak 
megvolt a joga kérdiSre venni és letenni az államfőt, ha netalán hatal
mával visszaélt volna. De a milly gyáva és meghasonlott volt a senatus, 
egyedül csak a bukottak irányában gyakorolta e hatalmát. Elitélte 
Nerót, midőn ez már futásban keresett menedéket; megátkozta Caligu
lát, Commodust s a többieket 1 midőn már a. halál eltörölte azoknak 
minden hatalmát. A senstorok az által, hogy a tőlöl{ függö hivatalo
kat áruba bocsátották, megtanulták, miként kelljen magukat is a csá-

1) Cajus azt világosHon mondja.: "Constitutio principis est, quod imperator 
decreto, vel edicto, vel epistola constituit; nec unquam dubita.tum est, quin id legis 
vicern obtineat, cum ipse imperator per legern imperium accipiat." lnst. I. 2. §. 6 . 

.A Vespasian választására vonatkozó senatus-consuitum fenmaradt. 
') :Princeps legibus soh•tus est. D. I. 3. fr. 31. 
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szárnak eladniok. Miután a dolgok uj állapotánál fogva a tartományok· 
ban kincseket halomra gyüjteni nem lehetett, es igy a roppant vagyon 
és temérdek védenczek száma apadott, a költség pedig most is csak 
az előbbi maradt, sőt a fényüzés mindegyre növekedett: a császár obaj
tásainak teljesitése által annak nagylelküségét kiérdemleni mindenkép 
törekedtek. S ha egy illy császár történetesen Tiberius volt, kinek kedve 
jött a legjelesebb senatorok fejeit leüttetni: hogyan lehetett volna 
ollyan egyént találni a senatusban, ki vele ellenkezni merészeljen? 
Ellenkezőleg, Tiberius maga gunyolódva panaszkodott azok1,1ak szol
gai kész11ége miatt. 

A senatus elaljasodásának mértéke nem volt; már csak annak 
emléke is, mi volt legyen egykor a senatus, elegendő volt bizalmatlan
ságot kelteni a császárokban a senstorok iránt, ugy annyira, hogy 
szintugy a jó, mint gonosz császárok egymással vetekedtek annak ki
eszközlésében, hogy régi tekintélyének még csak árnyékát se tarthac;;sa 
meg a senatus. A patriciusok és a senatorok ellen minden fegyvert 
megköszörültek a zi!larnokok és a kémek. Caligula kardjához kapva, 
fölkiáltott : "Ez nekem elegendő tekintély a senatus ellenében."- Egy 
hizelgő igy szálott Neróhoz: "Gyülöllek, mert te is senator vagy"; s 
egy orgyilkos Commodushoz : "A senatus küldi neked e gyilkot". Do
mitianus kijelenté, miként addig nem érzi magát biztosságban, mig 
csak egy senstor életben vagyon ; s hogy lealázza öket 1 mielőtt kiir
taná, egy izben nagy sietséggel összegyüjtvén a senatust, az iránt kéri 
ki tanácsát: minemü mártalékkal kelljen elkészíteni egy nagy halat, 
melly számára az Adriai-tengerből hozatott. 

Még maga a legegyügyübb 1 a régi hagyományok iránt legna
gyobb tisztelettel viseltető császár, Claudius is megszoritá ezen testület 
kiváltságait. Idáig a háboru és béke tárgyában mindig határozott a 
senatus, a követeket kihallgatta, a királyok és népek sorsa fölött hatá
rozott; most Claudius, hogy Britannia meghóditását siettesse, azon 
határozatot eszközölte ki, hogy a császár, vagy az 6 képvisell~i által 
a britekkel kötött bárminemü egyezkedés a senatus és nép által meg
er8sitettnek tekintessék 1). Ezen szolgai határozat következtében e 
fontos jogát csakhamar elvesztette a senatus minden tartományra 
nézve. 

Claudiusnak politikai rendszabályai arra valának irányozva, hogy 
a curulis tisztségek rovására a császári hatalom öregbedjék. A consu-

1) Dio, LX. 23. 
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lokat.megfosztá bizonyos bünvá.di ügyek elintézésétől, s alig maradt 
fön számukra egyéb, mint hogy az év róluk neveztetett el. A praeto
rokra, kiknek számát 18-ra emelte, bizta nagy részben a büntető tör
vényhozást; de elvette tőlök a kincstár őrizetét, s ezt a quaestaroknak 
adta át, kiktől ismét az általa eltörölt olaszországi praefecturákat vétte 
el, s azon terhes kötelezettséget rótta rájok , hogy tisztségbe lépésök 
alkalmával gladiatori látványokat adjanak. Elnézte, hogy az általa ke
gyelt lovagok magukhoz ragadják az igazság-szolgáltatást , vagyis 
azon jogot, mellyért olly sok vér ontatott a polgárháborukban Marius 
és Sylla vezérlete ahtt. A trihunoimái semmi egyéb nem maradott, 
mint a rendöri fölügyelet ; igen nagy fontasságra vergődött a ,praefe· 
ctus urbis', ki kezdetben csupán a rend föntartására ügyelve, késöbb 
büntető törvényhatóságat gyakorolt, végre fölebbvitel utján még pol
gári ügyekben is döntőleg határozott. 

Azt már tudjuk, miként Hadrián megszoritá a senatus hatalmát, 
s uj közhivatalokat alapitott szintugy a palotában, mint a seregnél 1); 

de hogy minök voltak e hivatalok, arról nincs tudomásunk. Olaszország 
kormányát négy consularis férfiura bizta ; titkárokul, elöadókul és ta
nácsosokul romai lovagokat tartott ; a fiscusnak ügyvédet nevezett, ki 
a császári kincstárt illető minden ügyekben részt vegyen ; az ,Edictum 
perpetuum' behozása által egyszerüsitette a törvényhozást; mi által 
utódainak példát nyujtott, hogy az államot sajá~joknak tekintve, sem
minemü ujitástól vissza ne rettenjenek. 

FeJedelmi tanács. 

A fejedelmi tanács, melly, mintegy lelke a kormánynak, a csá
szár elnöklete alatt bocsátott ki rendeleteket, legfőbb törvényszéket 
képezett. Most már a senatus annak elhatározására szoritkozott, minö 
uj istenek iránt tanusitsa tiszteletét Roma. 

Az olly testületnek elnyomása, melly sem a nép által nem vá
lMztatott, sem katonai erővel nem támogattatott , semmi ellenkezésre 
nem talált, sem maga iránti sajnálatot nem ébresztett. Továbbá a tá
vol tartományokra is mindinkább kiterjesztetvén a polgárjogok, a 
szabadság és a köztársaság emléke iránt egószen idegen, számos egyé
nek léptek a senatusba, kik hálás kegyelettel voltak eltelve a császá
rok iránt. Már Claudiusnak ama rendelete is, miszerint lovagi rangját 
veszti el az, ki a senatori méltóságot el nem fogadja, bizonyitja, milly 
terhes dologgá. vált az, a mi azelőtt minden dicsvágynak czélpontja 

1) Aur. Victor, Epit. 
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vala j Commodus uralkodása alatt mondatott, hogy egy illyen "a se
natus ba számiizetett." 

Valamint kezdetbeo példával, ugy késöbb elvileg is elismerték 
az atyák (patres consoripti) az uralkodónak korlátlan hatalmát a pol
gárok vagyooa és élete fölött, minden tekintet nélkül a polgári tör
vényekre. Dio, azt lehet mondani, csupán e ezéiból irta történetét j a 
jogtudósok Papianus, Paulus, Ulpianus s mindazok, kik a Pandecták· 
ban előfordulnak, a császári hatalomnak eme roppant kiváltságát tör
vényes alapra fektették. Miért is Severus idejében a monarchia telje· 
sen elvetbette az álarczot, mellyel azt Augustus citakarni igye
kezett. 

Lám, mi módon válhatott lehetövé eme szörnyetegeknek zsarnok
sága! Mi azonban késő gyümölcse volt a köztársaság politikai erkölcs· 
telenségének. Roma az ö győzelmei következtében megszokta a hata
lom visszaéléseit j most a győztes részéről ugyanazon bámismódban 
részesült, minőt ö maga Carthago és Corintbus ellenében igazságos
nak talált. A leigázott népek szeovedései, a diadalmenet és gladia.tor
harczok látványa, a rabszolgák folytonos szemlélete eszközlé, hogy a 
romaiak nem igeu irtóztak a gyilkolástól, miként mi irtózunk, kik a 
miveltség- és vallásosságtól áthatva, nem csak a gyilkost nevezzük 
zsarnoknak, hanem azt is, ki a vádlottnak szenvedéseit csak egy nappal 
is minden szükség nélkül m<'ghosszabbitja. 

Mig a patriciusok és a sent~otorok a nyomás alatt szenvedtek, a 
köznépnek nem volt mitől tartania az ö homályában j sőt inkább a leg
gonoszabb fejedelmek által leginkább czirógatva, ajándékok- és látvá
nyokkal elhalmozva, igen könnyen érezhetett magában jó indulatot 
még azon császárok iránt is , kik az emberi-nemnek gyalázatára vál
tak. Midön Caligula meggyilkoltatott, a dühöngő néptömeg halálra 
kereste a gyilkosokat j pártfogolt némellyeket, kik Neroként léptek föl. 
Egész politikája csak abból állott, hogy jobb fejedelmet ohajtott ma
gának j a Germanicus halála fölött hullatott könyek és szomoruság 
mutatja, miként e nép egyedül csak a fejedelem kegyességében helyezte 
minden reményét. 

Nem lehet tagadni, hogy a császári kormány volt a legnépsze· 
rübb, mellyet Roma valaha látott A köztársaság többé vagy kevésbbé 
ki terjedt oligarchia volt, midöo néhány zsarnok uralkodott a tó meg 
fölött. Már most a császárok alatt 20,000 apró patricius-zsarnokság ol· 
vadott föl egyetlen egyben, melly közvetlen érintkezésben a néppel 
nem álh·a, a népre nézve olly nyomasztó nem volt. A császár meggya-
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lázza és meggyilkolja a lovagokat és senatorokat; a népet azonban tisz· 
teletben tartja, leereszkedik hozzá1 játékok- és adományokkal halmozza 
el, a köztéren és a fürdőben, mint magához hasonlóval bánik; s aligha 
volna bátorsága olly gunyos megvetést tanusitani irányában, minővel 
az Aemiliusok és Scipiók viseltettek iránta. Nem kéri ugyan szavaza
tát a comitiumokon, de annál jobban figyel nyilatkozataira a circus~ 
ban és szinházban ; nincs bátorsága, hogy a népnek türeimét próbára 
tegye, és sokáig várakoztassan magára. Nero maga, Paris és Poppaea 
között kéjelegve az asztalnál, a mint a népnek zajos kiabálásait a pa· 
Iota előtt meghallotta, asztalkendőjét az ablakon kiveté, ez által tudat
ván vele, hogy ohajtásának eleget tenni kész. 

A császárok majd mind személyesen szolgáltattak igazságot; mi 
által eleje vétetett a köztársaság idejében divatozó megvesztegetés ki
bonyolithatlan rendszerének. A fondorlatoknak és a megvesztegetések
nek semmi hatásuk sem volt, ha csak a fejedelemnek vagy kedvenczei
nek érdeke nem forgott szóban. Most a büntető törvényeknek igazsá
gos alkalmazásától függ leginkább a polgárok szabadsága. 

Nem volt-e továbbá a császár néptribun? Bármelly oldalról jöj
jön is a népnek az oltalom, az rá nézve közönyös dolog j a gazdagok 
ugy is megfizetik a költséget, az ö számára fönmaradnak a játékok és 
adományozások j a mi a politikai szabadságot illeti, azt mint játékszert 
gunyolta, mellyel azok akarnák öt vakitani , kik sem aranynyal, sem 
hatalommal nem bírva, mindkettöre szert tenni ohajtanának. Minden 
kézmü és foglalkozás nélkül, fecsegésből, adományokból és látvá
nyokból élve a romai nép, mindazt kedvelte, ki neki e dolgokat meg 
tudta szerezni; s minthogy a szegény a gazdagoknak mindenkor irigye, 
szinte örömmel nézte, miként fosztatnak meg a védenczek és tartomá
nyok zsirjából gyüjtött kincseiktől j s leginkább attól tartott, ne hogy 
a monarchia megdöntésével a patriciusok gőgös kegyetlenségei még 
egyszer lábra kapjanak. 

Ekképen tehát józan észszel biró ember a köztársaság helyreál
litását nem kivánhatta, annál kevésbbé, minthogy a képviseleti rend
szer, melly szerint még a legtávolabb lakó alattvalók is részt vehet
nek a kormányban, nem csak a gyakorlatban, de még a bölcsészi kép· 
zelgésekben sem vala ismeretes, s a comitiumokon összegyül t polgárok
nak teméntelen száma csak is a legnagyobb zavarokra és megveszte· 
getésekre szolgált volna eszközül. 

Nem volt tehát egyéb hátra, mint korlátolni a császárok hatal
mát. De hát miképen lett volna ez eszközölhető, midőn sem a nemes-
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ség, sem a. községek, sem a. papság annak ellensulyozására alkalmas 
testületet nem képeztek? A l e x r e g i a. minden törvények fölé emel· 
te a császárt, a tisztségeket ö osztogatta.; az 8 intését8l függött a had
sereg; a tribuni méltól'!ágnál fogva a. népnek vagy senatusnak minden 
határozatát megsemmisitheté, s mint illyennek személye sérthetetlen 
volt. Miért is bármelly legcsekélyebb ellenállás fölségsértés- és szent· 
ségtörésnek tekintetett, s mint a köz bátorság ellen intézett támadás 
büntettetett. 

A zsarnoknak halála után lehetett volna talán meg11zoritani a csá· 
szári hatalmat. Caligula halála után meg is kisértette ezt a senatus. 
De ha beleegyezett volna is a nép; ott volt a másik tényleges, tulnyo· 
mó hatalom, a. hadsereg. Ez mindenek előtt a szokásos ajándékokat 
kivánta ; ha a csá~zár-választás soká huzódott, maga kiáltotta ki a csá
szárt. Ugyancsak keserves dolga lett volna annak, ki a császárnak teljha
talmát korlátolni, s ez által az eszköztől akarta volna őt megfosztani 
hogy a hadsereg ohajtását, vagyis inkább követeléseit ki ne elégithesse. 

Praetoríanusok. 

Hogy a katonai hatalom valóban összeforrjon az állammal, föl· 
állitotta Augustus a praetorianus testőrséget , vagyis olly hadsereget, 
melly a régi törvények ellenére Olaszország szivében állomásozott. Ti
berius azon ürügy alatt, hogy a. szállásolás terhét8l megkimélje a vá· 
rosokat, s annál jobban föntat·thassa a fegyelmet, a praetorianusok tiz 
csapatját a Quirinal és Viminal halmolwn helyezte el jól megerősített 
táborban, melly Romára nézve fenyegető állást foglalt el. Vitelliu.~ 

16,000-re emelte a praetorianusok számát, s e szám untig elegendő 
volt féken tartani néhá.ny millio fegyvertelen embert. A gazdag város
nak henye kényelmeiben különben is megromlott katonák az uralko
dónak hibáit s a kormánynak gyengeségét közelről szemlélve, csakha
mar az 5 erejöknek teljes öntudatára jöttek, s mint korlátlan urak tet
szésök szerint ajándékozták, vagy vették el az uralmat, gyakran csak 
azért, hogy ujabb adományozásra nyiljék kilátásuk. A császárok tehát 
kimélve bántak velök; a fegyelmi kihágásokat nem büntették; megvá
sárolták kegyeiket és szavazatai kat, amihez ők mint a népnek képvise· 
löi és virága jogot tartottak. A testőrök kapitányai államsértés esetei
ben bíráskodtak 1); minek következtében hatalmuk a. consulok hatalmá
nál is nagyobb volt, s a senatus tekintélyének megsemm isitését eszkö· 
zölték. Még inkább megszilárdult a zsarnokság, midőn Commodus a 

1) Lamprldlas, Vita Alexandri, p. 12. 
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praetorianusok kapitányában a katonai hatalommal polgári hatalmat is 
egyesitett j s ez mint állarnminister 11. fejedelmi tanác3ban elnökölt. E 
tisztség akkor a legelső méltóság lett a birodalomban j arra eljutni Ul
pianus, Papirius, Paulus, Modcstinus s több más nagyhirü törvénytu-
dók dicsőségnek tartották. ·'· 

Hadsereg. 

Belátva, miként a főhatalom az erősbek kezeibe jutott, a tarto
mányokban állomá~ozó legiók szintén jogot tartottak császárnak 
kikiáltani azt, kit fegyvereikkel támogatui hajlandók voltak. Fő

leg pedig azon korszak után, rnellyet rajzoltunk, a választottak több
nyire idegenek levén, s egymás közt czivódásban élve, miután a 
katonaság soraiból vála.sztatának, s éltöket többnyire táborban töltöt
ték, a birodalom egészen katonai jellemet öltött magára, s a császár 
nem első tisztviselője volt Romának, hanem a hadseregek ve z ére, 
mellyeknek kiclégitése vagy fékezése volt minden gondja. Minthogy 
pedig a birodalom roppant kiterjedése több rendbeli seregek föntartá
sát vette igénybe, csupa féltékenységből egyilt a másik által válasz
tott császár ellen küzdött j s a bot, mellyre a caesarok támaszkodtak, 
kezökben ketté ttlrvén, egyedül őket sebzette meg. 

Egyébiránt a hadsereg mind belső, mind külsö vil!!zonyaiban egé
szen különbözö volt attól, melly a világot legyőzte. A legiók összeálli
tásáról, s erőteljes fegyverzetéről már másutt szólottunk. Augustus 
valóban állandó csapatokká alakitotta azokat, s a batártartományok
ban osztotta el, mellyeknek kormányát magá nak tartá meg. A romai és 
olaszországi nemes ifjuság már nem a lovassági szolgálat által iparko
dott utat törni magának a tisztségekre, hanem az igazság-szolgáltatás 
és az államjövedelmek kezelése által j s habár kat,ona i pályára adta is 
magát, nem érdeme vagy régi szolgálata miatt, hanem pénzért vagy 
pártfogás által juthatott egy lo\•assági szárny, vagy gyalogsági csapat 
vezérletéhez. Már Tiberius az iránt panaszkodott, hogy nem igen ta
lálkozik önkénytes a seregben, s azok sem akarják tűrni a fegyelmet. 
Traján és Hadrián, kik azon ezervezetet adták a seregnek, mellyet az 
a birodalom föloszlásáig megtartott 1), a tartományokban s még az alatt-

1) Az ö rendeleteiken alapult V egetius kéú könyve, De re tnilitl'ri. Augu
stus minden praetorianusnak 2 drachmá:t vagy elenárt rendelt naponkint (82 cent.). 
Domitiana fizetést 960 drachmára emelte évenkint; Commodus alatt 1250-et kap
tak, amennyiben Dionak egy homályos pontjából, LXXII., kitetszik, mellyet Va
lois és Reimar igyekeztek megvilágositan i. Mi a többi csapatokat illeti, 536. és 703. év 
közt 25 centesimet kaptak naponkint; Julius Caesar alntt 51-et, Agustus alatt 49·et, 
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valók közt is ujonczozták a lovasságot, miként a legiobelieket j azután 
II. Claudius alatt fölvétettek a barbarok , késöbb minden válogatás 
nélkül. 

Némell y tartományoknak segédcsapaiokat kellett állitaniok, 
mellyck romai módra gyakoroltattak be szokott, hazájokbeli fegyve
reikkel. És igy minden legio képes volt bármikép fegyverzett más 
néppel harczolni. Minden legio vitt még magával 10 nagyobb s 55 ld
sebb hadi gépet hajító fegyverekre j azonkivül még a tábor fölállitá
sára szükséges szereket. 

Augustusnak 25 legiója közől az ö halála után 16 elbocsáttatott, 
vagy a többiek kljzé osztatott el j dc Nera, Galba, Vespasian, Domitian, 
Traján, Aurelius és Severus uj 13-ll,t alakítottak. Minden egyes legio 
5,000 em berből állott 1 ). Alexander Severus korában 3 állomásozott 
Britanniában, l Felső-, 2 Alsó-Germaniában , l Olasz-, 1 Spanyolor
szágban, l Numidiában, l az arabok közt, 2 a nyugtalankodó Palaesti
nában, 2 Mesopotamiában, szintén 2 Cappadociában, 2 Alsó- és l Felsö
Moesiában, l Noricumban, l Rhaetiában; egynek állomási helyétnem 
tndjuk 2). A legiók száma változott, s Diocletian alatt 37 -re is fölru
gott. Az egyiknek romlottsága, a másiknak bátortalansága miatt kü
lönbség tétetett a v á r o si és h a t á r sz é l i legiók közt : amazok, 
nagyobb zsold mellett városi kényelmeket élveztek j emezek pedig a 
táborozás fáradalmait viselték, s nem igen nagy lelkesedést érezhet
tek az ellenség visszaverésére, ha meggondolták , miként az ö társaik 
kényelmes tétlenségben hevernek. 

A rarnai táborok későbben fontos városokká alakultak át a Rho
danus és Duna hosszában j illyenek : C as t r a R e g i a (Ratisbona), 
B a t a v a C as t r a (Passau), P r a es i d i u ro P o ro p e j i (Raschia), 
C as t e ll um (Kostendil-Karaul), s a sok angol nevek, mellyek c h e
s t e r· be végződnek. Igy őrizték a határokat. Hol a természet eléggé 
megerősitette a tartományt, egyszerU erődvonalat huztak, minő a Dru
sus által épitett ötven vár az alsó Rajna hosszában, s mások a felső 

Rajna és Duna mellett; ha pedig semmiféle természetes határvonal 
nem védelmezte őket a barbarok ellen, falakat vontak, ugymint Bri
tanniában, a Rajna és Duna közt, és Daciában. 

A birodalmi alkotmánynak fő hibája volt a teljes elkülönzés a 

Tiberius.,alatt 48-at, Nero alatt 45 -öt, Gal ba alatt 44-et, Otho alatt 43-at, Vitellius, 
Vespasian és Titus alatt 44-et, s 57-et Domitian alatt. 

1 ) Lampridius, Vita Ale~andri, p. 131. 
~J Dio, IV. 
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polgári és katonai rend között j egy részr451 fegyvertelen polgárok ál
lottak, más részről egészen fölszerelt legiók, mellyek a tábori élethez 
szokva, a folytonos harczokban a régi romai szellemnek nyomát meg
őrizték. Ellenökben ép ugy nem tehetett semmit a nép, miként jelen
leg 100 millio hindu nem bir 20,000 angollal; de még csak a csiiszár 
sem tarthattl\ fön magát, ha ügyes had vezér nem volt. Miért is jövőre 
jeles hadvezéreket fogunk látni a birodalom trónján, kik talán hátrál
tatták a minden oldalról fenyegető betöréseket, de egyszersmind a tá
borozásnak zsarnok és kegyetlen szokásait vitték magukkal a trónra. 
A fegyverek hatalma által fölemelve, ugy szintén az által le is veret
tek j a reformok mind meghiusultak az ö bizonytalan állásuk miatt, s 
az által, hogy folyton fegyverben kellett állaniok az idegenek s még 
inkább a bitorlók ellen, kik ugyanazon joggal emelték föl magukat, s 
kik az események által ttlrvényesitve, minden gondjokat arra fordí
ták, hogy a multnak hálás emléke s a jövőtöli félelem által a katonák 
jóakaratát biztositsák maguknak. A katonák voltak tehát minden j s 
miután a Caesarok, Flaviusok és Antoninusok családjának kihaltával 
a törvényességnek még csak árnyéka sem támogathatá a szerencse· 
fejedelmeket, a hadsereg korlátlan hatalmat gyakorolt: tetszése sze
rint nevezte és tette le , paizsain emelte föl , vagy karddal szurta át a 
császároka t. 

Pénzllgy. 

A császársággal együtt a pénzügy is más alakot nyert l). Azelőtt 

a diadalok töltötték meg a kincstárt, s gazdagiták Romát; ezeknek 
megszüntével a kereskedésnek jótékony hatása visszaadta a távol tar
tományoknak azt, mi olly tulságos mértékben özönlött Olaszországba. 
Az állandó hadsereg és udvartartás rendkivül megszaporítá a kiadá
sokat. Vespasian, kit inkább fukarnak, mint gazdálkodónak lehet ne
vezni, ugy nyilatkozott, miként a birodalom igazgatása és védelme 
4,000 millio sestertius ba kerül évenkint~). Hát még az oktalan pazarló 
császárok alatt hogy állhatott a dolog ! ? 

Olaszország ment volt az állandó telekadótól (n um e r a r i a) ; 
egyedül a gabonatermő vidékek adtak valamit természetben. Az age r 
p r o v i n c i a l is telekadónak volt alávetve, de nem egyenmérték-

1) Hegewisch ét·tekezése a Romai pénzügyről többet ad, mint igér. 
11) Svetonlus, in Vesp. 17. Némellyek 40,000 millio sestertiustolvasnak, a. mi 

7 ezer millio Urát tenne. Ez nagyon sok, a.z pedig nagyon kevés; ha. csak a. tiszta 
készpénzt nem értik, ide nem számítva a tennesztményekben tett ad6.tá9okat és sze· 
mélyes szolgálatoka.t. 
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ben és különbözö föltételek alatt j a mi az igazgatást nagyon terhessé 
tette, mig végre a császárok alatt egyenlő mérték fogadtatott el. Ul
pianus korában csak egy adó volt minden ingatlanra nézve j s maga 
Olaszország is elvesztette adómcntességét Maximianus Hereulcus 
alatt, a birodalomnak akkoriban történt fölosztása miatt. 

A kiadások fedezése végett már Augustus Olaszországra is vá
mokat vetett, s taksát minden vásárlásokra és egy átal án os taksát a rom ai 
polgárok vagyonára és személyére, kik másfél század óta minden te
hertől mentek valának. Annyira terhes volt az adó, miként a császárok 
több izben kénytelenek voltak roppant összegeket , mellyekkel a ma
gánosok a kincstárnak tartoztak, elengedni. Beviteli vám fizettetett 
mindennemü portékáért, értékének Ifa- %0 -ed részében j s hogy e 
vám mennyijövedelmett hozhatott, már csak onnan is kitetszik, mi
szerint Indiából 24 millio lira értékü áruczikk hozatott be évenkint, 
s Romában százszoros értékben adatott el 1). 

Az eladásokra vetett taksa átalában nem haladta meg az egy 
százalékot, csakhogy a legcsekélyebb tárgy is alája volt vetve. Ezen 
taksa a hadsereg föntartására volt szánva j elégtelensége miatt azon
ban kivettetett a huszadrész, vagyis öt százalék minden hagyomány· 
és örökségre, mellyek bizonyos összeget meghaladná.nak, s nem a leg
közelebbi rokonra szállottak. E taksa nem csekély összeget jövedelme
zett a sok dusgazdag család mellett, főleg olly időkorban, midön a csa· 
ládi kötelékek megtágultával a végrendelkezök saját gyermekeik mel
lözésével szabadosoka t, vagy idegeneket boldogitottak, kik tudnillik 
szenvedélyeiknek hízelegni, vagy azokat kielégíteni készek valának· 
Néhány év elteltével tehát az egész örökség a kincstárba vándorolt i 
azonkivül még a ,Papia-Poppaea' törvény által a nőtlenekre rótt birsá
gok is nagyon sokat jövedelmeztek a fiscusnak. 

A fiscusra szállott: l) mindaz, mi a végrendelet erejénél fogva 
azt illette volna, ki a végrendelet megujitása előtt meghalálozott j 2) 
az érdemetlen egyéneknek, vagy törvénytelen föltételek mellett tett 
adományok, vagy hagyományok j 3) a mit az örökös, vagy hagyomá· 
nyos el nem fogadott j a mi a fölségsértési esetekben gyakran megtör
tént, ne hogy valaki bűntársnak tekintessék j 4) ami nőtleneknek ha
gyományoztatott, kik egy év alatt feleséget nem vettek, s a gyermek
telen házasoknak tett hagyományok fele j 5) a gyermektelen férj és 

1 ) Plinius, Hi,t. nat. Vl. 23. XII. 18. 
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nő közti adományoknak kilencztized része j 6) a mi jutott volna an
nak, ki a végrendeletet eltitkolta, vagy valakit szabad rendelkezésé
ben akadályozott volna. 

A gyakori államvétségeken kivül számos gonosztettek vpnták 
maguk után a vagyonelkobzást, ugymint: gyilkosság, atyagyilkosság, 
gyujtogatás, pénzhamisitás, paederastia, nőrablás, fiatal hajadonok meg
szeplősitése, szentségt.örés, zsarolás , hivatalbeli visszaélés, csalás, a 
Romába vagy a hadseregnek szánt gabonának összevásárlása, vagy 
azzal egyedáruako dás, a pla.giatus, vagyis más személyes szabadságának 
megtámadása. Szintugy bünhödött azon tisztviselö, ki hamis tanukat 
állitott elő az ártatlan ellen j azon ur, ki rabszolgáit az amphitheatrum
ban állitotta ki; a hamisitók; Alexander Severus uralkodása után a 
házasságtörők; a ki magát kiherélte vagy kiheréltetni engedte; ki gyer
meket csempészett alá; ki erőszako t használt fegyveres kézzel; ki, hogy 
az adózás alól meneküljön, lakását megváltoztatta; ki a közpénztárak 
ból pénzt kölcsön vett; ki az üldözöttnek javait eltitkolta; ki az ara
nyat a birodalomból kivitte, vagy az idegennek fegyvert adott el; ki 
pör alatti dolgot rossz lélekkel megvett; ki hibort adott cl, az élőnek 
végrendeletét fölnyitotta, vagy valameily városi épületet fosztott meg 
diszitményeitől, hogy azokkal nyári lakot ékesítsen föl 1). Illy módon, 
törvény vagy elkobzás által, olly tömérdek javakháramlottaka fiscusra, 
miként azoknak átvételére és igazgatására p r o c u r a t o r ok a t kel
lett nevezni a tartományokban; ezen tisztség cs:ak nagy tekintélyü 
egyénekre, gyakran consularis vagy procomularis férfiakra bizatott2). 

Dns hagyományokban részesültek még a császárok is. S ha illy 
módon 20 év alatt 4000 millio sestertiust gyüjtött magának Augustus: 
elképzelhető, mennyit kaparithattak össze maguknak azon gonoszlelkü 
császárok, kik közől többen meg is semmisitették a vegrendeletet, ha 
abban maguk is elő nem fordultak! 

Minthogy az emlitett taksák csak a polgárokra szóltak, Caracalla 
minden szabad embert polgárnak nyilvánitott; a huszadrészt tized
részre emelte, s igy tartott ez uralkodása alatt; Alexander Severus 
azonban harminezadra szállitotta le. Egyébiránt a császárok önkénye s 
a szükségek növekedése szerint az adó is nagyobbodott. Állandó volt 
azonban a visszaélés , minélfogva az adóbeszedés bérbe adatott az 
alattvalóknak kimondhatlan terhével és elnyomatásával 8). 

1) Naudet, Des changemenls. P. I. p. 194-195. 
"~) Muratorl, 7'ker. I. p. 714, 896; VI. 433, 443, 1112. 
8) Justus Lipsius a birodalom jövedelmeit 150 rnillio arany scudira akarná. 



225 

TIJrvén)'ek. 

Az alkotmány megváltoztatása a jognak uj forrását nyitotta meg. 
Hajdan csak törvények és edictumok voltak. T ö r v é n y ek nek ne
veztettek a patriciusok és plebejusok által közakarattal,. valamell y ma
gasabb tisztviselö indítványára hozott határozatok t), vagy a mellyek 
plebejus tisztviselö indítványára a ,comitia tributa'-kon hozattak. Ez 
utóhbiak. plebi!lcitumok neve alatt nagy fontossággal birtak;. senatus
consuitum olly kevés maradt fön a köztársasági időkből, miként egy 
tudós azon vélt>ményt nyilvánité., hogy a jognak forrásaivá. csak Ti~ 
berius uralkodása után váltak, azelőtt pedig csak egy évig tartó hatá
rozatok valának. Az ellenkező most már be vagyon bizonyitva 2); azon
ban a köztársaság idejében az állam igazgatásával egészen elfoglalt se
natusnak nem volt annyi ideje, hogy a polgári jogra kiterjeszsze fi
gyelmét, ezt a tribunoknak engedte át; holott a császárok alatt mü
ködésének egyéb tér alig maradott. 

Az e d i c t um ok a praetorok- és aedilisektől származtak, mint 
olly szabályok, mellyek szerint hivataloskodá.suk ideje alatt itéletet fog
nak mondani. Ezek által szelidité a demoeratiának hajlékony szelleme a 
patríciatusnak szigoru s kérlelhetlen jogátJ keresetcket és kifogásokat 
talált föl, kijátszva ekképen a formaságok erejét; oltalmába vette a 
természetes tulajdont a quiritarius birtok ellenéheu, hogy a kettőt 
egyenlövé tegye; az usucapio mellett, ami csupán az olasz birtokokra 
szoritkozott, érvényre emelte a tartományi birtokra is kiterjesztett 
praescriptiót. A végrendelkező kitagadhatta gyermekeit az örökségMl; 
a praetor azonban azt állitva, hogy illyen végrendeletet csak őrült te
betett, azt megsemmisité. A polgári jog a kl)telezettségnek forrásaiul 
csak a ezerzödéseket vagy a sajátJagos büntetteket ismeré; a praetor
nak méltányossága föltalálta a quasi-szerzödéseket és quasi-büntette
ket, mellyeknek erejénél fogva a törvény hatását olly kötelességekre 
is kiterjesztette, mellyek azelőtt egyedül a lelkismerei itélőszéke elé 
tartoztak. 

Lassu és folytonos javítások által tehát ekkép iparkodtak a mult 
iránti tiszteletet az ujitások szükségével megegyeztetni. 

Fejedelmi rendeletek. 

Késöbb elhatároztatott, hogy a császárnak rendeletei törvény 
erejével birjanak. Némelly illy rendeletek valóban uj törvényt alapi-

1 ) Communis reipublicru sponsio, miként Ulpianus a. törvényt meghatározza, 
Lib. J. De legibus. 

Z) Rogo, Lehrbuch der Geschichte des römischen Reiches bis auf Justinia11. 

15 
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tottak meg (ma n d a t a, e d i c t a); mások a már fönúlló jognak föl
világositására vagy alkalmazására vonatkoztak (r es c r i p t a, e p i
s to la e, dec re ta, i n te r l o c u ti o n es) j azouban mind a rescri
ptumokat, mind a decretumokat a tekintélyesebb jogtudósok szerkesz
tették, s ez oknál fogva a törvény alkalmazása tekintetében nagyra 
becsültettek. Több mint 1200 maradott fön Augustustól kezdve Con
stantinig 1). Ezekhez járulnak még a s a n c t i o n es vagy fo r m u l a e 
p r a g ma t i c a c , a tartományok igazgatására vonatkozó császári 
leiratok, intézve a helytartókhoz, mint a köztörvények foganatasitását 
illető kültln rendeletek, szóval : végrehajtó parancsok , mellyek egy 
má.s előbbi parancsot fölt~teleznek. 

lEdletum perpetuu111. 

A törvények száma ekképen nagyon megszaporodott j de a mel
Iett a praetorok edictumai még mindig nagy fontossággal birtak, s foly
tonos toldalékokkal megszaporodva, rendező kezekre vártak. Ofilius, 
Cicero kortársa, volt az első, ki azokat összegyüjtötte j de sokkal na
gyobb hirre kapott Salvius Julianus gyüjteménye, mcllyet Hadrián 
császár parancsára készitett, ki azt a senatus által megerösitteté. Azt 
ugyan nem mondhatjuk határozottan, valljon ezen edictum által meg 
voltak-e kötve jövőre a praetorok kezei 2) j .Julianus niunkáját azon
ban a jogtudósok szöveg gyanánt használták, s az a Pandectákbo. is 
fölvétetett 

Uj elveket ugyan nem állitott föl Julianus j de annyiban hozott 
a jogba változást, hogy az elavult rendeleteket kihagyta. Többen hoz
záfogtak az ö müvének értelmczéséhez, s maga Julianus kezdette meg 
azt j utána Pomponius és Ulpianus 83, Paulus 80, Furius Antiochus 
5 könyvben, ugyszintén Saturninus és Ga jus. Az ujabb jogtudósok pe
dig a szöveget helyreállitani igyekeztek 8). 

1) A kérdésekre feleletet adnak az epistolae, literae; a folyamodáBra tör
ténik sub1criptio, adnolatio, melly különösen sanelio prngmatica, ha város- vagy tes
tülethez va.u intézve; constitutiones personales sajátképen a. ki váltsági engedmények; 
decrela vagy intet"locutiones a határozatok pörös ügyekben, mellyeket fólebbvi1.el 
utján a. csll.szár vagy tanácsa hozott i mandnta a császár által a ta.rlományok hely
tartóihoz kiadott rendeletek i ediela a néphez intézett para.ucsok. 

z) Heiueccius, Bach s valamennyi jogtanár Hugoig állítja.; Hugo pedig 
fontos okoknltl fogva tagadja. 

8) Lásd Jal. BaachlD kisérleteit 1597, Potbiernél, Pandectae Justinianeae. T. I. 
Westenberg, Handb. de• •·öm. R.echts. Ber!. 1822. 
Wlellog, Fragrnenta Edicti perpetui. Franeker, 1733. 
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Ezen czélszerü intézkedés hatása, melly a praetorok törvény
hozó önkényének véget vetett, sa birodalom kormányának közérvé
nyü törvényeket adott, két másnemű intézkedésbe ütközött. Az első 

volt, hogy a császárok , (öleg Hadrián óta , a pörlekedök ohajtására, 
gyakori rescriptumokat bocsátának ki, mellyeknek erejével nem csak 
hogy értelmezték a törvényeket, hanem még alkalmazták is egyes 
esetekre, és igy a törvényhozó és biró szerepét vitték j a másik pedig 
volt a hires jogtudósok véleményének engedett tekintély. 

Reaponaa pntdentum. 

Augustus koráig minden törvénytudó további külön fölhatalma
zás nélkül tanácsot és utasítást adhatott a pörlekedő feleknek. Augu
stus fölhatalmazott némelly egyéneket, kiknek véleménye ugy tekin
tessék, mintha tőle eredett volna. A jogtudósok előterjeszték vélemé
nyeiket, mellyek, ha egyezök va;lának, törvény erejére emelkedtek, 
véleménykülönbség esetében a biró határozott j s ez által minden jog
vitának eleje vétetett, melly amonarchiával ugy sem fér össze. Hadrián 
pedig leiratot bocsátott ki, mellyuek erejénél fogva véleményt adni 
minden különös fölhatalmazás nélkül bármelly jogtudósnak hatalmá
ban állott 1). 

Elöadjuk azt Haubold után n. Tór~énykozásra vonatkozó okmányok köz t, 
melly csupán a mi kutföinkben előforduló eredeti szöveget foglalja magában. 

Az edictumra vonatkozólag ldsd : 
H. &lphalllas, Oeconomiajuris. Strassburg, 1612. 
&. R'oodt, Commental'ius ad Digestr1. 
Helnecclus, Edit:ti perpetui, or·dini ct integrilati suae restituti, partes duae. 
C. G. L. de Weyhe, Lihri tres edieli , vagy: De originc fntisquc jut·ispruden

tiae romanae, praesertim edielorum prnetoris, ac de (ol'ma edicti perpetui. Cella, 
1821. 

1) Ugy látszik, ez a legtermészetesebb értelme Pomponius ama hires pont
jának, Fr. I. §. 47. D. I. 2. "Sussurius Sabinus in equestri ordine fuit, et publice pri
mus respondit; posteaque hoc coepit beneficium dari a Tiberio Caesare. Hoc tamen 
illi conceasum erat. Et, ut obiter dicamus, ante tempora Augusti publica respon· 
dendi jus non a principibus dabatur, setl qui fiduciam studiorum suorum habebant, 
eonsulentibus respondebant. Neque responsa utique signata dabant, sed plerumque 
judicibus ipsis scribebaut, aut testabantur, qui illos cousulebaut. Prim us divus 
Augustus, ut major juris auctoritas haberctur, constituit, ut ex auctoritate ejus re
sponderent, et ex illo tempore peti hoc pro benelicio coepit. Et ideo optim us prin
ceps Hadri3.!lus, quum ab eo viri praetorii peterent, ut sibi liceret respondere, re
scripsit eis , hoc non peti, sed praestari ; et ideo delecta.ri se, si qui fi.duciam sui ha
beret, populo ad respondend um se praeparare t." 

Az illy jelentékeny tekintélynek nem akartak hitelt adni, mig Gajusnak 
15* 
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.Jogtudósok. 

A jogtudománynak engedett fontosság azt eredményezte, hogy 
számos tehetség, egyéb ut a dicsőségre el levén zárva előtte, annak 
tanulmányozására szenielte magát. Ekkor tiintek föl a jeles jog~udó
sok, kiknek hire annyira niivelte a tudományukban helyzett bizalmat, 
hogy az ö véleményeik még a törvény szövegénél is nagyobb érvény
nyel birtak, főleg midön szövevényes jogtételek megoldásáról volt 
aszó. 

Innen azon sajátságo~ tünemény a romaiaknál ~ hogy tudnillik 
jogirodalommai birtak, melly épen nem levén alábbvaló az irodalom 
egyéb ágainál, olly müveket runtathatott föl, mellyek az előadás szép
ségénél, szabatos rövidségnél s a bámulandó világosságnál fogva a 
legflzövevényesebb kérdések megoldásában, főleg pedig a mélyen be
ható elemzés által örök bámulatot keltenek a tudósoknál, nem csekély 
szégyenére azoknak, kik a barbár előadás mellelt magát a dolgot is 
bebonyolitjá.k, Ama jogtudósok mindenek előtt. a tételt állitva föl ha
tározott kifejezésekben, a matbematikusok példájára fejtik meg azt, 
majd az elemzést használva, hogy a dolgok lényegébe hassanak, majd a 
nyelvtant a szavak értelmének megfejtésérc, vagy az éles dialecticát 
a legszigorubb értelmezé8 clőá\litására; majd az összeállításhoz folya
modva, hogy nem csak a többi jogtudósok és a császárok, hanern a 
bölcsészek, orvosok és physicusok nézeteit is összehasonlitsák, 
és megegyeztessék. A definitiok helyett határozott értelmü müszava
kat találunk nálok, mellyek minden kétséget kizárnak ; a tiRztán isko
lai fölosztások helyett egyenesen a gyakorlati alkalmazásra mennek 
át, s kerülve minden hosszadalmasságot, olly gyorsan vezetnek czél
hoz, hogy bármill y bon yolodott legyen is valamell y tétel, annak meg
oldása egy lapnál többre nem terjed. Ez által nem vették elejét ama 
romlásnak, mellyet Seneca és követői hoztak be a nyelvbe és iroda
lomba. Valamint Galilei világos egyszerüséggel irt a 17-ik század
beli dagályos szószátyárság mellett: szintugy ama jogtudósoknak tiszta, 
szabatos irmodora a többi iróknak czifra ürességeivel bámulandó el
lentétet képez. Csak késöbb használták némellyek a gélrög nyelvet, 

nem régen folfedezett e tétele meg nemszüntéé a kételyt (C01nm. 1.7.): "Responsa 
prudentum sunt sententiae et opiniones eorum, quibus pertnissum estjura condere: 
quorum omnium si in unum sententiae concurrant, id quod ita sentiunt , legis vi· 
cem obtinet; si vero dissentiunt, judici licet, quam vel it sententiam sequi ; idque 
rescripto divi Hadriaui signillcatur." 
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melly egyébiránt ép olly kevéssé Játszott alkalmasnak a jogtudomáuyra 
miként a latin nyelv a bölcselkedésre. Ki ama. szerencsétlen szószár-, 
m&ztatásokat ismeri, mellyeket mi a. régibb latin irókból vettünk át, 
nem fog csodálkozni rajta, ha e részben ml\guk a jogtudósok sem mu
tathatnak föl nagyobb eredményt 1). 

A romai bölc3éazet legfontosabb részét képezte a jogtudomány; 
s mivel a patronusnak egyik legfőbb kötelessége volt védenczeit párt
fogolni. a nagyobb családok mind azon voltak, hogy valameily tekin
télyes jogtudóst csatoljanak magukhoz. E tudomány megalapítójának 
Cicero az ö kortársát, Quintus Mucius Scaevo]át nevezi, ki az irodalmi 
képességgel és csinos ellladással az elo~ztás, megkülönböztetés, meg
határozás és értelmezés mesterségét kapcsolta össze 2). Tekintélyre 
vergödtek e tudományban: C. Aquilius Gallus, ki az évnek egy részét 
nyári Jakán munkák irásában tölté. j C. Aulus Ofilius, P. Alfenus Va· 
rus, Servius Sulpitius Rufus; A. Cascellius, elmés ~ véleményében füg
gctlen férfiu, ki soha nem készitett jogtételt a triumvirek által kihir
detett törvények szerint, azt állítván, miként a győzelem nem kölesö· 
nöz jogszerü czímet az uralomra j s ha. valaki figyelmeztette öt , hogy 
némi mérséklettel szóljon Ca.esa.rról, azt szokta. rá felelni : "Két okom 
van szabadnak és őszintének lenni j m~rt tudnillik vén vagyok, és nin
csenek gyermekeim.'' 

A jogbölcsészetet, ugy látszik, Cicero kezdette meg, ki a szigoru 
jognak formaságait gunyolva, a természeti törvényt és a. méltányossá· 
go t férfiasan védelmezte. Ekkor kezdődött a természeti jognak küzdel
me a védelemre szorult polgári joggal. 

A későbbi jogtud<1"J0k különösen a stoicusok rendszerére támasz· 
kodtak, melly a lcgszigorubb és legtisztább volt; de nem olly merev, 
minőnek Ca to és Tubero mondataiban s Cicero élczeiben tünik föl, ha·· 
nem egy kissé finomabb, türelmesebb s kevésbbé babonás j melly most 
már az isteni gondviselés kormányát, az ernberek testvéri~égét sa ter
mészeti jognak hatalmát hirdeté. Eme bölcsészek még egyéb rendsze-

1) Familia szó eredete fons memoriae ; melus annyi mint menlil trepidatio ; 
{wrtvs a fvrvus , sl~llionalvs a stetlio szótól. 

1) Sic enim existimo, j uris civilis magnum usum et apud Scaevolam, et apud 
multos fuisse; artem in hoc un o. Quod nunquam eirecisset ipsiu.,juris scientia, nisi 
eam praete~ea didicisst:t arte-m, quae doceret rem universam tribuere in partes, la
ten tem re~rire definiendo, obscurarn explana.re interpretando, nmbigua. primum 
videre, deinde distinguere etc. - Sed adjunxit etiam et literarum scientiam et lo· 
quendi elegantiam. Brutus, 41.- Pro Muraena, 10. 14. 
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rekhez, a többi közt még Epiourus meta physicájához is folyamodtak. 
S mivel mindenben a gyakorJatit tarták szem előtt, méltán nevezték 
magukat "papoknak, kik az igaz, nem pedig a. látszólagos bölcsészetet 
keresik" t). Miután a jogtudományt "isteni és emberi dolgok ismere
tének, az igazság és igaztalanság-tudományának, a jó és a méltanyos 
mesterségének nevezték :" belátták annak szükségét, miként a jogot 
szilárdabb alapra kell fektetni, mint az események és az emberi aka
rat esctlegességére, s azt az emberrel született igazságnak örök tör
vényéből származtaták, mcllyböl három alaptörvény cred: "becsület
tel élni, másokat nem sérteni, s mindenkinek a magáét megadni." 

A kereszténység által módositott stoicismusnak hatása meglát
szik nálok, midőn Florentinus például azt tanitja, miként a rabszol
gaság a népjognak természet elleni intézménye 2); s hogy a természet 
a rokonság bizonyos nemét állapitotta meg az emberek közt 11); Ulpia
nus pedig, hogy ami a természeti jogot illeti, minden ember egyenlő és 
szabadon születik ~). 

A jogot fölosztották természeti jogra, népjogra és polgárjogra; a 
mint tudnillik annak elvei az emberek érzéki , vagy az összes népek 
értelmi természetében, vagy minden nép politikai rendszerében gyö
kereznek. Gyakorlatilag azonban az elsőt és másodikat összezavarták, s 
egyedül a polgári és népjog közt tettek különbséget: amaz a polgárokra, 
emez az idegenekre szólván. A jus c i v i l e egy részét képezte an
nak, a mit jelenleg is polgárjognak nevezünk, s a romai polgárok sza
badságát és kiváltságait szabályozta. A j us g e n t i u m annyiban 
különhözött a természeti jogtól, a ro ennyiben ez elismerte minden 
egyénnek abbeli jogát, hogy a maga természeti szükségeinek é;! ösz
töneinek eleget tegyen ; amaz pedig az embert más embertársaihoz 
helyezte viszonyba. Hogy ha ezek ugyanazon társadalmi egységhez 
tartoztak, a polgári törvény alatt állottak. A népjog azonban egészen 
más valami volt nálok, mint a mit e nevezet alatt érteni szoktunk. A 
romaiak ugyanis a népek közti kölcsönös kötelességekkel nem sokat 
törődtek, s csak is azt tarták szem előtt, a miben a népek nagyobb ré
sze egyezett. Irataikban a jogtudósok többnyire a fönálló rendhez, 
ugymint az "edictum perpetuum"hoz tartották magukat~) ; némellyek 

1 ) Fr. I. pr.§. 1. D. 1. 2. 
Z) L. IV. §. l. D. De statu hominum. 
3) L. III. D. De just. etju1·e. 
1) L. XXXII. D. Dereg.jw·is. L. IV. Dejust. et jure. 
5) Illyenek a. Reccptae senler~tiae PaulustóL 



23 l 

mégis, például Gajus és Ulpianus bölcsészi osztályozáshoz folyamod
tak, s megkülönbözteték a jogot személyek-, dolgok- és jogeszközökre 
( actionea) vonatkozólag. 

A törvényeknek történeti megállapítását, mellynek napjainkban 
olly nagy fontosság tulajdonittatik, csak annyiban vették tekintetbe, 
a mennyibcn a törvények megértésére elkerülhetlenü! szükséges volt; 
a jogtudósok véleményci eredetének, s az általok fölállitott elveknek 
fejtegetésébe sokkal örömestebb bocsátkozának 1) • 

.Jo~l•kolák. 

E törvénytudók iskolákat képeztek , mellyek késöbb rendeztet· 
vén, ellenkezésbe jöttek egymással, mint rendcsen történni szokott, 
midön az okoskodás vitatkoT.ásra megyen át. Már Augustus korában 
vitázott egymással a két jogtudós: Antistiu~ Labeo és A tej us Capito ; 
az előbbi a régi szabadság hi ve, a másik a c!lászárna.k embere :l); amaz 
a folytonos előhaladásnak barátja, emez a hagyományos tanok makacs 
védelmezője; rövideu szólva., miudketten a tanok fő elágazásának, ugy
mint az előhaladásnak és a mozdnlatlanságnak kép v iselöi valának 8) 

Labeo hat hónapot a városban töltve, tanácsot osztogatott; hat hónapig 
falun dolgozott, s 400 kötetet irt össze, mellyeket a későbbi jogtudó
sok értelmezéssel kísértek. 

Más jogtudósok az ő iskolájokat követték. Késöbb uj iskolák 
támadtak, s mindegyiknek megvolt saját~ágos modora. és nézpontja., 
honnan kiindult. Egyik a törvény betűjéhez, másik a méltányosság
hoz tartá magát; az egyik elveket állitott föl, a másik a törvényekhez 
ragaszkodott. 

A jogtudósok iratai bámulandó hatást gyakoroltak a jövőre; wint
hogy ré:~zben megvilágositák a törvényt, s Justiniánnak kutfök gya-

1) Néha egészen a szörszé.lhasogatásba mennek, miként a. Vatikán könyvtá
rában 1823. talált töredékekből kitel!!zik. V. ö. Warnkönig, Hist. ea:terne du droil 
romoin. Brüssel, 1836. 

1; Egy edictumába.n va.la.mellynem latinszavat ha.sználva Tiberius, bizonyos 
sena.tor, kérkedni akarván a szabadsággal, hol veszély oem fenyegetett, megjegy
zést tett rá. Capito ugy nyilatkozott, hogy ha. bár soha nem hllllználtatott is e szó, 
Tiberius kedveért mégis a latin szavak közé kell azt sorolni. A mire Marcellus fe
lelé, miként Tiberius polgárjogot adhat ugyan az embereknek 1 de nem a. szavak
nak. Nagyszerü ellenzés: 

3) La.beo ingenii qualitate et fiducia. doctrinae, qui et in ceteris sapientiae 
partibus operam dederat, plurima. innova.re studuit; Atejus Capito, in his quae ei 
tra.dita. erant, perseveraba t. Pomponius, fr. 2. §. 47. D. I. 2. 
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nánt azoigáltak 1) ; mások egész korunkig f!lnmaradtak, oktató és ka
lauz, de néha akadály gyanánt is szolgálva a jogtudósok- és törvény
hozóknak, s jó ideig az ujabb államok köztörvényét képezték. Hosszan 
tartó dolog volna fölemliteni itten mindazokll.t, kik e fontos tudomány
ban jelentékeny hirnévre vergMtek. Sextus Pomponius nagyon hires 
jogtudós megírta e tudomány történetét 2). Hozzá hasonló volt Sa 1-
v i us J u l i a n us , hihetőleg milanoi születés, ki még Antoninus ko
rában élt, 9 fontos tisztségeket viselt, még Romának is praefectus& 
volt; az ,edictum perpetuum' szerkesztésén kivül 90 k!lnyv Digestákat 
irt, mellyekböl 376 töredék a Pandectákban foglaltatik. 

Utánok következik Ga jus, vagy Ca jus Tatius, a ki I n 9 t i t u t i
o i t Antoninus alatt kezdette, s Marcus Aurelius alatt végezte be; ezek 
képezik J ustinian I nstitutioinak alapját 11). Ezen munkálatból tanuljuk 

1) A Pandectá.lr elején r~ndesen elöszámlálta.tnak a.zon irók , kiknek mü
veiböl Justinian meritett. Ezen névjegyzék a Digestá.knak hires florenczi kéziratá
ban maradt ion. 

l) E töredék a Digesták I. könyv. 2. titulusában látható. Lásd a Tönényhozás 
a.la.tti okmányokat. 

3 ) A veronai káptalan könyvtárl'\ban a temérdek kéziratok közt, mellyek
nek jegyzékét Scipio Malfei közlötte a Verona illusirala czimü könyvében, találta
tott nehány pergamen darab, mellyeket a tudós antiquarius valameily régi jogtu
dós könyvéhez, vHgy müvéhez tartozóknak ítélt, A Theologia történetében részlete
sebben leírta ezen töredékeket, s még az ir{l8nak hasonmását (fac-simile) is kiadta, 
rnelly a Diplomatíkcíróli ujabb értcke7>étben is előfordul. Ezután mély hallgatás állott 
be, rnig Ha u bold 1816-ban,Lipcsében Notilia fragmen/i veronensis de inlerdictis érte
kezését kinyomatta. Niebuhr, mint porosz követ épen akkor ment keresztül Vero
nán Romába., s két napig megállapodván, mását vette a. töredéknek De praescri
plionibus , és egy másiknak a. fiscus jogairól ; a.zonkivül megvizsgált ~zámos 

kézirat;t , különösen egyet, melly szent Jeromos leveleit foglalja magában, s 
mellyet Malfei és Mozotti palimpsestusnak ismertek , de leolvasni nem tudtak. 
Niebuhr, valarnint Romának költői történetéből kiolvasta a valót, az irásból csak 
hamar folfedezte azt, a miből meggyőződhetett, hogy az egy jogtudósnak rnun
kája; s gubacs-főzetet öntve egy lapra, azt elolvasta. Értesíté erről Savignyt, s ket
ten a hirlnpok ban kihirdették a találmányt, kimutatván, miként a töredék De prae
scriplionibus Gajus lnstitutioihoz tartozik. A berlini academia 1817-ben elküldé 
Veronába Göschen és Becker urakat, kik legyőzve a nagy nehézségeket, rnellyek 
sokszor akarva gördíttetnek az ember elé, a könyvnek kilencztized részét átírták i 
a többi olvashatlan maradt. 

A kézirat 127levélből állott. Az uja.bb irás nagy obb hetiikkel sz. Jeromos· 
nak 27 levelét tüntette elő i az eredeti, igen csinos irás, az lnstitutiokat, a kettő 

köztegy harmadik irás a kézirat negyedrészét foglalta el, leveleket és elmélkedé· 
Seket tartalmazva magában, szinténJeromostól.A hártyatehát három izbenvakar-
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ismerni különösebben a classicus jogot, a daczára a azámos hézagok nak, 
a történelem- és törvényhozásnak számos pontjait fölvilágosi tá. Irt még 
a tartományi edictumr6l és a XII. tábláról (L i b r i a d e d i c t um , 
drl)(l8xa ~81.rot)1 s egy másik müvet e czirn alatt: R e r um q u o t i d i
a n n r u m, vagy A u r e o r u m l i b r i, melly az lnstitutiokhoz hasonlít. 

Többen is léptek nyomdokába, kik közöl leginkább elhiresedtek: 
Aemilius Papinianus, .Julius Paulus, Domitius Ulpianus és Hereonius 
Modestinus. Papinianus, a praetorianusok fönöke és Septimius Severus 
titkos tanácsának elnöke, Caracalla által, mivel ennek testvér-gyilkos
ságát nem helyeselte, halálra itélve, a jogtudósok fejedelmének tarta
tik. III. Valentiniso öt minden más jogtudósok fölött álló tekintély
nek jelölte ki. Justinian a legnagyobb kitüntetés~el cmliti öt. 

Paulus és Ulpianus, az államtanács tagjai, szá.mos müveket Írtak, 
mellyeknek a Pandectákban nyoma van, sa kivonatok Ulpianbólannak 
egy harmad részét, Paulu~ ból pedig egy hatod részét képezik ; az ,edi
ctum perpetuum'-hoz irt cc.mmentárjaik aDigesták alapjául tekinthetők, 
Paulus Padoából származott, s 78 darab müvéből tartalmaznak kivona
tokat a Pandecták, ide nem számitva. öt könyvét R e c e p t a e se n
t e n t i a e, mellyek a jognak kétségtelen alapelveit tartalmazzálc , az 
,edictum perpetuum' módjára rendezve. Átvéve nagy részben a visigo
thok törvénykönyvébe, gyakorlati jogot képeztek Spanyolországban, 
déli Galliában és a burgundoknál; mig a Justinian-féle gyüjtemény és 
a. barbár törvények azt onnan kiszoritották. lrmodora itt-ott hiányos, 
mig az Ulpiané szabatos és világos, jóllehet több rendbeli 11emitai szó
lásmódok phoeniciai eredetére mutatnak 1). 

tatott le ; rriindazá.ltal a teljes szöveget el5állitá., jóllehet igen nehéz és makacs fá.· 
radságba került az olvasás. Első kiadása megjelent Berlinben, 1820. 

Hiányozván a czim, hátra volt annak bebizonyitása., miként a kézirat való
ban Gajus Institutioit tartalmazza. Justinia.n az ö Institutioiban tProoemium), be
vallja., miként azokat Gajustól vette át: "Quas ex omnibus antiquorum institutio· 
ni bus et praecipue ex commentari is Ga.ii nostri" stb. Ha már a kettőt összehason lit
juk, az egyezés világos, kivéve, hogy Justiniu.n lnstitutioiban nem fordulnak elő 

többé némelly elavult törvények , például a ,Sentia' törvény , melly a. folszaba
ditáll után a sPrvi poenae, és deditilii , idegenek közt különbséget nem tesz. Ezen· 
kivül még Gajus Institutici megfelelnek a kivona.tna.k, mellyet a Bre~iarium Ala
ricianum szerzői ké~zitettek. Végre f'ollelhetök abbu.n mindazon pontok, mellyek 
onnan idéztetnek a. Pandectákban, s a zsidó és romai törvények gyüjteményében, 
továbbá Boetius vagy Priscianus által. 

Niebuhr és Knopp az irást J ustinia n ideje elöttinek tartják. Bluhm az elsö 
kiadást a veronai szöveggel összeegye.dette, s 1824 ·ben princ~ps kiadást késúttltt. 

1
) E három jeles münek töredékei képezik a roma i jog kutfö·gyüjteményé· 

nek förészét,melly Párisban adatott ki e czim alatt:Juris civilis ecloga.l822-1827. 



Ezen három jogtudósnak, s az 8 tanitvá.nyuknak, Modestinwmak 
müvei III. Valentinian alatt törvény erejére emelkedtek. 

Eme jogtudósok föllépésének tulajdonítandó egy részben némi 
tettleges javitás a törvényhozásban j részint pedig az uj alkotmány sa
játságainak, melly szerint a császárt sem korlátozta semmi kiváltsá.gos 
testület, s a politikai térrőlleszorított polgárok is a magasabb polgári 
fúggetlenségben kerestek kárpótlást j részben pedig végre az ujabb 
tanoknak, mellyeket a. galilseusok a gőgös és embertelen régi rendsze
rek ellenében fölállitottak. 

A császárok, hogy a nemességnek még csak árnyékát is megsem
misítsék, a közös emberi jogoknak érvényesitését előmozdították; a. 
családfiuk peculiumait és az emancipatiot pártfogás alá vették j a föl
szabaditások hatását öregbiték, azoknak szertartásait megszoritották; 
a polgárjogot kiterjesztették; a rabszolgák állapotán javitotta.k, uraik 
kegyetlenségót fékezték. Az államfő már csak ez által is népszerüség
gel birt j mert ohajtá a jogegyenlőséget, a hatalmasok megalázását, 
a népnek biztositását a magánosok elnyomásai ellenében, s annak 
kielégítését az élet szükségei és a természeti szabadsággal élés te
kintetében ; e részben a császár magán-egyéneknek szabadalmakat nem 
adott, s a méltóságokra az érdemes egyéneket emelte. A császárok buz
galma a polgári igazság kiszolgáltatásában számos egyéb visszaélések
nek vette elejét, üdvös félelemmel tölté el a tisztviselöket, s a jogot 
a természeti méltányossághoz és józansághoz mindig közelebb vitte. 
Illy módon haladott elő az emberiség minden szenvedésnek közepettej 
s a birodalomnak nagy nevével az egyenlőség eszméje is terjedett az 
egy kormány alatt j melly egyenlőség ellentétben az ó-kornak minden 
gyakorlati nézetével az ujabbkori társadalmaknak alapját képezen
dő vala. 

TIZBNÖTÖDIK FBJHZBT. 

Vagyonosság. - Kereskedés. 

A gazdagok dicsvágyukat többé a tisztségek által ki nem elégit· 
hetvén, s nagyon is óvakodván, hogy a császárnak gyanuját föl ne éb
reszszék, a magán-fényüzésben és az élvek mámorában kerestek kár
pótlást, mintegy feledni akarván, hogy csak egy hajszálon függ fejök 
fölött a gyilkoló kard. 

Az egyesek dusgazdag;ága, s az akkoriban uralkodó fényüzésröl 
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szóló jelentések a keleti regékre emlékeztetnek. Hiában igyekeztek a 
jobbak ujra meg ujra életbe léptetni a telektörvényeket; a fegyver ha
talma mindennek utjában állott , s a roppant számu szegény, koldus 
nép mellett némellyek hihetetlen bőségben dobzódtak. Egy valaki, a 
polgárháboruk korában szenvedett nagyszerü veszteségei fölött sopán
kodva, mindamellett 4116 rabszolgát, 3600 pár ökröt, 250 ezer darab 
egyéb marhát s 60 millio s~stertiust hagyott maga után, ide nem szá· 
mitva ingatlan birtokát 1). Vercellii Crispusnak vagyona volt 200 mil
lio sestertius; Seneca bölcsészé 300 millio; Coejus Lentulus augur, és 
Claudiusnak szabadosa, Narcissus egyenkint 400 millio sestertiussal 
bírtak; még több vagyona volt Galba kegyenczének, Icelusnak; Pallas, 
Claudiusnak egy más szabado.'la, olly nagy kincseket gyüjtött össze, 
miként azok telkek re változtatva, Francziaországnak 350-ed részét fog
lalták volna eP). Plinius szerint a Nero által hat dnsgazdagtól elfoglalt 
javak proconsulnris Afrikának felét tették 3). Később, Vopiscus után tud
juk, miként Aurelianus, Valerianus császár magán-villájába 5000 rab-, 
szolgát, 2000 tinót, 1000 lovat, 10,000 juhot, 15,000 kecskét szálli
tott ~). És igy épen nem tulságos állitás , midön azt mondja Seneca, 
hogy tartományok és országok alig képesek elegendo legelőt szolgál
tatni némclly emberek nyájainak, kiknek rabszolgái egy harczos nép
nek számát is fölüimulják, házaik pedig városoknál is terjedelme· 
sebbek &). 

Arabia nem termett elegendő illatszert a császárok apotheo
sisára. Nero 4,000 millio sestertiust (735,239,200 frankot) forditott ado
mányozások ra, Caligula 2,600 milliót (525,000,000 frankot) ; Domi
tian 12 ezer talentumot (66 millio frankot) forditott a Capitolium meg
aranyozására 6). Hadrián az ő napának és elődjének tiszteletére hihe
tetlen mennyiségii illatszereket ajándékozott a népnek, s a szinházak
ban és kertekben csak ugy folyatta a balzsamot. Heliogabalus illatléllel 
vegyitett tavakban uszkált, s egész kazánokkal pazarolta a nardust 7

). 

Ünnepélyekre még a katonák i~ megkenték a zászlókat és sasokat, s ma· 
gukat is drága illatszerekkel öntözték. Plinius még azt is állítja, miként 

1) Plinius. 
~J Paucton, Métrologie, c. XI. 
3) Plinius, L. XVIII. 6 . 

.. •) Vopiscus, in Aurel. c. X. 
5) De beneficiis, VII. 10. 
6 ) Svetonlns. Dio szerint 3300 millio. 
') Lamprtdius, az ö életélJeu, XIX. 24. 
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a romaisk kivül és belül kenve és meghintve valának ; s az olly nő, ki 
az utczán járva, jó íllatával még azt i~ magához tudta édesgetni, ki 
egyébről gondolkozott, méltó dicséretben részesült 1). 

Alexandriának illatgyáraiban, nu hogy egy csepp is veszendőbe 
menjen, vagy egy szemer eltulajdonittassék, a munká.soknak álarczot 
kellett viselni, s a mühelyböl mezitlenül távozni 2). 

Az értekezés a drágakövekről, mellyet Plinius egy, Maecenas 
által irt könyvből az ö T c r m és z e t r aj z á ba fölvett, bizonyítja, 
milly nagyra vitték a romaisk ebben is a fényüzést. A középujj ki vé· 
telével a többit mind megrakták gyűrükkel a); drágakövekből csészé
ket lcészitettek, s különös becsben tartattak a Caramaniából és Partbia 
beljéből jött murrhin- edények, mellyeknek törékenysége okozta azon 
szenvedélye11 gyönyört, hogy a nagy kincs folytonos veszélyben forog. 
Egy consularis férfiu hatvan talentumot, Nero 40 millio sestertiust 
fizetett egy illy edényért. Petronius, Nero vágyainak szolgája, 300 t.a
lentumon vett egy éjjeli murrhin-edényt, s halála előtt összetörte azt, 
ne hogy urának birtokába jusson, kit akkor már gyülölt 'J. 

A gyöngyök különös becsben tartattak; a nők ék esiték, vagyis 
inkább megterhelték azokkal fejöket, nyakukat, mellöket, karjaikat, 
söt czipöiket is. Caligula is hordott gyöngyöket, s a. hajók orrát is 
ékesité azokkal, valamint Nero az ö, kéjelgésre szolgáló ágyait. Az 
aranynak háromszoros értékével fizettP.k a gyöngyöket a Persa-öböl 
és Taprobana partjain 3), s egyetlenegy hat millio sestertiusba került. 

A selymet aranynyal mérték föl. Midőn Caesar az ö szinházát 
selyem kelmével vona tá be, a katonák nyugtalankodtak, mintha a kinc~· 
tárt ez által már kimeritette volna. BRrbár puhaságról vádoltaték Cl an-

1) Hist. nat. XII l. 
Z) u. o. XIV. 

3) Sardonychas, smaragdos, ada.mantas, jaspida.s un o 
Portat in articulo. ,'Jlart., V. 1 1. 

Digitus medius excipitnr , ceteri omnea onerantnr, atque etiam privatim ar
ticulis. Plln., Hist. nat. XXXVII. 

1) Minő anyagból készültek a murrhin·edények, mellyeket olly nagy becs
ben tartottak a régiek? Mercator és Baronius azt mondják, benweillatos gyantá
ból j Paulmier de Grentemesnil, myrrhával elegyitett agya.gból j Carda.n, Scaliger, 
Mercurial, porczellánbólj Belon, kagylóból; Guibert, ouyxból. Le B lond, a főliratok 
academiájtinak emlékeihen, XLIII. köt., megmutatja, hogy egyikök sem találta el, s 
ujabb fürkészetre int ; a mi nem is mulasztatott el. 

·~) Margaritas, quae contra triplum aurum obrizum, atque id quidem in ln
dia e.lfossum, veneunt. 
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dius, hogy a két ásiai királyt selyem sátor alatt koronázta meg 1). A 
selyem használata, daczára annak, hogy Alexander Severus és Aure
lianus azt ruindcnkép korlátolni a-karták, mindinkább elterjedt. 

A selyem Persiából jött i Babylon tarka himzetü szönyegeket 
küldött. Egy Ci,Jászár négy millio sestertiu~sal fizetett egy illy szönye· 
get 2) i sőt maga a szigoru Cato 500 ezer sestertiust adott egy szö
nyegért. Az indiai vászon keresett czikk vala, szintugy az elefántcsont 
Aethiopiából, Troglody tisból, s főleg az indiai, melly a templomok ékes· 
ségeire, a curulis tisztviselök székeire, s a gazdagok butoraira és ter
meire fordíttatott i ennek használata annyira növekedett, hogy a hi
ányt az elefántok közönséges csontjainak kellett pótolniok. Szintolly 
becses portéh volt az afrikai ében és cedrus j az éjszaki tengerből hoz
ták az ambrát, mellyböl készült apró alakokat hordottak magukkal, 
mellyek egy élő embernél többe kerültek a). Egyptomi hajók indultak 
el Berenicc kikötöjéből teknősbékákat fogni Afrika partjainak hosz
szában i de a legkedveltebbek valának az aranyszinüek Oceanitisböl; 
ez egy sziget a Ganges torkolata körül. 

Egyébiránt minden tartomány a maga legjelesebb termékeit Ro
mába küldötte: Egyptoru pa.pirt, üveget, lent; Afrika gyümölcsöket i 
Mesopotamia szönyegeket; Spanyolország finom gyapjat, viaszt és mézeti 
Gallia posztót, marhát, olajat, vas-, réz-, ólom- és czinnemüeket; Pon· 
tus bőrt és besózott halat j Britannia ónt i Görögország remekmüve· 
ket és legfinomabb szöveteket. 

A borzasztó féuyüzésnek egyéb tárgyai valának a heréltek , a 
gonoszságnak gonosz eszközei; egy illyet Sejanus 50 millio sesterti
ussal (9, 190,000 frank) fizetett '). 

India- és Afrikából jöttek a fenevadak, mellyek vérengző küzdel
meikkel gyönyörködteték az idők által békére szoritott henye népet. 
Említettük már 5), miként e szokás a köztársaság végnapjaiban hoza
tott be, s a császárok alatt egész az örültségig növekedett. Nagyszerü 
vadászatok rendeztet.tek oroszlánok-, elefántok- 6), hyenák-, krokodi-

1) Dio Cassius, XLlll. LIX. 
2) flinius, Hist. nat. VJII. 48. 
3) Ta.xa.tio in deliciis ta.nta., ut hominis qua.mvis pa.rva. elfigies vivorum 

hominum, vigentiumque pretia. superet. Plinius, Hist. nat. VIII. 47. 
4 J Plinius, Hist. nat. VII. 39. 
!l) L. v. c. io. 
8 ) Plinius a.z oroszlánokról szólva. (li b. VIli. c.l6.) mo.ndja: "Veszélyes válla

atvolt ~gy koron oroszlánokat fogni, se végre gödrök ásnttak.Claudius u1-alkodása 
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Iok ra i a mi annál bajo~abb volt, minthogy sérelem nélkül kellett er. 
állatokat elfogni, s olly nagy mértékben gyakoroltaték 1 miként Pli
nius idejében 1) az oroszlánok már egészen eltiintek Europából1 s Arn
mianus Marcellinus állitá!la szerint a Nilus cataractáin alul kiveszett 
a viziló 2). Igen nagy tökélyre vitték az állatszeliditök 1 kik amuletok 1 

vagyis inkább éhség által igázták le az állatokat , s harczokra 1 vagy 
játékokra taniták be azokat, mint például: az elefántokat fegyverha
jitásra, irásra ormányukkal, kötélen járásra; a halakat, hogy a hi
vásra elősiessenek i az oroszlánokat, hogy a vadászaton elfogott nyu
lakat ne bántsák i a sasokat, hogy körmeik közt gyermeket tartva, 

alatt az esetlegesség sokkal egyszel'übb, s az illy fenevadhoz, ugy szólván , méltat
lan módril. tanitotta az embert. Egy getuliai pMztor éjszaki Afrikll.ban egy teritót 
vetve az álla.tra, annak dühét egészen leverte. Ezen bámulandó hitvány csakhamar 
ismételtetett a nyilvános játékokban is, s alig hitt az ember saját szemeinek, látva., 
miként e kegyetlen állat azonnal teljes erőtlenség állapotába. esik, hacsak a legköny
nyebb takarót vetik is a. fejére, s minden védelem nélkül engedi magát megkötöz
tetni ; az ö ereje tehát szemeiben van. És igy már ninc.~ mit csodálkoznunk rajta, 
ha Lysima.chus,Sándor parancsából az oroszlil.nual együtt zárva, ezt megfojthatá.." 
Ha kételkednék valaki e lett dolgon, ami a roma.i nép szeme láttil.ra. történt, a. mi
nek Plinius maga is több ízben lehetett tanubizonysága : nem lesz érdektelen föl
hozni, miként e mód még jelenleg is használtatik Indiában. 

Williams kapitány, a következő iratnak szerzője: Vadászati napló indiai tM

tózkodnsom ideje alatt (Bibliotk. unitJers. de Genéve 1820. april, 387 l.) egy hyena-va
dMzatot ra.jzolva, elmondja, miként az e vadászatra használt két hindu nem vitt 
magáva.! egyebet, mint egy lá.b hosszaságu hegyes vasrudacskát, egy csomó köte· 
let és egy darab pamutkelmét; ami hihetőleg, mint ll mondjn., az állat fejének be· 
födésére szolgált, hogy ne láthasson. Összehasonlítva e ponttal Pliniusnak fonebb 
idézett helyét, a kapitány véleményét minden esetre el kell fogadnunk. A vakmerő 
sarlatánok szintén ezen módot használják az oroszlán dühének fékezésére. 

Nemesianus (Cynegeticon, 303 s köv.) a vadMzatnak kevésbbé veszélyes, de 
nem kevésbbé rendkivüli nemét írta le, melly ugyanazon bámulatot idézi elő : "A 
vadászat egyéb eszközei közt, ugy mond, lássa el magát az ember olly hosszu kel
medarabba.l, hogy az erdőt be lehessen keriteni vele, s mintegy bezá.mi azzal az ál
latokat, mellyek a kelmére aggatott tollaknak láttil.ra egészen elrémülnek; mert ezen 
tollak épen ugy,mint a villám, teljesen megrémitik a medvéket, n. legnagyobb vad
kanokat, a gyors szarvasokat, rókákat, a me rész farkasokat, mellyek az olly gye n· 
ge akadályon áttörni nem bátorkodnak. Ügyelni kell még arra is, hogy a tollak 
különféle szinüek legyenek, s fehérekkel vegyittessenek nagy kiterjedésben; a mi a 
vadállatokat teljesen elrémiti ... A vörös szinnek elsÖ/;~get kell adni. 

Martialis, De spect. ep. XI., egy medvéről tesz említést, melly a romn.i circus
ban enyv be keveredett, miként a madarakat szoká.s fogni. 

1) PUn. VIli. 16. 
3) Lib. XXII. 15. 
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szálljanak föl a légbe. Augustus az 15 ,Index'-ében dicsekszik,miszerint 
3500 állatot konczoltatott föl az amphitheatrumokban i 200 oroszlán 
veszett el a Germanicos által adott játékokon i 9000 vadállat Titu.~ 

ajándékából, mellyekkel még nők is küzdöttek i Traján játékain 123 
napon át 1100 darab, Hadrián játékain pedig 10,000 darab veszett el. 
Probus az erdlS formára beültetett circusban ezer nyargát és egyéb 
állatokat futtatott 1). 

Alig képes az ember elhinni némelly magán-egyének roppant 
gazdagságát. Lollia Paulina nagyapja, ki Agrippinának áldozatja lett, 
Ásia kormányzásában annyira meggazdagodott, miként Paulina egy 
lakomán 40 millio sestertius (7,352,000 frank) értékü ékszerekkel föl
piperézve jelenhetett meg. Az azon korbeli legnagyobb fényt üzlS pol
gárok közt emlittetik H ~r o d es A t t i c us. Atyja, J uli us, szegény 
s nemtelen családból származva, egy igen régi épületben, hol lakott, te
mérdek kincseket talált, s Nerva császár azon részt, melly törvény 
szerint a fiscust illette volna, elengedte neki. Mire Julius azt felelvén, 
miként attól tart, hogy majd rosszra forditjaa pénzt, a sokkal inkább 
nagylelk ü, mint eszélyes császár megjegyzé: "Használd jóra vagy 
ros~zra tetszésed szerint." 

Roppant vagyont örtsklött tőle fia, Herodes, azon föltétel mellett, 
hogy minden athenei polgárnak egy minát (87 lira) fizessen évenkint i 
me ll y kötelezettség alól megváltotta magát, egyszerre fizetvén le öt 
évi összeget, ani 22 millióra rugna. Görögország- és Ásiának legje
lesebb meaterei által neveltetvén, azon kor hires szónokának tar· 
tatott, Romában consulságot nyert, késl5bb az ásiai szabad városok 
praefcetusa lett i s e tisztségben, hogy Troas lakóinak vizet vezethes
sen, Hadriántól 300 myriád drachmát eszközölt ki i mivel azonban 
a költség még egyszer annyira szaporodván , a kincstár tisztjei zugo
lódtak, Atticus a vizvezet/5-müveket saját költségén folytatta és vé
geztette be. 

Visszavonulván az állam szolgálatából , A theneben és vidékén 
lakott, vitatkozva a sophistákkal, kik örömest átengedték neki a diadalt, 
s vagyonát középitményckre pazarolva. Mint e városban tartott játé
kok elnöke, négy év alatt 600 láb hosszu stadiumot épittetett egészen 
fehér márványból, melly az egész népességet magában foglalható.. Fe· 

1) M. llongez, az Akadernia évkön11t>eihen, X. köt. 1833, elszámlálja és leirja 
mindazon vadá.Üatokat, mellyek küzdelemre használtatt&k a circusban Romának 
502-ik éve és Honorius császár halálának ideje között. 
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Jesége, Regilla emlékének szinházat szentelt, mellynek párját még ed· 
dig nem látták j az egész épület faragott cedrusfából állott. Régi fé
nyére emelte az Odeont, mellyet Pericles a persa hajók árboczfaiból 
épittetett j fölékesíté Neptun templomát az Isthmuson, mellyet átvágni 
szándékozott j szinhá.zat emeltetett Corinthusban , stadiumot Detphi· 
ben, fürdőt a Thermopylaeknél, vizvezetőt Olaszország Canusium vá
rosában, nem is említve egyéb apróbb építményeket Thessa.lia-, Epi
rus-, Euboea.-, Boeotia-, Peloponnesusban, s azon városok iránt tanu
sitott bőkezüségét, mellyek őt patronusnak választották meg. 

Éplf.mények. 

Ezt egy magán-ember tevé! S ha bár ő nem szolgálhat is mások
nak zsinórmértékül, mindazáltal fogalmat nyujt nekünk ama dusgaz
da.goknak határtalan fényűzéséről, kiknek az egész világ élv- és pom
pa-adót fizetett. Midőn a császárok uralma már biztositva levén , az 
alattvalóknak minden reménye elenyészett, hogy függetlenségöket 
visszaszerezhessék, legalább a császár nyugalmával összeférő élvekkel 
ohajták megédesíteni a szolgaságot. Ekkor emelkedtek minden oldal
ról épületek, mellyeknek romjait még most is bámulják a késő unokák. 
Ez épületeket a császárok, tisztviselők, községck vagy magán-egyének 
emelték. A császárok által emelt épületekről már szólottunk. Alig emel
teté föl Roma. a Colysa.eumot, már Verona és Capua. azzal vetekedő 
circusokat akartak emelni j néhány lusitania.i község épitteté a bámu
landó alcantarai hidat. 

Plinius idejébeo a bithyniai városok vetekedtek az építésbeo; 
Nicomediában uj tér, vizvezető és csatorna, Nicaeában gymnasium és 
szinház , Claudiopolis- és Prusiában fürdök , Sinopeban 15 mérföld 
hosszu vizvezető készült. Különtls gond fordíttatott a vizvezetőkre, 
mellyek következtében olly vidékeket is virágzó népesség borított, hol 
a barbár tunyaság miatt a libyai homok jelenleg fölhalmozva áll. 
Spoleto, Metz, Gard, Segovia vizvezetői nem annyira tartományi, miot 
inkább fő városokra mutatnak. Nimes, Arles, Narbonne mostan is dicső 
emlékeket mutatnak föl ; hát még mi lehetett Antiochia, Alexandria, 
Caesarea, hol egész népségek tanyáztak? Hogy tökéletes fogalmat 
szerezhessüok eme városokról : két várost egészen betemetett a hamu 
és láva, honnan jelenleg kiásva, ama kornak egész nagyságát előnkbe 
állitják 1). 

A bámulat ne feledtesse velünk, miként a császárok építményei 

1J Lásd a.lább XXXlll. fej 
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az alattvalóknak nagy terhére valának, minthogy azokat saját kezeik
kel végezték. Vespasiánnak nagy érdemül tulajdonittatik, hogy az 
egész birodalomban ,,olly számos s nagyszerü müveket végzett be a 
földmivelök minden terhe nélkül" 1) ; mialatt Diocletiánnak vétkül ro
vatik föl "a telhetetlen építési düh, mellynek következtében nem csak 
adóval terhelte a népet, hanem munkásokat, napszámosokat és fogato
kat is követelt ezen épitményekhez" 2). 

Ugyanezen épitmények a régieknek politikai nézeteit is megvi
lágitják, kik tudnillik minden tekintettellevén a városok iránt, a vi
déket egészen elhanyagolták. A középkor után nem talál az ember zu
got, hol falu ne emelkednék templóm- és palotával. Akkor ellenben min
den csak a városokban központosuJt; ott futottak össze mind á nagy 
utvonalak azon kisebbek hálózata nélkül, mellyek mai napon a legki
sebb falvakat is összeköttetésben tartják. Röviden szólva: akkor a pol
gárok jöttek tekintetbe, most a nép; akkor csekély számu kiváltságo
sok uralkodtak, most az emberis~gnek korszaka állott be. 

Mennyire csalatkoznék tehát az, ki azon nagyszerü maradvá
nyok láttára az akkori népességet rendkivül vagyonosnak~ képzelné! 
Nem a kevesek kezeiben fölhalmozott temérdek kincsekben, hanem az 
élet szükségeire, kényelmeire és élveire szolgáló javaknak aránylagos el
osztásában kell a népeknek jóllétét keresni. Miután a legyőzött népek 
területét magához ragadta Roma, apró részletekre osz tá föl azt juta
lom gyanánt harczosainak j a többit nemzeti. birtok gyanánt (a g e r 
p u b l i c us) tartá meg, mellyet öt évre, vagy örök bérbe adott, s az 
innen bejött összeg a közjövedelmeknek föágát képezte. A patriciu
sok az alkotmány által nyert hatalmuknál fogva a hóditmányoknak 
jobb részét magukhoz ragadták, s legfőbb goudjok volt annak meg
tartása és szaporítása. E részben minden segélyökre volt. A hódítások 
utján szerzett nemes érczek és drágaságok a pénznek értékét lenyom
ták j minek következtében a patriciusok által fizetett összeg jóformán 
semmire olvadott, s a rabszolgák \·ásárlása és tartása is c.sekélységbe 
került, kiknek a földmivelés egyik kötelességök volt a). 

Ezen rabszolgáknak megenged ték, hogy a számukra kivetett tár
gyakból valamit megtaknritva, azt eladhn8sá.k, vagy apróbb dolgokkal 
kereskedjenek j az igy szcrzett összeget kamatra tették le uraik kezé · 

1
) Aur. Victor, De Caesm-. c. 9. 

~) Lactantius, De morte persec. §. 7. 
3

) Lásd V. köny". 2. fl!j. 

16 
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be, kik most már birtokosok, mezei gazdák és bankárok voltak egy 
személyben. A nagy birtokok roppant tőkék mellett mindinkább ter
jeszkedtek j s naponkint egy vagy más szerény örökséget magukhoz 
ragadva, végre a dolog annyira ment, hogy Romának területét apró 
országok szövetségének lehetett nevezni. A szorgalmas népek iilt.al 
lakott Olaszországnak nézni kellett, miként emésztetnek föl gyer
mekei részint a ki.izdelemben Roma zsarnokságával, részint az üldö· 
zésekben, mellyek Romának diadalait kisérték, részint az által, hogy 
azt ujabb hóditmányokra segitélc Miután a Hanniballal és a marsok
kal vivott még gyilkosabb csatákból idővel kiépült: bekövetkeztek a 
polgárháboruk, mikor a harcz viszontagságaihoz még a győzelem ki
csapongásai is járultak az által, hogy Sylla s még inkább Augustus a 
szép országot veteránjaik közt eloszták. Ezek telkeik-, lakaik-, tem. 
plomaik- és még sirjaikból is kiüzték a régi birtokosokat, kik min
denből kifosztatva s gyámoltalanul Romába futottak kenyeret kol
dulni 1). 

A veterán azonban, ki olly könnyen jutott a vagyonhoz, azt scm 
munkásság által szaporítani, sem takarékosság által megtartani nem 
tudta. A katonai gondatlanság- és pazarláshoz, az adományok- és zsák
mányokhoz szok va, élvezetekbe merült j s rövid idő alatt telkét, há
zát, butorait eladva, mezitelenül, miként jött, sőt még inluíbb megro
molva tért vissza Rornó.ba, hol kenyeret, nyugtalanságot és élvezete· 
ket talált. Tacitus mondja, miként "Ta renturnot és Antiumot veterá
nokkal kellett benépesíteni; de nem sokat használt, mert a katonák 
nagy része elszéledt a tartományokban, hol szolgálatlit bevégezte j s a 
házasság és a család ktítelékeit többé meg nem szakhatva, elhaltak 
minden maradék nélkül." 

E közben a telkek elpusztultak j vagy a llscus foglalta. el azc
kat, vagy a gazdagabbak vonták magukhoz, kik ekképen az apróbb 
birtokok elragadásával véghetetlen birtokot kerekitettek ki. Ezen I a· 
t i fu n d ium ok hoztak végromlást Olaszországra ~)j midőn tudnillik 
egyes ember olly nagy teriiletet birt, rnellynek n1eghóditása bármelly 
hadvezérnek diadalt biztositott volna. 

Nagyon tcrmé;~zetes tehát, hogy a szegények száma mód nélkül, 

1
) More latrocinii veteribus possessori bus ademerunt ngros, domos, sepulchm, 

hna ... juvenes pariter ac seniores, mulieresque cum parvi.~ liberis conquerentes 
se pelli agris, focis(JUC Appianos, De IJI·llo rill. 

z) L1\tifundia perdidere ltaliam. Plinius, lli.<t. nat. XVIII. 
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szaporodott, miután az apróbb birtokosok kiszorittattak, a. szabad föld
mivelök állapota a rabszolgák alkalmazása. által a tágas birtokokban 
elnyomatott, az adósokat az uzsora tönkre tette ; átalában a plebejusok 
semmivel sem birtak, kivéve azokat, kik észtchetség, vagy vitézség ál
tal a lovagok sorába emelkedtek, kiknek pénzaristocratiája. a születési 
aristocratiát csakhamar elnyomta. 

Történetesen egy ujabbkori népre is mutathatnánk, mellynek 
keblében a. kevés számu dusgazdag melldt a nyomorultak száma vég
telen 1). De itt az a különbség, hogy a kiket a gőg jelenleg szegény 
népnek gunyol, azok a legalsó munkás-néposztályt képezik ; az ó-kor
ban pedig ennek helyét rabszolgák foglalták el, kik uraik tulajdonát 
képezve, ezektől tartást is nyertek. A plebs ellenben szabad s a pol
gári rendben kiváltságos emberekből állott, kik számra, harczias jel
lemre, az egyesség- és törvényesség hatalmánál fogva félelmes pár
tot képezhettek. Ezek tehát megkísérthették a küzdelmet ; sa Gracchu
sokkal elbukott szegények az üldözések idejében diada.lruaskodtak, mi
kor a régi birtokosoktól elvett telkek nem az egyenlő fölosztás eszköz
lése végett ajándékoztattak el, miként ezt ürügyül adták, hanem egye
dül csak azoknak ruP.gjutalruazása végett, kik a triumvireket diadalra 
segíték. 

Mezellfazda•ág. 

A birtokosoknak eme változása egészen más gazdászati és pénz
ügyi rendszert idézett elő a császárság korában. A régi aristocraták 
hagyományos szakásaiknál fogva most is csak rabszolgák által mi
veltették telkeiket , kik más rabszolgáknak felügyelete alatt állot
tale ; az ujabb birtokosok pedig, kik roppant Yagyonukat fényűzés
re pazarolták el, szabadon született földmivelök re bizták telkeiket, 
kik saját költségök- és kárukra mivelték azokat. A kibérlés rendesen 
öt é\·re történt, s a bér többnyire készpénzben űzettetett a birtokhoz 
tartozó rabszolgák számának arányához képest. Hogy milly bizonyta
lan lehetett a jövedelem az illy telkekböl, könnyü elképzelni, ha szám
ba veszszük, mennyire megszaporodtak az ingyen kiosztások, mellyek 
által a császárnak, vagy más dusgazdagnak bökezüsége minden ma
gán-üzletet meghiusított; továbbá a monopoliumok és a diadatok 
által egészen váratlanul forgásba hozott kincsek a termesztő által vá
sárra küldött gabonának értékét önkénytesen ruegváltoztaták.. 

Mínthogy tehát naponkint terhessebbé vált szabad földmive-

1) Ugyanezen tüneménymuta.tkozik Scotiában, hol a. laird·ek fensösége tu
lajdonnd. vd.ltozott, elnyelvén mindegyik a.z összes clan birtokait. 

16* 
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sekre bizni a földbirtok igazgatását, a keresztény időszámitás Il. szá· 
zada után amezei gazdaságnak uj rendszere hozatott be, sa rabszol
gából földmivelő szolga ( colonus serviliil) lett, kinek megengedtetett fe
leséget venni, gyermekeket nevelni, saját vagyonával rendelkezni, é~en
kinti bérfizetés mellctt 1). Ezen rendszabály a rabszolgák megváltását 
vonhatta volna maga után j de mivel az aránytalanság a gazdagok és 
szegények közt nőttön nőtt, s a köztársaság növekedő szükségei által 
előidézett borzasztó pénzügyi rendszer azt még inkább növelte, attól 
lehetett méltán tartani, hogy rabszolgáit a tulajdonos eladván, mÍ· 
veletlenül hagyandj a a telkeket. Ekkor rendeltetett tehát, hogy a 
colonus egész családjával a telekhez csatolva maradjon, s azzal együtt 
adassék el j melly rendelkezés azonkivül, hogy a rabszolgaságot meg
szilárditotta, rendkivüli egyenlötlenséget hozott be a munluisok elosz
tásában, kik egyes helyeken igen nagy számmal levén, más telkek a 
munkások hiányában miveletlenül maradtak. A minek következése 
volt, hogy e századnak végével nagy kitcrjedésü telkek, hol egykor az 
aequusok, sabinok, volskok, hetruskok és cisalpinok tevékeny szorgalma 
csodákat mivelt, elhagyatva parlagorr hevertek j egyéb roppant terje
delmü téreket a gazdagoknak terméketlen kéjkertjei foglaltak el 2). 

Megsemmisíttetvén ez által Olaszország földmivelése, még a bort 
is más tartományokból kellett behozni, részint a görög szigetekről, 

Syri; ból, vagy Spanyolországból és a Ba leari súgetekről; részint Gal
liából, mellynek fiaitegykor a dus szőlőkertek édesgették Olaszországba. 
Agy.,pjut,azelőtt az apuliai és cuganinyájaknak hires termrkét,jclenleg 
Spanyolország, Miletus, Laodicca szállította, Gallia durva gyapján ki
Yü'. Miutá.n az előkelő családok átalában elfogadták az egykoron csupán 
királyokat illető fényüzést, hogy tudnillik biborral festett gyapju-keimét 
hordjanak, Tyrus ban, Getulia· és Laconiában 1000 draohmával fizet· 
ték fontját 

Ipar. 

Ugyanakkor, mid8n a liscusi fogások, vagy a szükség követ
keztében a földmívelés ekképen hanyatlásnak indult, cgyuttal az ipar 
is nagyszerü változáson ment át. A szabad kézmiiveselmek Romában 

1
) A colonusok állapotáról a VII. könyv 5. fejezetében szólunk. 

a) G. Zumpt (UebPr den Stand der Becölkerung. Berlin, 1841.) nagy gonddal 
tanulmányozta a népesség növekedését és apadását a régieknéL Megczáfolva Gib
bont, ki az Antoninnsok korába helyezi a legnagyobb népességet, behizonyitj a, 
miként akkor a görögöknél nagyon csökkent olly okokmH fogva mellyek a romai 
birodalomra is gyakorolták befolyásukat. ' 
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igen régi testületei rabszolgák munkája mellett nem boldogulhattak i 
mert minden előkelő polgár mindazt, a mire csak szüksége volt, rab
szolgák által készitteté saját házáhan. Későbben a Romában összese
reglett uj emberek azon tapasztalatra jöttek, miként a boltban vásárolt 
kelme, vagy házi eszköz kevesebbe kerül, mint ha saját rabszolgáik 
által készittetnék azt: miért is a házi kézmüipar elhagyatott, a sza
bad kézmüvesek száma naponkint szaporodott, s ez által csak a csá
szárok által behozott egyenlöségi rendszer nyert támogatást. Mind
azáltal a földmiveselüöl elvett szabadság a kézműveseknek nem en
gedtetett át i s azon szin alatt, hogy rend uralkodjék köztl:lk, mindenki 
a maga mesterségére szorittatott, miként a földmives is a telekhez kötve 
volt. A szabad verseny rnintlen eszméje nélkül 1 s a törvény beavatko
zása mindenbr:n szükségesnek tartatván a közjóllét biztositá~a végett, 
mire nézve szeriotünk mai napon a magán-érdek megóvása elég
ségesnek látszik, r~:form alá vettetének a testületek, s minden városban 
azok rendeztettek cl. mellyek a lakosok szükségeit kielégitheték. A fő
testületekhez a többiek mint mcllékesek rangfokozat szerint csatoltat
tak, s kiváltság gyanánt engedtetett meg az átmenetel egyikből a má
sikba. A császár, vagy a község, vagy a testiilet tagjai társadalmi ala
pot képeznek; de feltéve, hogy az is részesülhet benne, ki semmivel 
nem járul hozzá, s minden szabad ember beléphet egy illy társulatba, 
ez által a legcsekélyebb munka is értékre vergődik. De mi történik? 
A testület tagja csak is ugyanazon testületbeli tagnak adhatá el, vagy 
hagyományozhatá vagyonát, ugy hogy az iparüző, iparágának volt alá
rendelve, s nem megfordit va, mint jelenleg. A fiscusnak kárhozatos be
folyása e részben is érezhető volt i mert mindegyik testület roppant 
tehernek vettetett alája. A nem csekély helypénzen és vámbéren kivül 
még az ugynevezett a u r a r i a adót is fizette aranyban ; a mire a 
testület minden tagja egymásért jótállólag köteleztetett, s a testület 
ingatlan és ingó javai annak fejében lekötve valának. 

Hiányzott tehát a földmívelés, melly a termékeket előállitja. j az 
ipar, melly azokat átváltoztatja j s a kereskedés, melly a javakat min
denhová szállítja. Olaszországból, az egé::~z világból özönlött a nép Ro
mába; képzelhető tehát, minö nyomor és erkölcsi romlottság uralkod
hatott a dologtalan tömeg közt, mindenki a nyilvános adományok, ki
osztások vagy becstelen tettek által ohajtván föntartani életét. Ezért 
szaporodtak meg olly nagy mértékben a fényűzésnek és kicsapongá• 
soknak készséges szolgái. Az előkelő polgárok a rabszolgáknak egész 
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csapatját tartották házaikban, ugy annyira 1 hogy nomenelatorra volt 
szükség, ki mindegyik rabszolgát nevén szólitani tudja. 

A néptömeget táplálni s kielégíteni legfőbb gondja vala a csá
szároknak, kik e végre folytonosan hordatták a gabonát Sicilia-1 Egyp· 
tom· és Afrikából. Föntartani a szabad közlekedést e tartományokkal a 
politikának legfőbb föladata volt; mert jaj volt nekik a napon, mellyen 
nem érkezett meg annyi éhező számára az élelem ! 1) A flotta, melly a 
gabonát szállitotta Olaszországba. 1 szentnek neveztetett; a hajók, 
mellyek gabonával terhelten érkeztek a város alá, minden vámfizetés
től mentek valának. Mennél gonoszabb indulatu volt a fejedelem, an
nál többet ajándékozott a népnek 1 melly a jó és igazságos kormányt 
csak is e szempontból itélte meg. 

Az e korban uralkodó nyomornak nagyon is világos bizonyitvá
nyát találjuk föl Diocletiánnak egy rendeletében, melly a drágaság 
idején az élelmi-szerek árának és a munkabérnek maximumát meg· 
szabja 2). Ezen rendeletből kitetszik, miként az élet legelső szüksé
geire megkivántató tárgyaknak ára tiz-, sőt huszszorta is nagyobb 
volt, mint jelenleg 8). Jóllehet a pénznek nagy mennyisége és az ipar-

1) Aurelianus azt irta az ,annonae pra.efectus'·nak, hogy csak tartsa jól a né
pet j "neque enim populo romano saturo q uicquam potestesle laeti us." Voplscus. 

2) Hihetőleg 303-ból való. Föl fedezte V illiam 8 herard Cariának Str atonicea 
város:í.ban 1709-ben, késöbb közzétette Bankes, London, 1826· ban. 433 áru- vagy 
iparczikknek szabott árát foglalja. magában j azonban számosbenne a hé1.ag. 

3) l\Iorenu de Jonnes ezen edictumból jegyzéket állitott össze, alkalmazva. 
azt a mai pénzértékhez : 

Napszámosnak egy napra 25,denár 
Kömivesnek 
A rnészkeverö napszámosnak . 
A rnozaikot készitö márványozónak 
Szabónak egy öltöny kolszitéseért 

Munknhér. 

Calcei, vagy lábbeli készítéseért patriciusok számára 
Caligae, vagy lábbeli meaterember számára 

" katonák és senatorok számára 
" nők számára . 

Campagi, katonai lábbeli . 
A borbélynak, minden ernbertől 
A baromorvosnak nyirásért és körömvágásért 
Épitésznek egy hónapra. 
Ügyvédnek megidézésért a törvényszék elé 

,, ügyvitelért 

frank cent. 
5 62 

11 25 
ll 25 
13 50 
ll 25 
33 75 
27 
22 50 
13 3I) 

16 87 
45 

1 35 
22 50 

25 
225 
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nak nagy hiánya a munkabért szükségképen felcsigázta; mindazá.ltal 
a földmivelö, vagy a na pszámos az ö napi munkája által alig volt ké-

Borok ára. 

A piceni, tiburí, sn.bini, amineani, sorrentini, setíni, falemi bornak li-
te~je . 

Legjobb ó-bor . 
Közönséges I.Jor 
Sör (cam11m) 

Ásiai készitett bor (cM<miwn maeoniu.>ll) 

Atticai árpabor 

Husnak ára fnmc:.ia font Herinl. 

Marhah us 
Bárány-, kecske·, disznólaus 
Jobb nemü szalonna 
Legjobb sódar Westplmliából, Cer·daniából, vagy a marsole t11.rtomá· 

nyából stb. . 
Olvasztott fris disznózsír . 
Hízott sedés mája fügével (ficatum) 
Sertésláb, egyenkint 
Fris kolbász disznóhusból(isicium) egy uncia 

marhabusból (isicia) 
Füstölt és füszcres sertés-kolbász (lt<canirae) 

Füstölt marha-kolbász . 

Vadhus, középlÍr damhonkint. 

Hízott hímpáva . 
" j é rc-.~:epá va 

Vad hímpáva 

" jérczepáva 
Kövér lud 
Sovány lud 
Egy tyuk 
Egy fogoly 
Egy nyul 
Egy házi nyul 

Tengeri hal, legjobb 
Folyam-hal " 
Besó:wtt hal . 
Osztriga., s.~:á.z 

Legjobb<Salát.a, öt fej 
Legjobb káposzta, darabja 
Legjobb kartiliol, öt fej 
Legjobb ·vörösrépa, öt darab 

llalak. 

Zöldség. 

frank cent. 

13 50 
10 90 

3 60 
l 80 

13 50 
tO 90 

2 40 
3 60 
4 80 

4 80 
3 60 
4 80 

90 
40 

3 37 
3 60 
3 37 

56 25 
45 
28 12 
22 50 
45 
22 50 
13 liO 
6 75 

33 75 
9 

5 40 
2 70 
1 35 

22 50 

91) 
90 
90 
90 
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pes megszerezni magának a durva és egészségtelen eledelt. A nemzet
nek háromnegyed része arra volt szoritva' hogy kenyérrel, sajttal, 
hallal és eczetes vizzel táplálkozzék; mialatt Vitellius 17 5 milliót köl· 
tött az ö asztalára évenkint. 

Kereskedés. 

Az egyetlen eszköz segitni e bajon a kereskedés lett volna. Va
lójában a tartományok lakói, kik a barbarok betörései által még nem 
szarongattattak, kik a császároktól sokkal távolabb estek , hogy sem 
azoknak személyes gonoszságát érezhették volna 1 s kik a békét élvez
ték, örömest kereskedésre nevelték fiaikat 1 mióta a nyilvinos ·pálya 
előttök elzárva, vagy legal&.bb megnchezitve volt, osakhogy közelebbi 
érintkezésbe ne jöjjenek a gonosz fejedelmekkel. Mesopotamián át a 
pusztán keresztül folytatták a romai kereskedők azon utat 1 mellyen o. 
társadalom kezdete óta üzetett a kereskedés; ennek köszönheté jóllé
tét Palmyra, melly a pusztaság közepett a seleucidák korában fontos
ságra vergődött, s még akkor sem vesztette el azt, hogy Syriát leigáz
ták a romaiak ; mind ezek , mind a partimsok a barátságos viszonyt 
azzal föntartani iparkodtak. 

Az utolsó Ptolemaeusok alatt a kereskedés Petrán keresztül 
vette utját Arabia- és Indiából a Közép-tengerig; teve-karavánok Leu
kecomeból, a Veres-tenger mellett, szállitották az árukat Rinocolu
ráig (E 1 A r is c) , a Mózes völgyében (Ü u a d i M o us a) fekvő 

Petrán keresztül 2). Ugy látszik, a görögök akkor nem közlekedtek 
egyenesen Indiával ; vagy csak parti hajózást folytattak, miként az ara
bok, kik bőrrel bevont bárkákkal járták be a tengert, halomra gyüjtve 
ama kincseket, mellyek után annyira ásítozott Augustus, s a mellye
ket olly drágán fizetett meg. 

Egyéb enniMlók. 
frank cent. 

Méz a javából, egy liter 18 
Olaj ajavából . 18 
Liquemen az étvágy ingerlésére 2 

E számításban sok bizonytalanság van, s nem is egy könnyen lehetett né
melly czikkeknek árát kipuhatolni. 

1 ) Hurkha·,·dt volt az első, ki 1812-ben Petra. romjait fölkereste a szé
lesség 30 ° 21' 21" alatt; késöbb 1818-ban Irly és Mangles kapitányok , kik szik
lába vájt számos sirüreget találtak ottan, s különösen egy szépet. Leon Delaborde 
és Lina.nt 1830-ban annak egy ujabb leírását adták. Az arabok azt hiszik, ruiként 
kincsek vannak ott elásva., mellyek után hiában kutatnak ; s ez oknál fogva csak 
nagy bajjal eresztik be az eurapaiakat Idumaeá.ba. 
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A Digestákban az indiai portékáknak ár jegyzékét találjuk, hon
nan azoknak változatos miuősége kitűnik 1) j a miről az Erythraei-ten. 
ger körülhajózása (periplns), melly Arriannsnak tulajdoníttatik, tesz 
tanuságot. E szerint az egyptomi hajók Pataiáig vitoriáztak az 
lnduson, könnyü kelméket, vásznat, a tartományban nem található 
drágaköveket és iiiatszereket, corallokat, storax gyantát, mindenne
mü üveget, apr.íságokat arany- és ezüstből s egy kevés bort vivén ma
gukkal j mindezt füszerekért, zafir• és egyéb drágakövekért, selyem
fonat- vagy kelmékért, pamutvászon- és fekete borsért cserélték be. 
Még látogatottabb volt Barygaza (B a r o u z) a Nerbuddab partjain, 
melly a belközlekedést mozditá elő, ha nem akarták megtenni az utat 
szárazon, kiindulva Tagara (D u l t a b a d) városból, s átkelve Ballagaut 
magas hegyein. Ide bort hoztak Olaszho'J- Görögország- s Arabiából, 
rezet, ón t, ólmot, czifra öveket, malilotus füvet, fehér üveget, veres 
arsenicumot, fekete ólmot, arany é~ ezüst pénzt; kaptak érte cserébe 
onyxot és egyéb drágakövet, elefántcsontot, myrrhát, sima vagy virágos 
pamutszövetet és hosszu borsot. Ugyanazon áruk szállíttatának Musiris
bai, az ugynevezett Maiabar partjain; s mivel ez Indiához közelebb 
esett, sokkal nagyobb mennyiségben és nagyobb árért hoztak onnan 
főleg gyöngytit, gyémántot és legjobb minöségü borsot. A pamut
anyag és vászon, ami jelenleg Indiának fő kiviteli czikkét képezi, nem 
birt olly nagy fontossággal a régiek előtt, kik többnyire gyapju-szö
vetbc takaráztak j valamint a bengali salétrom és nyers selyem sem 
nagyon vonta magára figyelmöket. 

Ptolemaens Lathuru& és Physcon idejében, cyzicusi Eudoxius sok
kal egyenesebb utat keresett Indiába j honnan az első gyémántot 
hozta, s Afrikának tartott nyugotra 2). Dioclorus Hippal us 80 évvel 
hamarább, hogy sem Egyptom Romához kapcsoltatott, kitérve a meg
sze,kott utból, s az Arab öbölből a nagy tengerre ereszkedve,szerencséje 
ugy hozta magával, hogy a szeleknek kedvező járása épen Musirisba 
hajtotta hajóját. A rendes délnyugoti (Süd-Ost) szélnek ismerete, 
melly tőle kapta nevét, legfontosabb fordulat a régiek kereskedésé
ben; mert csak ekkor bátorkodtak ök átszelni 6 tengert hajóikkal, s 
visszatérni a szélnek ellenkező járásávaL 

Augustus alatt Aelius Gallus, Egyptom kormányzója a myoshor· 
mosi kikötőből az Arab-öbölnek egyptomi partjain 120 kereskedelmi 

1) Tit. De publicanis et tJectigtJlihus, lib. 16. 
2) Posidoniue ap. Strabonem, II. 98. 
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hajóból álló flottát bocsátott ki 1) j s a mint ennek hasznát belátták, 
az általok megtett utat mások is követték. Hajóra bocsátkozva tehát a 
Niluson J uliopolis mellett, nem messze Alexandriától, 12 nap alatt 300 
mérföldet haladva, Coptus ba értek j innen tevéken, vagy más módon 
250 mérföldnyi vonalon Berenice-kikötőig jutottak el az Arab-öböl
ben, 12 napig többnyire éjjel utazva. Nyár közepén ültek hajóra, s egy 
hónap alatt Oceli8· vagy a Kutya-kikötőhez (c a p o Fa r t a c o) értek 
Boldog-Arabiában j honnan 40 napi hajózás után Musiris-, vagy Bera
ceban kötöttek ki, a mai Cuncanban. Az egyptomi t y b i hónap ehö 
napjaiban, melly a mi decemberünknek felel meg, az éjszak-keleti szél
lel visszatértek, melly az Arab-öböl torkolatánál déli, vagy délnyugoti 
szélre változik. 

A zsidó Josephus mondja, miként Alexandria egy hónap alatt 
többet adózott a császárok kincstárába, mint egész Egyptom egy év 
alatt. Tulságos nagyitás! mert az utolsó Ptolemaeusok alatt alig in
dult el évenkint husz hajó az Arab-öbölből Judiába; Strabo csak 120 
kisebb hajót talált Myoshormosban, mellyek legfölebb száz tonna ter
hüek lehettek. Mindazáltal Plinius bizton állítja, miként a. romaiak 
évenkint öt millio értékű árut hoztak oda, s százszoros értéket nyer
tek rajta; mi által igazolva van azon féltékenység, minélfogva idege
neket a Veres-tengerbe be nem bocsátottak. 

Mindezcn kereskedést Augustus után a romaiak üzték közvctvc, 
vagy közvetlen ül; és igy csalódik az, ki azt hiszi, hogy e nép a keres
kedést meröben elhanyagolta 2). Az annyira népes, gazdag és kéjelgő 

1) Ekkor énekelte Propertius (Ill. 4.): 

Arma. Deus Caesar dites meditatur ad lndos, 
Et freta. gemmiferi findere classe maris. 

Magna viae merces i parat ultima. terra triumphos ; 
Tigris et Euphrates sub tua jura fluent. 

Sereset Ausoniis venient provincia virgis ... 
Ite agite: expertae hello date lintea prorae. 

A romaiköltő nem képzelhetett mag;\.nak hadjáratot más, mint hcSdit;isi czél· 
ból ; ugyane szempontból tekinti azt Horácz. 

2) "Megmutatom az első korszakbn.n, miként a romaiak, szegények és har
czosok levén, a kereskedéshez nem értettek, s azt nem isme1·ték; a mflsodik korszalr
ban, miként a romaiak, nagyok és hatalmasok levén a hadban, büszkeségből elha
nyagolták a. kereskedést, s csak 11.rról gondolküzlak, miképen zsákmányolhassák ki 
a többi nemzeteket i a harmadik korszakban a romaiak, mint rabszolgák és kéjel
gők, a szenvedöleges kereskedés mellett szegénységbe és barbariPmusba sülyedtek.'' 
lllengotti, Del commercio dei Romani. - Ez állitást senld el nem fogadhatja. 
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főváros mohón hajhá~zta a keleti nyalánkságokat, az illatszereket, drá
gaköveket, szélveteket s mindazt, a mi a fényüzésnek és szeszélynek 
eleget tehet. Az ezer meg ezer oltáron füstölgő tömjén j az illatsze
rek, mellyek a holttestek megégetésére használtattak, hogy még a ha
lála is költséges legyen annak, ki mindig a kéjelgé~ben élt (Sylla te
metése alkalmával 210 csomag égettetett meg a máglyán j Poppaea 
temetési ezertartásánál több fahéjat és cassiát égettetett meg Nero, 
mint a mennyit egy év alatt összegyűjteni lehet 1) j a balzsam, melly a 
nönem szépségét megtartá, vagy helyrepótolli. j a drágakövek , mely
lyekre néha egész örökség elpazaroltatott j a gyöngyök , mellyeket 
rendkivüli nagyságban kerestek, s mellyek Julius Caesart hóditásokra 
ingerelték, Cleopatra kezében pedig a pazarlás eszközeivé váltak j a 
selyem, melly a férfiakra nézve még Heliogabal után is roppant fény
űzésnek tartatott, - valának a föczikkek, mellyek a G anges partjai
ról jöttek, mig Phasisból a persák és partimsok által eladott chinai 
szövetek, Dioscuriasból pedig a Fekete. és Kaspi-tengerek termékei ho
zattak. Az onnan hozott fü!'lzerek közöl a cinnamomum fontja 1500 de
náron ( 1060 frank) adatott j ugyanezen arányban a myrrha, nardus, 
cardamomum, szegfü, balzsam, cassia, calancus, a csudafa (mirabolanus), 
mazir, cancamus, gizir s egyéb mézgák, vagy fanemek, mellyekből a 
kenöcsök készültek. Arabiában Sclcucu'l hiábantett kisérletet az amo
rnum és nardus termesztésével j a helyett bővében volt ottan a myrrha, 
fahéj, illatos fanemek, tömjén, azonkivül gyöngyök és drágakövek. A 
persák- és syrusoktól származott még a selyem és a bundaneműek j a 
bibor Tyrusból j Aethiopiából illatszerek, elefántcsont, pamut 1) és vad
állatok. Különös élénkséget tanusitott Egyptom iparszargalma, mint
hogy a benszülöttek szahadon gyakorolhaták ama mesterséget, mellyet 
a papoknak atyai zsarnoksága alatt tamíltak. Arsinoc gyártotta a posz· 
tó-szöveteket, Naucratis és Coptus cserépedényeket, Diospolis üveget, 
Alexandria vásznat és szőnyegcket, azonkivül papirt Ezen czikkek, 
ugy szintén agyagedények és apró üvegneműek vitettek Indiába és 
Aethiopiába becserélés végett az ottani árukkal, azonkivül vas, ólom, 
ón az éjszaki vidékekről, s olaszországi és laodiceai olaj, bor és 
rózsa. 3). 

Scythián keresztül jöttek az áruk IndiábóL Az erdős vagy mo
csáros Németország nem sok táplálékot adott a kereskedésnek; Seneca 

1) Nemora Aethiopum molli ca.nentia. la.na.. Virgil. 
2) Mitte tuas messes; accipe, Nile, rosas. Martialls. 
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mindazáltal drágakő-termőnek nevezi a. Dunát, ~ partjain szedték az 
ambra-gyantát. lstria édes és szeszes bort szolgáltatott, Rhaetia szin
tén bort j Illyria rabszolgákat, bőrt, nyájakat, s az annyira hires riori
cumi vasat. Nagyobb hasznot nyujtott a kereskedés Görögország-, Gal
lia- és· Spanyolországgal; ez utóbbi temérdek ezüstöt, mézet, tin'lsót, 
viaszt, sáfrán t, szurkot, elegendő gabonát és jó borokat adott, azon
kivül lovakat, kendert és lent. Galliából jött a réz, lovak, gyapju, 
arany a Pyrenaeusokból, bor, szeszcs ital, marha, vas, posztó, vászon ; 
a bayonnei sódar a Fekete-tenger melléki piaczokra is elhordatott. A 
brit szigetek adták az ónt és ólmot. A korinthusi bronz egyértékii 
volt az aranynyal j a hymettusi méz, a bor, kén, terpentin, viasz . 
nardus, kelmék, drágakövek és rabszolgák az Aegaeumi-tengerről 
és Creta szigetéröl, 87. attikai gyapju, laconiai bibor, anticyrai gyöm
bér, sicyoni olaj, boeotiai gabna a kereskedést Görögországgal nagy 
fontasságra emelték. Kis-Ásiából kapott Roma sajtot, gyürüket, a Fe
kete-tenger mellékéröl vasat , Phrygiából fát, Ida hegyéről mézgát, 
Miletusból gyapju t, melly a tarentumi után legjobb minőségü volt, 
Tmolus hegyéről sáfránt és bort, Lydiából cserépnemüeket. 

Tudtomra Plato, a kereskedést a romlottság eszközének tekintve, 
azt mondá, miként Athenere nézve sokkal tanácsosabb lett volna to
vább is megadni a hét gyermeket évenkint a. Minotaurusnak, mint hogy 
tengeri hatalom legyen belőle j s az 15 eszményi városát legalább is 
10 mérföldnyi távolságra helyezte a tengertől. Ezen eszméket a régi 
társadalom állapota keltette a bölcsészek ben, midőn tudnillik a népnek 
szabad emberekre és rabszolgákra osztása az uralkodók gőgjét a sem· 
mittevés dicsöségével táplálta. A romaiak ha nem üzték is maguk a 
kereskedést, az alávetett. népeknél czélszerü törvényekkel, sa mi an
nak leghathatósabb előmozditója, szabadsággal gyámolították azt. El
fogadták a rhodusbeliek kereskedelmi törvényeit, hajóikat messzire 
küldötték ; a serik, sarmaták, szittyák, taprohanok követségeit fogad
ták, mellyeknek egyéb czéljok nem lehetett, mint azon utakat nyitva 
tartani, mellyeken annyi tömérdek arany szivárgott cl hozzájok. 

A tevékeny kereskedés olly könnyü létrehozása mellett a nyelv 
és törvények által egyesitett népek közt a romaisk még mindig aljas 
dolognak tekintették az iparos foglalkozást. Még Constantin idejében 
is becstelenségnek tartatott, ha valaki apró eladásból és kézi mcster
ségből élt j az illyeneknek leányai a tánczosnökhöz és rabszolgálók
hoz hasonlittatának 1). Honorius és Theodosius a kereskedéstöl, mint 

1) Leg. 3. Cod. De commerriis et merc. 
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nz államra nézve veszélyes foglalkozástól eltilták az előkelőket. Azon· 
kivül még a közjövedelmek bérlői a folytonos adók- és ~ámokkal rend
kivül hátráltatták a szabad közlekedést; mások pedig egy más porté
kának egyedáruságát vásárlották meg a császároktóL 

Mindamellett, hogy olly sok termékei voltak Romának, mellye· 
ket Kelettel kicserélhetett, az arabok egyedül csak pénzt fogadtak el 
cserében j szintugy a Ganges-tartományok és a serik nem szarultak 
olly tárgyra, melly náluk hiányzik. Ezért mondja Plinius, hogy leg
alább 1000 millio sestertius ( 190 millio frank) vándorol évenkint a biro
dalomból eme tartományokba 1). Kétségkivül tulságos s aligigazolható 
állitás j a miből azonban a romai kereskedésnek szenvedöleges álla
pota mindenesetre kitünik. Ezen állapot a fényüzés arányában .növe
kedett, s legnagyobb fokát érte el akkor , midön a császári udvarok 
megszaporodtak, s Diocletian szükségesnek találta keleti pazarlással 
takarni el a. romlottságot és hanyatlást. 

TIZRNH!TODIK FRJBZRT. 

Erkölcsi bölcsészek. 

A folytonos béke és a szellemi mozgalom Vespasiántól kezdve 
Marcus Aureliusig uj életre ébreszték az értelmi fejlődést a biroda
lomban; s igy ujra virágzá.~nak indult az irodalom az első Flaviu
sok, a müvészetek Hadrianus, a bölcsészet az Antoninusok alatt. 
Ernlitettük már, miként Marcus Aurelius bölcsészettel foglalko
zott; ö maga is irt, de a többi bölcsészeket is, kik e tudományban vi
tatkoztak , vagy írtak , oltalmába vette. Görögországban még so
kan tanitották a bölcsészetet, hetvenkedve az iskolnkban, s gő
gös dicsekvéseik által a bölcsész nevére valóban méltatlanoknak 
mutatkoztak. Legbiresebb volt köztök laodiceai Polemon, ki Smyrná
ban temérdek görög ifjut gyüjtött maga körébe, kik egész szenvedély
lyel kapkodtak a vitatkozás és szörszálhasogatás után. Herodes Atti
cus, elbájolva az ö bölcsesége által, nagy összeg pénzt küldött neki; 
a mit csak azután fogadott el , hogy az tetemesen megtoldatott. Bo
sporus királya. a. smyrnai bölcseknek bámulatára jövén, hogy Polemon-

1
) l\Iinima computatione, millies centena. millia sestertium annis omnibus 

India et Seres, peninsulaque illa (A rabi a) imperi o nostro adimunt: tanto nobis de· 
liciae et foemiuae constant. mst. nat. Xll. 41. 
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nal szólhasson, magának kellett öt fölkeresni, s tiz talentummal meg
kínálni. A köszvény által gyötörtetve, még élve viteté magát ősei. sir
boltjába, ne hogy a nap öt hallgatásra kényszerítve szemlélje 1). 

Demonax, a többieknél kevésbbé durva cynicus, kinek életrajzát 
Lucianu~ irta meg, mindamellett, hogy tudós és gazdag volt, önkény
tes szegénységre kárhoztatá magát j mig végre öregségében mások 
segélye nélkül nem birván táplálni magát, önkénytesen megvált az 
élettől. 1\lidön az atheneiek a gladiator-viadalokat akarák behozni vá
rosukba, azt mondá nekik: ,, Döntsétek le előbb a kegyelet oltárát.'' Azt 
kérdezvén tőle a császár, mellyik volna a legjobb kormányzási mód? 
felelé: "Keveset szólani, sokat hallani, s a haragtól tartózkodni." Phi
lostratus még egyéb érdekes adomákat is ,qzámlál elő a bölcsészetnek 
eme tanárairól, kik nyugtalan, henye, kérkedd, durva emberek valá
nak j kik csak fecsegtek, veszekedtek, szünet nélkül vitatkoztak, a gaz
dagokat rágalmazták, s a legnagyobb alázatossággal igyekeztek be
furni mag ukat azok asztalaihoz , vagy nevelöképen azok gyermekei 
mellé 2). Bejutván egyszer a házba, nem volt alacsonyság, mellyre ne 

1 ) Pbilostratus, Sophistae; és Suldas, ad 'Docem. 

Z) Az lcarus Menippusban, Luciannál, Jupiter az istenek tanácsában ekképen 
nyilatkozik a bölcsészekről: "Nem régóta mutatkozm~,k ez emberek a. világon ; 
tunya, veszekedő, hhralkodó, bosszuálló, féltékeny, irigy, ostoba, gőgös, rosszlelkü 
nép, szóval a földnek terhe. Felekezetekre oszlanak , s az okoskodásnak l1ülönféle 
módját gondolták ki ; egy része stoicus, academicus, a harma(l.il1 epicureus vagy 
peripateticus, s még nevetségesebb nevet adnak maguknak. Az erénynek magasztos 
nevével takarózva, szemöldeiket magasra lmzva, s hosszu szakállt viselve, a sz iniett 
komolyság alatt gonosz erkölcsöket rejtenek, épen ugy, mint a szinészek, kiknek 
ha álarczát eltávolítjuk, megmarad a nyomorult emberke, ki két dra.chmaért kész
nek nyilatkozott a hős t játszani. Az istenekről képtelen dolgokat beszélnek ; köny
nyen elcsábítható ifjakat gyüjtenek maguk körül, kiknek az erényről mindent ösz · 
szefecsegnek, s öket kételyekre tanítják. Szüntelen az eröt és mérsékletet :1.já.nlják 
tanitványaiknak, a gazdagságot és érzéki örömöket kárhoztatják i de midön egye
dül vannak tanuk nélkül, mire nem vetemednek, milly mohón nyujtják ki kezei
ket egy pár obulus után! Ami leg1·osszabb, hogy ök sem a magán-, sem a nyilvá
nos életben nem dolgoznak semmit, békében haszonvehetlenek, harezra nem alkal
matosak, s mégis másokat vádolnak, s némi vakmeröséggel, goromba, aljas kifeje
zésekkel felebarátjokat gyalázzák és korholják i sa legnagyobb bölcsnelt tartatik 
köztök, ki legnagyobb zajt tud ütni, sa rágalmazásban is legvakmeröbb és leg
szemtelenebb. S ha az ollyan szájhöstöl, ki másokat rágalmaz, azt találjuk kérdez
ni: ,!\linó hasznot teHél már az emberiségnek?' ha őszinte akar leuni, azt fogja fe
lelni: "Hajózni, földet mivelni, táborba szállani, vagy bármi me.~terséggel foglal
kozni nem illenék hozzám ; hanem zajt ütök, mocsokbnn élek, l!ideg vizzel mosa
kodom, télen mezitlá.b járok, s Momushoz hasonlóan mások tett~it gyalázom. Ha. 



255 

vetemedtek volna, csak hogy uraiknak kedvét keressék, kik a nevelőt 
bohóczczá, tolmácscsá, vagy ennél is rosszabbá aljasitották. 

Eplctetu •. 

Ezen csoportnál sokkal magasabban állott Epictetus Phrygiából, 
Epaphroditus rabszolgája, ki Nerónak szabadosa és kéjszolgája volt. 
M egnyervc szabadságát, az ő mintaképeinek, Diogenesnek és Sacrates
nek példáját követve, Romának utczáin kezdett tanitani. A rarnai nép 
azonban egészen másképen gondolkozván, mint a görög, ü zőbe vette j 
mig végre egy iskolában vonta meg magát. Domitian által több más 
bölcsészszel együtt számüzve, a jobb időkben ismét visszatért, s 117 -ig 
Romában élt. Távol a staicusoknak minden hiuságí,tól és kérkedésé
töl, ta.nitványainak azt szokta mondani: .,Ha kevéssel beéritek, ne di
csekedjetck vele j ha vizet isztok, ne lássa azt senki j ha terhes mun
kában fáradoztok, ezt is titokban tegyétek"; s megjegyzé még, miként 
a bölcsészethez tiszta lélekkel szükség közeledni, különben annak sza
bályai romlást idéznek elő. Megvetve az ékesenszálásnak czifrasá.gait, 
egyszerii, erőteljes nyelven szólott, s bölcsészetét ezen okföre vitte 
vissza: a;rixov xa~ avixov, sz e n v e d j és n é lk ü 1 ö z z. A szeren
csét magas születésü hajadonhoz hasonlitot.ta, ki saját szolgáival sze
mérmetlenkedik. A nagyokat gunyolta, nem sokkal jobbaknak tartván 
őket a rabszolgáknál, kiktől csak abban különböznek, hogy biborban 
és nem daróczban járnak j kiknek azért hizelegnek az emberek , a mi
ért a szamarat ütik, hogy tudnillik hasznukat vegyék. A véleményt és 
a szerencsét folytonosan gyalázta, mint a melly két dolog igazgatja a 
világot. Hitte az egy Istent, a lélek halhatatlanságát; hogy némell y 
dolgok ami önkényünktől függnek, ugymint: a vélemény, hajlam, vágy, 
ellenszenv s minden cselekedet j más dolgok pedig nem függnek mi 
tőlünk, u gymint: a test, a vagyonosság, a jó hirnév, a parancsok. "Ami 
töli.ink függ, az természetnél fogva szabad, s abban velünk senki nem 
ellenkezhetik j de a mi nem tőlünk függ, az nrm áll szilárd alapon 

valameily gazdag ur fényes lakomát ad, vagy kéjhölgyet tárt magának, ez ellen 
zajt ü tök, s hathatósan tiltakozem; ha valameily barátom vagy ismerősöm betegen 
fekszik, és segélyre , ápolásra volna szüksége, azzal mit scm gondolok-" - Illye· 
nek, oh istenek, e barmok. Azok, kik epicureusoknak nevezik magukat, legszem
telenebbek köztök, s minket múd nélkül rágalrnaznn.k, azt állitván, hogy mi iste· 
nek épen nem gondolunk az emberek ügyei vel, sem arra nem ügyelünk, mi törté
nik a világon. 1\liért is ideje már, hogy t:..nakodjunk fölöttök; mert ha egyszer ök 
ezt elhitethetik a világgal, akkor ti éhen vesztek el, nem levén többé, a ki áldozl\
tok:at rakjon oltáraitokra, mi<lön Re:umi hasznot nem vár azok után. 
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miért is örültség volna az után epeked ni. Ami boldogságunk abban áll, 
hogy szabadok vagyunk j a mit csak ugy érhetlink el, ha mindazt, a 
mi kezünkben nincs, n1egvetjük. Ha windennap gondolkozunk az élet 
bajairól és a halálról, semmit sem fogunk mohón kivánni. Helytelenül 
cselekszik az, a ki akaratát mások akaratának rendeli alá j mert~igy 

nyomorult rabszolga lesz belőle. Ha baj ér minket, vizsgáljuk előbb, 
valljon saját magunk, vagy mások hibájából történt-e az? Ha magunké
ból, vegyük azt magunkra j ha pedig mások hibájából, ne gyötörjük 
magunkat, mert mások tetteinek urai nem vagyunk. Nem a dolgok há
borgatják az embereket, hanem a vélemények. Soha ne ohajtsuk, hogy 
a dolgok máskép legyenek, mint a hogy vannak. Ahhoz, amit bírunk, 
ne ragaszkodjunk jobban, mint a vándor a vendégfogadóhoz. Rossz 
asszony, rendetlen szolga ne lobbantson haragra bennünket. Mit érde
kel minket, ha a nép különczöknek tart is minket, csak mi legyünk min
magunkkal megelégedve?" 

Azt is emlegette, hogy a bölcseség kezdete, midön az ember ma
ga magát vádolja saját szerencsétlensége miatt j elérte a bölcseséget, 
midőn sem magát nem vádolja, sem másokat. Az életben tanaihoz hü
nek mutatkozott. A fényüzést gyülölte 1 de azért csínosan öltözködve 
járt. Nem kell, ugy mond, az oraculum tanácsára várni, hogy barátján 
segitsen az ember j barátja pedig, ugy mond, csak a bölcsnek lehet, 
mert csak ö különböztetheti meg a jót a gonosztól. 

Ura egy napon tréfából lába szárát kezdé tekergetni j ruire Epi
ctetus igy szálott: ,,Vigyázz, mert bizony eltöröd·'; amaz folytatva a 
tréfát 1 csakugyan eltörte annak lábát. Mire a bölcsész csak annyit 
mondott: "Nemde megmondtam?" Minden kincse egy cserép-lámpából 
állott, a mi halála után nagy áron kelt el. Mindamellett is egy barát
jának gyermekét, kit szükségből elhagytak, magához fogadván, fölne
vclte. Másoknak gyarlóságait türte j távol attól, hogy az öngyilkossá
got ajánlaná, épen ellenkezőleg azt állitá, miként az ember a Gondvi
selés által számára kijelölt helyen mindaadig maradni köteles, mig on
nau cl nem szólittatik. 

Tanitványa, a történetíró Arrianus jegyzette föl az ö tetteit és 
mondatait, hiven-e, vagy nagyitva, nem tudjuk j valamint Xenophon 
följegyzé Socrates tetteit. Mindazáltal olvasva Ma n u a l e-ját, hol a 
lelld erő és a szigor gyönyörltödteti az embert, rövid elmélkedés után 
észreveszszük, hogy még sok hiányzik ottan, nincs meg a szentesités; 
a stoicus köpeny alól kikandikál a gőg, a szivtelen önzés , az iskolai 
közönyösség, a kétségbeejtő szigor, ami koránsem erény. 
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Seneca. 

Marcus Annaeus Seneca, Cordováb&l, az ugynevezett decla
mator (szavaló), mivel a korabeli leghiresebb szónokok beszédeit 
lls~zegyüjtötte, Augu!ltus uralkodása alatt ment Romába szcren
csét hajhászni két fiával, Marcus- és Luciussal, Spanyolországban 
hagyva a harmadikat, ki azután Lucanus költőnek atyja lett . .Romában 
a lovagok sorába fölvétetve, fiainak gondos nevelést adott j az egyik, 
Lucius Annaeus először az éke!!cnszólás mcllett buzgólkodott, azután 
a stoicusok elveihez állott. A pythagoricus tanokkal egyezőleg a hus
eledelektöl tartózkodott j de visszatért azokhoz 1 midön a zsidókat és 
egyptomiakat üldöztetni látta, ne hogy öt is azokhoz számitsák. Mind
azáltal a gombát és osztrigát, mint a melly eledelek mértékletlenségre 
ösztönöznek, a bort, illatszereket és látványokat gondosan kerülte 1). 

Féltékenységből ékesenszálása miatt Caligula az ö halálát elha
tározta; de egy ágyasának azon előterjesztésére 1 miként a bölcsnek 
egészsége olly gyenge lábon áll, hogy nem sokára a világból ugy is 
kimulik, nem bántotta öt. Seneca azonban még Caligulának utódjait 
is megérte. Quaestorságra. emelked vén, késöbb öt Claudius Corsica. szi
getérc számüzte ; mivel, mint mondják, Germanicus leányával, Juliá
val és Agrippinával közt>sült. Innen a c~á.szár szabadosához, Polybius
hoz, kinek testvére meghalt, v i g a sz t al ó levelet irt, me ll y hason
lóan a régibb és ujabb illyncmü iratokhoz tele van közönségcs okos
kodással a halál szükségcs voltáról, számos nagy férfiakról, kik atyát, 
fiut, testvért vagy nőt ve!'lztettek, a másokkal történt szerencsétlenség
ről, országok és városok enyésztéröl. Kimeritve mindezen védokokat, 
megjegyzi még : "Azonban egy biztos és könnyü gyógyszert ajánlok a 
te buskomolyságodra. Midlín otthon vagy, erőt vehet rajtad a buj de 
midön a te istenségedre tekintesz, hozzád férhet-c a fájdalom? .... 
Mig Claudiu~ a világ ura ma raJ, scm a fájdalomnak, scm az örömnek 
nem engedheted át magadat, mert minden tőle van. Az ö életében nem 
panaszkodilatol sor.sod ellen ; mig ö egé::lzséges, semmit sem vesz tettél, 
mindcncd megvan Ö benne, mindent kipótol neked; szemeid ne kö
nyekkel, hanem örömmel teljenek meg ... l\1iután Claudius a világ
nak szenteltc magát, önmagától fosztotta meg magát; s valamint a 
csillagok megállapodás nélkül folytatják pályájokat, ö sem maradhat 
egy hel y hez szegezve. Szintén tc is , hasonlóan az A t lashoz, semmi 
előtt meg ne hajolj. Caesar a te erősséged és vigasztalásod. Midöu sze-

') Seneca, Ep. 108. 83. 

17 



258 

meidben könyek fakadnak, fordulj Caesar felé, s az istennek szemlé
lete leszáritja azokat j az J) fénye megigézi a te szemeidet, s kivüle 
mást nem is fogsz látni. A istenek és az istennők sokáig a földön hagy
ják azt, kit neki kölcsönbe adtak. Mig ö halandó, semmi ne emlékez
tesse öt családjában a halálnak szükségképi hekövctkcztére; csak'a mi 
unokáink lássák a napot, midőn az ő maradéki imádni kezdik őt az ég
ben. Oh sors ! ne ki:lzelits hozzá j engedd, hogy megorvosolja az embe. 
riségnek hosszu szenvedéseit; ragyogjon mindig c csillag a világnak, 
mellynek sötétségét az ő világossága eloszlatta!" 

'Ezen aljasságokat nem azon haszontalan emberek mcntségére 
hozom föl, kik nem szégyenlik megujitani azokat; hanem mivel Seneca 
elég gyáva volt meggyalázni azt halála után, kit gyáván fölmagasztalt 
éltében, s ,a p _o o o l o c y n t h os is' át, vagyis tökké el változáRát meg
írta. Ez által Nerónak akart hízelegni a bölcs ember, mint a kinek neve· 
Iése az ő gondjaira bizatott. Ha bár e szörnyetcguek tetteiért és a:t anya
gyilkosságért nem akarjuk is őt felelőssé tenni: de annyi szemrehányá.st 
mégis megérdemel, hogy az iszonyu gonosztett után miért nem hagyta 
el az udvart. Ugyanazon Dio Cassius, ki őt szüntelcn magasztalja, 
megmomlja azt is, hogy ezen fejedelmet ocsmány fajtalanságokba avatta 
be. Mig ő szünet nélkül a vagyonosság ellen kt!lt ki: ő maga 30 millio 
sestertiust gyüjttllt össze, s az ö uzsoráskodása miatt lázadott föl Bri
tannia. Mig ő a fényiizést kárhoztatta : saját magának .500 háromlábu 
asztal volt birtokában cedrusfából és elefántcsont-lábakkal. Magasz
talta a homályos élctet 1), s ő maga pompára és kitüntetésre vágyott. 
Korholta a hizelgőket, azt írván , hogy in!tább sérteni akar igazmon
dás, mint tetszeni bizeigések által 2): mégis illyenekkel Nerót elhal
mozta, ki "egy érdemmel dicsekedhetett, minövel egy császár sem, tud
nillik az ártatlansággal, és még Augustus korát is feledésbe hozta" 3). 

Ezek után ki fog neki hinni, ro időn ir ja, hogy minden este vizsgá
lat alá vetette az napi tettcit és szavait ~); midőn magát mintaképen ál-

1) Q,uaeris, quid me maxime ex his, quae de tc audio, deleetet? Quod nihi l 
audio; quod pledque ex his, quos interrogo, nesciunt, quid nga.s. Ep. 32. 

1) De clementia, ll. 2. Ismerte ö korímak s másoknak ros~z szokásait, másutt 
igy nyilatkezván: ,,Olly öriiltségre jutottunk már, hogy gonosznak tartatik, ki 
esak mérsékelve bizeleg ... Crispus Pa.qsienus gyakran mondotla, hogy mi a hi· 
zelgésnek ellenére teszünk, de nem zá~juk be az ajtót; olly módon tudnillik, 
mint barátnénkkal tennénk, ki ha betaszitja azt, kedves; de még kedve9ebb, ha be
töri. Quaest. 11al. IV. 

a) De clementi a, l. 1. 
*) De Írn, lll. 36. 
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litja föl, sőt végperczéhen is saját élctét mutatja föl barátainak az erény 
tüköre gyanánt? 1)-Ó azonban kétrendbeli bölcsészetet különböztetett 
meg: egyet az iskola, másikat az élet számára; amiből aztán megfejthető 
az eltérés tana i és tettei közt. Ö tehát. saját i téletét irta meg e szavak
kal: "Bec~ telenség ellenkezőleg benéln i, mint érez az ember; de még 
nagyobb becstelenség má~kép érezni és másképen irni !" 2) 

Három könyv maradt fön Senecá.tól a H a r a g r ó l 1 me Ilyeket 
Plutarchug ugyanezen tárgyról (.H(Ji O(?f'~<;) szóló könyvci mellé ál
lithat.unk; egy könyv a Vigasztalásról, anyja Helviához irva, 
mig (í Corsicában számiizve volt; ez, valamint a mellyet Polybiushoz, Ó!! 

me1yct Marciához irt fiának halála miatt, a vigasztaló leveleknek leg
régibb mintái. J~rtekczctt még arról is: , ,miért olly szerencsétlenek a 
jó embe•·ek minden Gondviselé3 mellett is?" s végre is az öngyilkossá
got ajánlja. A l é l ck n y u g a lm á r ó l irt könyveeskéjében An
nacus Serenusnak ad oktatást, miképen vegye elejét lelke nyugtalan
ságainak, tudnillik a közügyekkel foglalkozva; holott Paulinusnak az 
É l e t r ö v i d v o l t á r ó l szóló könyvében épen azt nem ajánlja. A 
B ö l c s á ll h a t a t o ss á g á r ó l szóló értekezésében, midön ezt a sé
relmek től szükségkép mcntnek nyilvánitjo, a staicusok képtelen állitá
saira emlékeztet. Testvérének, Gallionak a B o l d o g é l e t r ö J szólva, 
mcntegetőzik a nagy vagynnnak birtoka mia.tt, s a stoicismust az epi
curcusok ellenében, a boldogságat illető véleményekre vonatkozólag, 
pártfogásába veszi. Neróhoz három könyvet intézett a Ke g yes ség
r ö l jóval nemesebb és egyszerübb irmodorban, példákat é.'! szabályokat 
nyujtván neki arról, ami ugyan mindenkinél kötelesség, de már egy fe
jedelemben ritkaságánál fogva erény. Értekezése a J ó t é t em é n y ek
r ö l megérdemlené, hogy ujra átdolgoztassék, többeket hozzáadva és al
kalmazva arra, amit a jótétemény módjá.ról, annak elfogadása- és meg
szolgálásáról mond. 12' rendbeli L e v e l e mind megannyi crkölc3tani 
értekezés. 

Eltérőleg ama bölcsészektől, kik tétlen visszavonulásban elmél
kedtek, ö mindig a tett és a gyakorlat embere. Igen alkalmas monda
tokat halmoz l:lssze, mellyek által a jellemet ti3ztitani és nemesíteni, 

1) Justus Lipsius kiszemelte Seneca. müveiböl mindnzon helyeket, hol maga 
magát dieséri, s minden hí'>siség mintáját képezte nbból. Diderot Senecának erkölcsi 
jellem~t a képtelenség ellentéte {d tal rajzolja. Essai s11r le t·égne de Claúde et ele Ne

t·on. Vol. VIII. 
2) Ep. 24. 
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az ész hatalmát a szenvedélyek föltitt megszilárditr~ni, a szerencsében 
mérsékletre, a balsorsban állhatatosságra serkenteni ttlrekszik. Tudo
mánya öt nem vallási, hanem bölc3észi fatalismu3ra viszi 1

) j de ö azért 
nem kizárólag Atoicus, sőt azzal dicsekszik , hogy egyetlen hkolá.~oz 
sem tartozik. Valójában néha Platohoz, máskor ismét Epicurushoz kö
zelitve, tagadja a halál utáni léteit 2), s a ftlldön előforduló sok rosszat 
az istenek igaztalanságának tulajdonítja ll). 

Kétségkivül csábitó hatással bir a stoicusoknak eme bölc;;é
szete, melly az emberi természetnek gyarló és veszélyes hajlamaival 
küzd meg. Hogy ha azonban annak elveit közelebbről vizsgáljuk, föl
merül a kérdés: minő joggal állittattak föl azok? Seneca igy szól any
jához: "Gyermekétől megfosztatni nem baj; őrültség az elköltözött 
halandót siratni." A számüzöttnek pedig azt mondja: "Nézd a katoná
kat, kik nem jajdulnak föl a sebésznek mütéte alatt j sz intugy te is, a 
balsorsnak veteránja, ne jajgass, ne panaszkodjál, ne higyuJj el asszo
nyi módra." Seneca átalában hirdeti, hogy a mi egyre nézve szeren
csétlenség, az sokaknak jóllétérc szolgál; hogy maga az Isten sem ké
pes eltávoztatni a rosszat, mivel a sors ugy rendelte azt. A bölcseket 
serkenti, hogy könyörületbe ne ess e n ek, ne szomorkodjanak, ke
gyelmesek ne legyenek, másnak meg ne bocsássanak ~). Mirevaló te
hát ezen természetfölötti szilárd:'!ág, miért adjunk annak hitelt? hon
nan vegyük az erőt annak foganatosítására? honnan , lm csak a gög 
nem adja meg azt? 

Valójában Nero hizelgő udvaronczának mindcn szavából a gőg 
tünil{ elő. Mintha csak az emberiség reformatorának képzelné magát, 
olly nyers hangon becsmérel, gunyolódik, dorgál 1 pard.ncsol, s tanítja 
a lehetetlen erényeket, mellyeknek logikai következménye az öngyil
kosság, s mindennemü tanai erre vezetnek. 

1) Nihil cogor, nihil patior invitus, sed assentior; eo quidem mag is, quod 
scio omnia certa et in aeternum dicta lege decurrere. Fata. nos ducunt et quantum 
cuique restat, prim11. na.scentium hara disposuit. Causa pendet ex causa: privata ac 
publica longus ordo remm tr.thit. Ideo fortiter omne ferendum est quid gaudeas, 
quid fleas; et quamvis magna. vide~tur varietate singularum vita. distingvi, summa 
in unum venit: accepimus peritu ra. perituri. De pro~id. 5. 

Z) Necmagisin ipsa (morte) quidquam esse molestiae, quam post ipsam. 
Ep. 30.- Mars est non e>se. Ep. 54. - Hoc erit post me, quod ante fuit. U. o. 

1) Deomm crimen erat Sylla. tam felix;. De const. XII. 

'J De pro~id. 3. - Ad Mnrcia111 consolatio. 20. - Ad Hel~ia.m consolatio. -
De const. sapientis. - De clementia, II. 4. 5. 6. stb. 
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Átalában véve mindazáltal a latinok erkölcstanában sokkal in
kább észrt!vehető, mint a görögöknél a világosság és sötétség vegyü
lete; a küzdelem az idegen iskolából átvett elméleti tanok s a nemzet
tel veleszi.iletett bizonyos gyakorlati igazságok közt. Sőt helylyel
közzel Senecában még valami tisztább és magasztosabb is mutatkozik : 
tanácsui adja az embernek, hogy nyujtson segélyt a hajótörönek, iga.
zit~a. ut ba az eltévedt utast, oszsza meg kenyerét az éhezövei 1); győzze 

le az ember a ha.lál utáni Örült vágyat , s ne ugy közelitsen a czélhoz 
mint menekvő, hanem mint utazó 2). 

Nem fogadja el többé a stoiousoknak vak, tehetetlen istenét, sem 
azt, ki az Olympról szórja villámait, s elcsábítja másoknak feleségét; 
hanem egy testnélküli, független Istenben hisz, ki saját magának 
szükségessége, ki, mielőtt a világot teremtené, azt már gondolatban 
előállitotta 3), s tőlünk viszonszeretetet kiván 4); mi az ö társai és tagjai 
vagyunk ~), s az erényes embernek szivében lakik 6), a Idnek lelke az 
Ö okfejéhez marad csatolva, valamint a fénysugár a naptól nincs elvá· 
lasztva. Az istenek fölsége jóságuk nélkül mit sem ér; az ember ha
joljon meg a Gondviselés előtt, melly nem mint vak anya, hanem mint 
bölcs atya kormányozza a világot: miért is az lsten iránti engedelmes~ 
ségben áll a szabadság 1). Legfőbb jó egyenes lélekkel, világos érte
lemmel birni. Kii.zdelemben látni a ferfiut vadállattal gyermeki mu· 
latság, ruig a balsorssal küzdö becsületeil embernek szemlélete lsten
hez méltó látvány s). 

Romai létére is könyörületet érzett magában az amphitheatrum
ban fenevadaknak vagy a gyilolmak odavetett szerencsétlenek iránt: 
"Ti azt mondjátok, gonosz tettet követett cl, s megérdemlette a halált. 
De hát ti, minö bünt követtetek el, hogy érdemesek legyetek az ö ki
végezletésének szemtanui lenni?" 9) A rabszolgákról pedig követke
zőleg szól: "Az isteni lélek épen ugy lakozik a rabszolgában, mint a 

')Ep. 95. 
Z) Vir fortis ac sapiens non fugere e vita, sed exire debet. Et ante omnia. 

ille quoque vitetur affectus, qui multos occupavit, libido moriendi. Ep. 24. 
SJ De bene{.. VI. 7. 23. - Quoest. not. praef.; I. l. Ill. 45. 
') Deus ametur. Ep. 42. 47. 96. De benefic. VII. 2. 
5) Hujus socii su mus et membra. Ep. 93. 
8) Ep. 41. 73, 
1) Parere Deo libertas est. De tJita beata, 15.- Colitein pia et recta. voluntate. 

De bene{. I. 6. Ep. 116. 
8) De prof!. 2. 
91 Ep. 7. 
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lovagban. Rabszolga, szabados, lovag- a hiuság és megvetéf! által föl
talált kifejezések. Az eré[ly senkit nem zár ki. l\1 indenki nrmes, me rt 
Istentől származik; ha nemzetségi tábládon homályos fok vagyon, ugor
jad át, s emelkedjél még magasabbra, hol dicsöbb nemességre talá,lsz; 
menj vissza az eredetre, s azt látod, hogy mindnyájan Istennek gyer
mekei vagyunk 1). Ne nevezd őket rabszolgák nak, hanem embereknek, 
kenyeres társaidnak, nem annyira. előkelő barátaidnak, szaigatársaid
nak, minthogy a sorsnak csak annyi joga. van mi ránk, mint ö rá
jok. A kit tc rabszolgának nevezesz, veled egy törzsből származik. 
Tanác9kozzál vele, vond öt társaságodba, ültesd asztalodhoz; ne öuts 
belé rettegést, s elégedjél meg azzal 1 mi\•el az lsten is megelég~zik, 

ugymint a tisztelet- és szeretettelY 
Ezen kiterjesztése minden emberekre annak, a rnit a többi böl

csészek egyedül csak a polgárokra alkalmaztak, s bizonyos ozélzatok, 
mellyeket idézeteknek is lehetne nevezni, azon gondolatra vezettek 
némellyeket, miként Senecának tudni kellett a keresztényekről, söt ba· 
rátaágban is állett volna a nemzetek apostolával 2). Az emberi töké-

1 ) De bene[. llL. - Ep. 44. 
2) Ez régi hagyomány; sz. Jeromos é8 sz. Ágoston épen nem kételkednek <~. 

Seneca és sz. Pál közt váltott 14 levélnele hitelesség-én, a. mit a critien. elismerni 
nem akar. Mások magának Senecának müveiben kerestek e végre bizonyitványo
kat, s hasonló helyeket találtak azokban, mint sz. Pálnál. Sok S"-ólásmód forJul elö 
Senecáná.l az uj-szövetség értelmében, például: Cm·o (Animo cum hae carne) 9rave 
ce1·tamen est, ne ahstrahalttr (De cons. ad Mareiam, 24.). A11irnus libeJ' habitat ; 111111-

qP<alll me caro istacompellet ad metum (Ep. 65.). Non est summ11 felicitatis nostrae in 

carne ponenda (Ep. 74). Angelus azon rossz értelemben, mint sz. Pá.lml.l, II. Kor. 12, 
a sátán t7ngyalána.k nevez\•én egy IHmlis profétát, fordul elő Senecáná.l: Nec ego, Epi
curi angelus, scio ... (Ep. 20.). Másutt a jó embert nevezi pro9eniturn Dei; meg
em li ti a sunt lelket; szintugy bibliai hasonlatosság az élet és a harczi állapot 
közt (Ep: 51 96.). 

Jóval több a keresztény eszmék mennyisége Senecáb:~.n. S ho. valaki azt 
mondja, hogy egy ember, az emberi természet s annak az ember És az lsten közti 
viszonya fölött elmélkerlve, magától is rájöhet azokra.: viszont azt kérdezitetjük : 
miért nem található föl ollyasmi Platonak fárheuédeiben, vagy .Aristoteles Morál

jll.bau, vagy Xenophon Emlékezetességeiben, Cicero müveibeu, vagy épen Marcus 
Aurelius- és Epictetusnál, kik Senecának ugyanaron iskolájából valók? 

Történdileg semmi nem ellenzi a barátsl\got közte és a népek apostola kö · 
zött, ki, a mint mondj~k. 61. évben érkezék Romába, tisztességes fogságba tétetett 
a. praefectus praetorii, Burrus által, ki Seneeának barátja volt; talán Seneca már 
azelőtt hallott róla valamit testvére, M. Annaeus Novatus Galliotól, Ac haja. helytar
tójától, kinek törvényszéke előtt állott sz. Pál. mig Corinthusban időzött. 

Egyébiránt az emlitett hasonlotok csak arra mutathatnak , miként Seneca 
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letesedésnek eme töredékes alapelemeit a kere sz ténység már kifejtette 
tökéletes elvekböl, s azokat közvetlen alkalmazta is. 

Miután a jótéteménynek eltitkolását ajánlotta volna, megjegyzi: 
"Hát nem fogja tudni, kitől ered a jótétemény? Ne tudja meg, ha még 
ez is a jótéteményhez tartozik; majd annyi dolgot fog cselekedni, any
nyival fog segíteni, hogy ö azoknak szerzöjét tudni fogja. S ha bár nem 
fogja is az tudni, hogy kapott 1 én fogom tudni , hogy adtam. - Azt 
mondod: kevés. Ke-.-és bizony, ha kamatra akarod adni; de ha ugy 
akarod adni, hogy hasznára legyen annak, a kinek adod, saját bizony
ságoddal megelégedve, adni fogsz. Ellenkező esetben nem a jóttevés
ben leled örömödet, hanem mivel látod, hogy jót teszesz.- Azt mon
dod : A k a r o m, h o g y ő a z t t u d j a: kere.~s magadnak adóst. A k a
r o m, h o g y ö a z t t u d j a! de ha rá nézve sokkal hasznosabb, becsü
letesebb és háládatosabb volna. azt nem tudni? Ak a r om, h o g y ö az t 
t u d j a! tehát nem mentenél meg egy embert a sötétben? Nem taga
dom, hogy, midőn a dologgal megegyeztethetö, a jótéteményt elvettnek 
hálájában élvezetet találhatunk. De ha ö szi.ikségben van, és szégyenli a 
segélyt elfogadni; ha az, amit teszünk, midön nyilván történik, sért: a 
jótéteményt megtörténtnek nem mondhatom. Hát még tudtára adjam 
neki, hogy segitettem rajta, holott az első és legnagyobb szabály sem
mit föl nem hányni, még csak nem is jelenteni? Ez a törvény a kettő 
között a jótéteményben : hogy az egyik azonnal feledje azt, a mit 
adott; a másik pedig soha ne feledje azt, amit kapott" 1). 

Igy folytatja igen gyakran panaszos hangon és mintegy rímes mon
datokban. Mint örökös deciamator, az ellentétek és merész képletek s 
keresett ezéizatok után kapkodva, mindig bizonyos ékességgeladja elő 
a gondolatokat; de hiányzik az előadásban minden alaposs~g, gyakran 

ismerhette a keresztények könyveit, annál inkább, mintltogy mü veinek nagyob!> 
részét még sz. Pál megérkezése előtt irta; jóllehet müvei De Dila beata és De benefi
ciis, me!lyekbeu legtöbb a keresztény kifejezés, s főleg a Let>elek későbbi időkből 
ered u ek. 

Szóval: lehet vitatkozni mellette és ellene. De ha meggondoljuk, miként Se
nec!\ CS!l.k azért tartózkodott a. pythagoricus életrendszertől , ne hogy uidónAk lát
szassék, s Tiberius kegyétel ne veszítse; ha tekintetbe veszszük, milly bünös le
ereszkedésscl volt Nero iránt: épenséggel nem le~zünk hajlandók öt szentnek nyil
vánítani. 

Láad c részben Ch. Gelpke, Trnctatirmcula de (amiliaritate, quoe Paulo apDslolo 
cum Seneca pkilo.<opho intercessisse trnditur fleri•imillima. Lipcse, 18!3 ; DuroBBir 
Senecája Panckouke gyüjteményében. 

l J Dc L ene(.. li. l O. ' 
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homályos, elferdített kifejezésekkel él. Mig tehát egy részrlH a romai 
irodalom megrontójának tekinthető; más részről az ó-kor egyik igen is 
gyakorlati moralistájának mondható, kinek irataiban épen nem meg
vetendő erkölcsi elveket találunk. 

"A má11ok életének komor és fölfuvalkodott censorait, saját éle
töknek ellen11égeit, a nyilvános tanítókat , semmibe se vedd ; s min
den habo~ás nélkül törekedjél inkább jó lenni, mint jó hirben álla
ni 1). Senki nem jó esetlegesen: az erényt tanulni kell; nehéz arra 
szert tenni, holott a gonoszságot mcster nélkül is meg lehet tanulni. 
A szabad és egyenes lélek az, me ll y a dolgokat magának veti alá, s 
magát semminek. A ki magát nem türheti, az az emberek és a tárgyak 
Hlmegét kere!li. Minek a rosszat előrelátni? SZIÍ.mos váratlan eset beál
lott már; s a mit vártunk, nem történt meg. S l1a megtörténik is a 
rossz, mit használ a fájdalmat előre érezni? elég hamar fogsz bánkódni, 
ha az megtörténik ; azalatt várd mindig a jobbat. A bolondságnak 
egyéb bajai közé számítandó az is, hogy mindig az kezdi az életet. A 
szabadságnak nagy része a júl fegyelmezett has. Az igazat csak annak 
mondd meg, ki rád hallgat. Soha nem igyekeztem tetszeni a népnek; mert 
azon dolgokat, mellyeltet én tudolt, nem helyesli a nép ; a mit pedig a 
nép helyesel, azt én nem tudom. Láttam, hogy sokan megvetik az ~le
tet; de sokkal többre becsülöm azokat, kik az élet gyi.ilölete nélkül 
mennek a halálra. Ha hünek hiszed a nőt, azzá teszed; mert igen sokan 
hütlenségre tanitották a. nőt, attól félve, hogy mt'g vannak csalatva, 
s a gyanakodás által jogot adtak neki a bün elköveté.'lére. A ki magának 
barátja, mindenkinek barátja. Sokakra nézve a vagyonszerzés nem meg
szüntetése volt a nyomornak, hanem megváltoztatása. Jól megnézd, ki
vel eszel és iszol, mielőtt azt nézuéd, mit eszel, és mit iHzol. A csekély 
adósság adós t képez, a. nagy adósság pedig ellenséget képez. Mi a böl
cseség? mindig akarni és nem akarni ugyanazon dolgokat. Kevesen in
dulnak a tanács után; a nagyobb rész, baRonlóan ahhoz, ki a folyamon 
u!lzik, nem megy, hanem menetik. Nem csak az emberekről, hanem a 
dolgokról is le kell rántani az álarczot , s \'isRzaadni saját ábráza
tukat'' 2). 

1) Ep. 123. Már Socrates mondotta: .Iuv copúllÓ:L"J H ><a~ a<Tq>aAwrárn ""~ 
xaHi<Tr'J ódóc;,oi K(lnrí~ouAE, ö u av flovArr doxEiv ara&oc; tlva•, ..:oiiro XIIO ytvlu&a. 
aya&ov nt<eiiafta•. Xenoph. Mem.JI. 8 Horácz csínosan fejezi ki, Lib. I. Ep. 16.: 

Tu recte vivis, si curas esse quod audis. 
')Lásd Ep. 123, 124, 13, 29, 30, 3, 6, 17, 19, 20, 23, 24. 
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TIZBNBBTBDIK FHJEZBT. 

Tudományok. 

Seneca tudományos szempontból is figyelmet érdemel. Az 5 
Quaestiones naturales czimü müve bármilly rendezetlen 
halmazát és dagályos ~löadását képezzék is a tapasztalati ismeretek
nek, minden támaszkodás nélkül az exact tudományokra : mindaz
által az egyetlen könyvet képezik annak bizonyitá'lára, miként a ro
maiak a természettannal is foglalkoztak. Mert a mit Lucretius költe
ményében, Cicerónál és Plinius gyiijteményl~ben olvashat-ni, az csak 
utánzás, nem pedig nyomozás. Senecának ezen miivéböl tanuljuk is
merni, mennyire haladtak a régiek ezen tudományban; ö ugyanis több 
századon át az maradt Europában, a mi Aristoteles a görögöknél, ugy
roint a természettani ismereteknek leltára. 

Senecának e müvében meg van cmlitve: az üveggolyók segedel
mével sugártörés altal eszközJött nagyitás a szemre nézve 1); a fény
sugarakat visszaverő tiikrök ; a ha11ang, vagy szögletes üveg által mcs
terségesen előidézett szivárványszinek 2); a hőség csökkenése a lég
körnek magasabb vidékein 11); a vulkánok miiködése a szigetek képe
zésére '); a csillagok, planeták és üstököstik l<ülönbUzö szine r.). Ez 
utóbbiakat szabályszerü pályakörrel biró csillagolinak tartja Seneca, 
mellyek c~ak akkor láthatók, midőn 8 földhöz közelednek 11) ; sőt még 
8 tömörségnek különféle fokait is cmliti azoknak mag,·ában é~ üstöké
ben 7 ). Ugy látszik, tudomása volt arról is, hogy a lég sulyos test 8); 
hogy akipárolgás hideget okoz 9); sa földrengéseket a földalatti tü-

1) Literae quamvis minutae et obscurae, per v ih eam pilam aqua plenam 
majores clarioresque cemuntur. Q11aest. not. I. 6. 

2) Virgula solet fieri vitrea, stricta, vel pluribus angulis ... haec si ex trans-
versa solern accipit, colorem talem, qualis in arcu videri solet reddet. U. o I. 7. 

8) U. o. IV. ll. 
') U. o. IV. 21. 
5) U. o. I. t. 
8 ) U. o. VI. 17. 
, ) Per stellas ulteriora non ~ernimus, per cometam aciern transmittimus. U. o. 
8) Ex his gr&vit8.s aeris fit. U. o. V. 5. Eo enim crassior ae r est, quo terris pro-

prior. U. o. VII .. 22. 
9 ). U. o.lll. 24. Ha. tudnillik a közönséges Irahit saporem enaporatio helyett 

olvassuk: trahit calorem etJaporatio. L. Llbrl., Hüt. des sciences nni. Lib. 1. 
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zek meggyulásának tulajdonitja 1). l<~mpedoclesnek a hövizek iránti 
véleményét fölhozva, azt tanácsolja, hogy a szobákat meleg léghuzam
mallehetne füteni. Előadja, miként a tenger vize, a földnek hézagaiba 
behatva. édesi!é válik, s forrásokat képez; mert, ugy mond, olly forrnán 
járja keresztül a földet, mint a vér az ereket i mi által a vérkeringés
re látszik czélozui 2). 

Plinius (23-'09.). 

A legnagyobb tudós volt a romaiakná.l Cajus Plinius Secundus, 
comoi születés; egyike a legmunkásabb férfiaknak, kinek számos iratai 
közöl csak a T e r m és z e t r a j z jutott el hozzánk. Ez egy encyclo
paedia, hol 37 könyvben rakta le az emberi szellem fölfedezéseit, képes
ségeit és tévelyeit; egyuttal a testeknek leírását is adja. Az J. könyv
ben a tárgyaknak beosztását sa szerzőknek névjegyzékét adja; a 2-ik
ban értekezik ,a viiiigról, az elemekről és légtünetekről; következik 
négy könyv a földrajzról; a hetedikben előadatnak az embereknek kü
lönféle fajai és ismertető jellegei, s .a. nevezetesebb találmányok ; a kö· 
vetkező négy könyv a nagyságuk és fontO'l3águk szerint osztályozott 
állatokat írja le, s azoknak természetéről, jó vagy rossz tulajdonainH 
és ritkább sajátságairól értekezik. A füvészetet terjedelmesen adja eJÖ, 
tiz könyvben irván le a növényeket, azoknak tenyésztési módjá t 
s hasznát a gazdaságnál és mesterségekben ; továbbá öt könyvben 
az állatok által szolgálta.tott gyógyszereket ; ugyanannyiban leirja az 
ércze ket, a bányászat módjait, s miképen használtatnak föl azok az élet 

1) Quaest. nat. VI. 4. - 31. - Szent Patricius, pertusai püspök a III. százat! 
végével, Cathago bővizeinek valódi okát adta: "Nem csak a felhökben , hanem a 
földnek mélyében is tüz vagyon, miként eztazAetna és egy hegy Nápoly mellett 
mutatja. A földalatti vizek a szivattyuk bizonyos neme által jönnek fölfelé; azon 
vizek, mellyek a. belső tüztöl távol"bb folynak, hidegen buggyannak elő, a. közel· 
levők pedig átmelegülne!c, sa föW.-szinére elszenvedhellen hőséggellövelnek fol." 
Acta 1. Patricii, p. 555. Ruinart kiad. 

2) Piacet natu ri!- reg i terram, et quidem adnostrorum corporum exemplar, 
in quibus et venae sunt et arteriae; illae s:mgvinis, hae spirítus receptacula. ln terra. 
quoque sunt alia itinera, per quae aqua, et alh per quae spiritus curri t: a.deoque il
Iam ad similittu/inem humtmorum rorporum natura formavit, ut majores nostri aqua
rum appellaverint venas. Qunest. Jlal. Ill. 15. 

Idézzünk még egy helyet a Cabbalá.ból, melly igen réginek tartatik: "Sicut 
sangvis manat per a.nastomoses venarum, modo in unam , modo in alteram, modo 
Ime, modo illuc, ex loco lwc in locum alium, et isti sinu~ corporis rigant se invi· 
cem, et. illuminant se invicem, donec illuminentur onmes mundi, et benedictionem 
accipiant propter illo~. Idra Rt~bbtt, t II p. 509. Knorrlus, Cabbnla denudata. 
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szükségeire és a fényüzésre. Ez alkalommal szól egyszersmind a szob
rászatról, festészetről és a főbb müvészekröl; ugy szintén a jeles bronz
szcbrokat a réz leírása után sorolja föl, s a szines anyagokról szólva, 
átmegy a képekre, plasticára, cserépedények re. Rosszul földolgozott, 
önkénytes osztályozás. 

Plinius koránsem olly termé~zettudós, ki csak gyüjt, észlel, ta
pasztalatokat tesz, s az ismerf'tek kinestárát gyarapítja; hanem egy
szersmind tudós, ki mint katonn. és tisztviselő néhány órát foglalkozá
saiból kigzakitva, a könyveket ftJrgatja. Még (;béd és utazás közben is 
rabszolgák által olvastat magának, mig mások a mondottakat följegy
zik, s a munkaszerke.~ztésben segédkezet nyujtanak neki; a mi igen 
czélszerii dolog volt az ö korában. Mert megkiméhe az embereket a 
temérdek müvek olvasásától; ránk nézve pedig nagy becscsel bir, 
minthogy az általa fölhasznált 2000 darab kutfönek nagy része el
veszett. 

Nem csak hogy Buffon· és Cuvier-hez nem hasonlitható 1), hanem 
mPg Theophrastus alatt is áll. Minden magasabb. tehetség és belátás 
nélkül sietve olvas, s vagy nem érti, vagy helytelenül idézi a helyeket; 
vagy pedig személyes előitéletből s ollyformán értelmezi azokat, miként 
azt az epés bölcsészet véleményével és handabandáival leginkább egye
zőnek tártja, mclly az embert, természetet és az isteneket szüntelen 
vádolja. Nem annyira az igazság kideritésére és a szabatesságra, mint 
inkább a kiváncsi11ág ingerlésére és a szép előadásra fordítva figyel· 
mét, leginkább a sajátszerü különcz-tárgyakat választja ; a nagy Ari
stoteles által már megczáfolt képtelenségeket ujra föleleveniti, s 
olly fölületesen másolja öt, hogy még a különféle hoszmértékre sem 
ügyel, ellenkező tényeket összevegyít, s a7. egymá~tól egészen eltérő~ 

söt ellenkező rendszerell közt ingadoz. Az ő kérkedő ékesenszálása 
eltiporja. a.z emberi nyomort; okoskedása leleplezi e világnak rendet
lenségeit, a nélkül, hogy egy más világ harmoniáira föl emelkednék. 

Annyi hódítások mellett a romaiak nagyszerüen gazdagithatták 
volna a természetrajzet; s ba bár emlités történik is némi gyüjtemé
nyekröl, azok sem gondosan nem tétettek, sem tudományos czélra nem 
irányoztattak. A palatini levéltárakban voltak letéve a hadvezéreknek 
földrajzi jelentései, mellyek nz ismereteknek valóságos kincses bányái 
valának~ Plinius, ugy látszik, azoknak létéről még csak tudomással sem 

1) Cuvier igazságosnbban, kevesebb rhetoricá.val i téli meg öt, mint Buf!'on. 
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birt. Minden érdeme abban áll, hogy a müvek, mellyeket kutfc5J, gya
nánt használt, elvesztek. S igy az ő gyűjteménye nélkül az ó-kor. nak 
nagy része titok maradt volna elélttünk, sa latin nyelv egy kincscsel 
kevesebbet birna. 

E részben tehát hálával tartozunk neki. S miutáo a szépmüvé
szetek- és gyógyászatban elkövetett hibái kimutatva vannak, mcgér
demlené, hogy egé3z szövcgének kijavítását magára vállalná valaki. 

Előadása ugyan erőteljes és szabatos, de távol áll Caesar kor
társainak egyszerű és ti.;zta irmadorától, s gyakran keresetté és ho
mályossá válik. Hasonlóan Thrasea-, Helvidiu~- s több másokhoz, őtet 
is a régi köztársaság szelleme lelkesitette, s innen meritette ö hevét 
és ékesenszólását: azonban a megromlott izlós s kifejezéseinek dagá
lyassága eszméinek erőteljes röptét akadályozza. A természeti tárgyak" 
nak szemlétetében továbbá magasabb eszmére emelkedni nem bir. 
Semmi érdeket sem talál abban, hogy a természetfölöttit kutassa. 1); az 
Istent vagy egészen megta.gadja, vagy a. világgal összezavarja., s a. 
Gondviselést kiguoyolja 2). Innen azután kétségbeejtő scepticismusba 
esett, mellynél fogva a legboldogtalanabb és leggögösebb lénynek te
kinté az embert 3); az istenséget pedig gunyolta, me ll y ,,sem az ember
nek nem adhatja meg a halhatatlanságot, sem saját magának életét el 
nem veheti; melly képesség a legszebb ajándék, mit nekünk adhatott." 

Egyébiránt ö sem szabadulhatott az ujabb eszméktől, mellyek 
előtt szemeit bezárta. A barbár nevezet helyett ember kifejezést hasz
nál; Caesarnak szemére h~nyja a kiontott vért; Tiberiust azért ma
gasztalja, hogy Afrikában és Germaniában némi babonaságokat kiir
tott; s ezen türelmes cosmopolitikai bölcsé~zet.nek forrását vagy nem is
merte, vagy ismerni nem akarta. 

Sollou a 

Julius Solinus P o l y h is t o r ja Plinius kivonatának tekinthet.(). 
Nem tudjuk, mikor élt ez i ró, ld különféle, főleg földrajzi ismereteket 
gyüjtött össze, s a középkorban igen nagy tekintélylyel birt, jóllehet 
csekély alaposságat tanusit. 

Strabo. 

Strabo, Amasiából, be utazta Kis-Ásiát, Syriát, Phoeuiciát, Egyp
tornot egész a cataractákig ; továbbá Görögországot 1 Macedoniát, 

1) Mundi e:x:tera indagare nec interest hominis , nec capit humanae conje· 
ctura mentis. 

2) Lásd, lll. könyv, 7.; VIII. 53 fej. 
8) Solum certum nihil esse certi, et homine nihil miserius aut superbius. L. 

III. 7. 



269 

Olaszországot, kivéve Gallia. Cisa.lpinát és Liguriát. A mit ezen utjá
ban látott, azt mind leírja; a többiekre nézve csak hallomásból szól. 
Tize n hét könyvben előadja a földrajznak egész történetét Hornertől 
kezdve Augustusig; a népek eredetéről és vándorlása. iról, a városok és 
államok alapíttatásáról s a legnevezetesebb egyének ről józan megfon
tolásl!al és mély belátással értekezik. A 16-ik könyvben cmliti, miként 
Comagene nem rég romai tartomány állapotára jutett ; s ruinthogy 
ezen tény Kr. u. 18-ik évben ment végbe, innen tudjuk, miként CS ez 
idöszakban élt. 

Strabo volt a mi kalauzunk az i<:~mert világnak leírásában. S ha. 
nem ludnók tapasztalá3ból, miként a. régi irók legjelesebb elődjeiket 
scm ismerték: valóban feltűnő volna, hogy Strabonak olly nagy jelen
tőségű müvét Pausanias, Plinius, Josephus és Plutarchus sem nem 
használták, sem nem ismerték. 

Pomponius Mela 

A spanyol Pomponius Mela nem volt szemtanu, miként Strabo. 
Az ő kézi könyve D e si t u o r b i s Eratosthenes rendszerének rövid 
összeállitása szabatos és csinos irmodorban; s a puszta névjegyzéket 
kellemes rajzokkal, természettani értekezésekkel, vagy történeti esemé
nyek előadásával eleveníti. Minthogy pedig a forrásokat minden meg
választás nélkül használja, igen sokat hoz föl, a mi már akkor nem lé
tezett; mig más részről biában keresnők nála a csatákról hires Can
naet, Mundát,Phar:3alust, Leuctrát, Mantincát; hiányoznak nála Ec
batana, Pcrsepolis, Jerusalem hires fövárosok; ugy szintén Stagira a 
nagy hölc'lész hazája. 

Dlonyslu• Perlegefe•. 

Tiberius alatt halt meg Dionysius Periegetes, ki l!zép görög ver
sekben irta le a világot. A müvet azonban, melly az ő nevét viseli, né
mellyek Marcus Aurelius kortársának tulajdonitjó.k. Strabo könyvéhez 
semmi ujat nem ad. 

A régi gcographusok, az irodalom aristocratiájáuak szolgái, gyak
ran elferditik a neveket, sőt ha nyelvökhöz nem idomithatók, el is 
hallgatják azokat 1); mi által épen azon eredeti nevek vesztek el, mely
lyek által a népek történetérc világot deríthetett volna a nyelvé~zet. 
Egyébként az ö rendszeröknek semmi mathematikai alapja nem volt; 
némell y, pontok fölemlítésével legfölebb a szélességi fokoknak nagy á-

1) Digna. memora.tu, a.ut latiali sermone dictu facilia Plinius. Ugyanezt te
IIZik Stra.bo, Mcla. stb. 
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Ml megjelölésével beértél(, támaszkodva e részben a rajzzal \'agy szó
val festett vagy jegyzett itinerariumokra. 

Ptolemaeus. 

A földrajzot tudományos alapra fektette Claudius Ptolema.eus, 
ki saját vallomásaszerint tyrusi Marinusnak köszönte ismereteit. Bz 
mintegy 100-ik év köri.il élve, az utazók jelentéseit kijavitva össze· 
gy üjtötte, s. történetesen fölha'!ználha.tta ama Icirásokat is, me Ilyeket 
a phoeniciaiak templomaikban szoktak elrakni; ama földabroszokat i~, 

mellyekre eme rettenthetlen hajósok mindazt lerajzolták, a mit a föld 
alakulása, vagy az egyes tartományok helyzetére vonatkozólag kör· 
uta.zás~~oikban tapasztaltak; de az ö müve elveszett. Ptolema~usnak i~ 

nem annyira müve maradt fön, mint egy későbbi compilatio; a régi 
geographusok eme fejedelméről csak annyit tudunk, miként az ő utolsó 
vizsgálódását 141-ik évi febr. 2-án tartotta. Földrajzának (yuovf!mptl!tJ 

acp~yi}(Jt~) nyolcz első könyvében müvénck eredetéről é'l czéljáról 
nyilatlwzik, s mi módon kell késziteni a földabroszokat i a következő 
hat nem sokkal ad többet, mint a városok, hegyek és folyók neveit az 
ö helyzetökkel o. széles3ég és hosszaság szerint j az utolsó könyv 350 
városnak jegyzékét foglalja magában, annak megjelölésével, meddig 
1art mindegyikben a leghe~sszabb nap, hogy azoknak helyzetét megha
tározza A mühüz van csatolva 26 földabrosz i ezek közöl lO Europára, 
4 Afrikára, 12 Ásiám vonatkozik, mellyeknek készitése bizonyos Aga
thodaemen nevü alexandriai gépésznek tulajdonittatik (Aya{}o8aÍtJWV 

fÜJ;<aVtXO~ al,f~avcY(lEV~ t17TETÚ:rw1Jf); ki azonban kétségkiviil Ptole
maeus utasitása után dolgozott. 

Az ő földabrosza háló\Tal volt bevonva, hol minden öt fokra egy 
délkörvonal volt huzva, mig a párhuzamos vonalak Syene, Alexandria, 
Rhodus és Byzant fővárosokon mentek át. l\iivel pedig 600 helyett 
500 stadium hosszaságra tette a foltot, minden egyéb adatai hibá3ak. 
A szélességi fokoknál, 485 stadium helyett, nhodus 11zélessége alatt 
444-et számított, a mi egyébiránt nem nagy It ültinhség; s ezen arány
ban tekintve a stadiumokat, föltaláljuk a valóját annak, a nlÍt a ko
rábbi nyomozásokból állitott össze 1). S mégis Eratosthenes, ki mint 
az alexandriai könyvtár igazgatója, olly dus anyaggal rendelkezhctett, 
mcnnyire Ptolemaeus után maradott! Strabo, ki amarra támaszkodik, 
még csak éjszaki Ásiát sem ismeri j n Kaspi-tengert a nagy Oceán öb· 

1
) Az ujabbak sokat [áradoztak I'tolemaeus mappáinak helyreállitrl8áuan 

inkább eszélyes, mint kielégitő móJ.okhl. 
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Iének tartja, s maga is elismeri, hogy innen az Elbáig sötétségben bo
torkál j a Gangesen inneni Indiáról nagyon keveset, tulsú Indiáról 
semmit sem mond j Arabiáról csak annyit; a mit Egyptomban Aelius 
Gallus hadvezértől hallott. 

Ptolemaeus ellenben, habár nem is elegendő pontossággal, Indiá
nak nem csak partjait, hanem beljét is i11meri, s Taprobanának mintegy 
husz kiklitc~jét és városát j mindenek ellitt leírja a Gangesen tu li tarto
mányokat, szó.mos helyeket Arabia beljéből; ismeri Jüthnd félszige'tet 
lakóival együtt j leírja számos gcrman népeknek lakhelyét Lengyelor
szágtól kezdve a Balti-tengerig j tudja azt is, hogy éjm~okra a Ka::~pi

tengertöl tágas tartományok terjednek el. Másfél század alatt sz~pen 
előhaladott e tudomány, nem C'lak a hóditások, hanem a szabadabban 
és rendesebben mozgó kereskedés s a fölfedezési vállalatok (peripli) 
következtében szárazon és tengeren. Igy például keleti Ásiáról Titia
nus macedoi kereskedőtől nyert közleményeket, ki az ö ügynökeit szá
razon a Taurus hosszában Mesopotamiáig, s tovább India felé egész a 
serik fővárosáig küldötte ki. 

A kiilönfélc népek stadiurnainak összezavarása, a földolgozásban 
tanusitott csekély eriti ca, sa csillagászati észle letekpontatlanságamiatt 
durva hibákat követett el j mindamellett 14 századon át egyéb rend
szeres kézi-könyvet Geographiáján kivül nem ismertek, s még most 
sem birunk jobb utmutatót e tudományban a régieknéL Az ö müve 
(fAfYCÍAIJ avvTá;t~) 13 könyvben, magában foglalja a régiekneJe minden 
észleleteit és tételeit a mértan- és csillagászatra vonatkozólag. Ö nem 
volt annyira csillagász, mint jó mathematicus i igen nagy gonddal 
gyiij tötte össze mindazt, a mit elődjeinek értekezéseiben elszórva ta
lált i nagy tekintélyét is annak köszönheté leginkább, hogy Hipparcbus 
iratai olly ritkák lettek, a mellyekböl átvette azt, a mi valóban meg
üti a mértékct Sy n t a x i s-ában, ugymint a trigonometriát, a pusztán 
sphaerai részt és a fogyatlozásoknak mathcmaticai elmélctét. Ptole
maeus miive arab nyelne is fordíttatott 827 -ben e czim alatt: T a h
r i r a l ma g es t h i, honnan az A lm a g es t nevezet, me ll y alatt isme
retes 1). 

1) Az elsö hdin kiadás 1475-ben jelent meg. A görög s:úivegct csak Basilea
ban nyomatta 1533. Erasmus; késöbb P1í.risban, 1546. az előbbinek hibáival nyo
matott. Egy harmadik görög-latin kiadás Frank C urtban jelent meg 1605. 1\Jercator 
földabroszaival, s ujra nyomatott 1616- és 1618-ban. Halma abbe 18l3- 15. kezdett 
meg egy kiadást P<'Lrisban saját forditá.~á.val és Delambre jegyzeteivel; de azonki
vül, hogy. csak az clsö könyvet karolta ló l, nem sokat lehetett várni az 15 szük isme 
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Ptolemaeus után neveztetik azon rendszer, melly a földet a vi
lágegyetem közepébe helyezi, s körülte az eget keletről nyugotra forog
ni állítja j nem azért, mintha. ö találta volna föl ezen eszmét, hanem inert 
azt b('ívebben kifejtette, és védelmezte samosi Arista.rchus ellen, ki a föld
nek forgását állitotta föl. Szerinte a csillagoknak négy rendbeli woz
gásuk van: az első 12 óra alatt megy végbe, ugymint a bolygók a föld 
körül; a második rendbeli rnozgás nappali, mellynél fogva nyugotról 
kissé keletre hajlanak j a harmadik rendbeli, mellynél fogva majd ke
letről nyugotra, ma.jd ellenkezőleg ingadoznak ; a negyedik azokat a 
két sark között ingatja. Az ég három rendbeli: az egyik, mellyet 
ő első mozgónak nevez, a bolygókat és a csillagokat a föld körül for
gatja; a másik kettő, kristály-ég, rezgő. mozgással ellátva, a boly
góknak többi mozgását eszközli. Az ő rendszere által előállitott rop
pant változatosság az egymást keresztülvágó excentricus körök és 
epicyclusok szövevényét föltételezi; a mi olly ellentétben áll a termé
szetnek egyszerü fenségéve l, miként X. Alfonz, Castilia királya, ama 
tudós, de nem épen bölcs megjegyzésre fakadt: "Ha én a Teremtő ol
dalánállettcm volna, bizonyára mást tanácsolok neki." A tudománynak 
fejlődése itt is megmutatta, miként a Gondviselésnek tulajdonitott hi
bák sajátlag véve, a mi gőgös tudatlanságunkat árulják el. 

Ptolcmaeus megigazi tá Hipparcbus nak csillag-jegyzékét, meg
határozva 1022-nek hclyzctét. S ugy vélekedett, hogy minden szá
zadban egy fokkal előbbre haladnak, holott Hipparchus jobban rneg
közelitve a valót, 150 évre két fokot jelölt ki. Leirta Hipparcbus
nak világtekéjét s az astrolabiumot , mellycl ez a csillagok ma
gasságát és a látkülönbséget (parallaxis) mértc. Tudta azt, mi
ként a csillagok fénysugarai mig hozzánk eljutnak, a légben meg
törnek j s a helyett, hogy c tüneményben azok látszólagos nagyobb 
tcrjedelmének okát kereste volna, midőn a láthatáron állanak, - azt 
egyedül a mi értelmünk hamis fölfogásának tula.jdonitotta. Még az órát 
is meghatározta, összeha.sonlitva a napnak vagy valameily c~illagnak 

helyzetét azon helynek szélességével, hol állunk; fölfedezte a holdnak 
egyenl8tlenségét, s hogy a holdkorung középpontjának egyenletc sok
kal kisebb az összeköttetésekben, mint sem a negyedekben j rendszer
be szoritotta a holdnak parallaxisát, jóllehet azt a valónál jóval na
gyobbnak tartotta. 

Értekezett még a zenéről is j ugy látszik , az ö érdeme , hogy a 
-----
retétöl a görögben. Ennél jobb kiadás : Claudii Ptolemaci Geographiae lib1·i octo; 
graecc et latinc ad cod. mss. fidem cd. Fr id. Gui/l. Wilberg. Esscucli ae, t 840. 



régieknek 13 vagy ·15 hangját hétre leolvasztotta, s nérrielly közöknek 
valódi visz<~nyait is megál1apitotta az által, hogy a diatonicus nyolcza
dot a harmoni~val jobban öszhangzásba hozta: ,,Az ének fölötti ité
lethozá9ra, ugy rnond, nem elég, hogy C3ak füle legyen az embernek, 
hanem hogy az érzelem és az értelem is részt vegyen benne" i 9 e pont 
fölött Pythagoras modorában értekezik. 

A csillagászok kényelmére készitett ki r á l y i c a n o n já~al nagy 
szalgálatot tett a történetnek a?. által, hogy az egyptomi naptárra vo
natkozólag 55 királynak uralkodási éveit ponto~an előterjeszti. 

Hogy a mathematikai tudományokat nem igen mivelték a romaiak, 
azt maga Cicero megvallja i egé~z Boethiu~ig sem Euclides vagy Ar
chimedes, sem Ptolema.eu~ müvei latinra fordítva. nem voltak. A törvé
nyeikben gyakran emlitett mathematikusok nem egyebek, mint csillag
jósok, kik mindig kitiltva Romából, mindig ismét visszatértek. A ro
mai gőg valami lea.ljasitót látott· azon tudományban, melly a kézi
mesterségeknek tett szolgálatot, a nyereséget mérlegelte, s jegyzéke
ket vezetett. Horatius e tudomány tanulmányozásának . tulajdonítja 
az i1.lé_s megromlását; Seneca lealjasitót lát benne 1) i Phltarch ollyil:n
nak tartja azt, mellyet a bölcsészek megvetettek 2). 

Frontinna (liO_:___ t 06. )-

Egyedüli i ró, ki az alkalma?.ott mennyiség-tannal foglalkozott, 
Sextus Julius Frontinus vala, ki Vespasiari császár alatt Britanniáblm' 
Agricolának elődje, késlSbb consul, augur, Plinius bará:tja volt, Ma.r
tialis által magasztal va. Végrendeletében meghagyto., hogy neki 
cmléket ne emeljenek, mondván: "Eléggé meg fognak rólam emlé
kezni, hogy ha éltemben érdemeket teszek rá" 3). Mint a vizveze-

1) Metiri me geon:etria docet latifundia ... numen~ore dooet me arith
metica et ava.ritiae coromodare digitos ... Quid mihi prodest agelium in partes 
dividere, coliigere pedes jugeri et comprehendere etiam si quid decempedem elfu
git? ... Quid tibi prodes t, si qui d in vita rectum' sit, ignoras? .... 

z) !Iri ég világoaltbban nyilatkozik, mint Senec11.: "Ezen annyira becsült me
clLanicai meaterségnek első föltalálói voltak Eudoxus és Archytas ... De mivel 
Plato összeveszett velök, mint ollyanokkal, kik minden jót el1·ontotta.k a mértan
ba.n, me ll y ekképen a. testnélküli és értelmi dolgoktúl az érzékiekhez száll alá., s 
használatba. veszi a testeket, rnellyekhez hosszu és unalmas l[éÚ és szolgai ~~a 
kívántatik: a mechanica, ~ mértantól el választatván, mint hadi meaterség a bi:\lcsé
szek részéról jó ideig megvetésnek volt kitéve ... Archímedes nemtelen és aljas do
lognak ta.ftvá.n a. meciLa.nicai munká.k körül tett iparkodást s minden egyéb rne!J
terséget, me Ily szükségböl üzetik, minden dicsvágyátazon dol~oli ban helyezé, mely
lyeknek sz.épsége és jelessége nincsen a. szükséggel összevegyitve. ln Marcello. 

8) Plinius, Ep. IX. 61. 
18 
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tl5knek feliigyell5je, e nevezetes s valóhan olasz építményeknek törté
netét megirta 1). Hátrahagyott még m~gy könyvben St r a t a g em a t i· 
cont, részi'1thadi, részint tört.é·netijellegi.i müvet, mcllybcn kevés 
a eritica s elhanyagolt az irmador; de azon biztos könnyliségre mutat, 
mellyet a S7.akértönél mindig föltalálhatni. A hadtanról szóló iratai el
vesztek. E tárgyról írtak még Apollodorus épitész, Hadrián C3ászár, 
Arrianus történeti ró, flíleg pedig Onosandcr, platonicus bölcsésr., kiről 
még szólani fogunk, s kinek még mai napig is érdekes müvéböl görö· 
gük és latinok egyformán meritettck. 

MathemaUJ.usok 

Isiclorus találta föl a köbszámnak mcgkettöztetését, s egy olly esz
közt., me ll y folytonos mozgásával hajiték vonalat (parnbolát) ir le.Alexan· 
driai Mcnelaus kész i té az első értekezést a trigonometriáról (acp.tq?tY.a), 

s a három szögekröl okoskodik, a nélkül, hogy azok kiszámítására ut
muta.tást nyujtana. Az ő állitmányai puszta elmélkedések, kivéve azt, 
mellyet az arabok az átmetszés szabályának neveztek, s melly a gömb 
foliiietén képezett bizonyos négyszög hatrendbeli köríveinek viszo
nyát fejezi ld; melly tantétel a görögök t.rigonomctriájának egyedüli 
alapját teszi. Serenus kimutatta, miként a Impnak átmetszésc épen oly
lyan kerülék-vonaint képez, mint a hengernél az átmetszés. Perseus ta· 
lálta föl a kör-, vagyis görbe vonalakat, mcllyek ugy képződnek, hogy ha 
a hur vagy érintő köriil forgatott körvonal által támadt szilárd testet 
ketté vágjuk. Tyanaei Philo még egyéb vonalakat is talált föl, s a görbe 
vonalak elméletét tökéletcsité. 

(;olumella. 

Lucius Junius Moderatus Columella, Cadixból, a földmívelés tu
dományának elhanyagoltatása miatt panaszkodott: "Vannak, ugy 
mond, bölcsészi , szónoklati, mértani, zene-iskolák; vannak egyének, 
kik egyedül ízletes ételek készítésével foglalkoznak, mások pusztán 
fodrászatból élnek: a földmívelést senki sem tanítja. Már pedig az élv 
mesterségei nélkül eléggé boldogok voltak egykor s lesznek még ez
után is a nemzetek; de földmivelők hiányában megélni nem tudnak. 
S valljon képzelhető-e ennél jobb eszkUz a vagyon fentartására és 
gyarapítására? Talán a fegyverek, mellyek által vérrel festett zsák
mányokra teszünk szcrt? Vagy a kereskedés, meHy kiragadva hazáj ok· 
ból a polgárokat, haboknak és szeleknek kényére bizza, s mcssze föl· 
dekre veti azokat? T alá n az uzsora, me Ilyből a haszon valószinübb? de 

1) A középkori másolóktól eredltet ezen c~in nélküli ezim: De aquaeducti· 
bus 111·bis Romae com111entarius. 
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ezt még azok is utálják, kiknek segitségére van. Ha jelenleg keveset te
rem a. füld, nem kimerültség, mint némeHyek elhitetni szeretnék, scm 
aggság, hanem egyedül a mi tétlenségünk és hanyag:;águnk az oka." 

Értekezést irt tehát a földmivelésről. Az első könyvben szól an· 
nak has~náról és gyönyöreirN; a másodikban a szántóföldek ről, vetés· 
és aratásról; a harmadik és negyedikben a szőlőültetvények- és ker
tekről; az ötü<.likbcn az idüuck fölosztásáról és kiméréséről, továbbá a 
fákról, a nagyobb és apró barmokról s azoknak betegségeiről, a méhek
ről s különösen a baromfi ról, a bérlőnek kötelességeiről; végre utasitá· 
sokat ad azok számára, kik mezei gazdasággal foglalkoznak. A tizedik 
könyv versekben szól a hasznos kertekről, ellenkezőleg a franczia De
lillc-lel, ki csupán n gyönyörre számított l•erteket énekelte meg. Irálya 
tiszta, egyszerU, néha ni·pies, néha pedig mesterkélten csinos; a tudósnak 
kedves olvasmányt nyujthat, de a földmívelőnek legkisebb ha~znára 
sino3. A réteknél, mellyeknek mivelését Cato igen nyereségesnek tar
totta, Coh1mella tl.lbbre becsülte a szőlőket, sőt a szántóföldeknél is '). 

Dioscorides. 

Ugy látszik, Marcus Aurelius korában élt Pedanius Dioscorides, 
Cilieia Anazarbus városából , kinek öt könyve D e ma t e r i tL me
d i c a még nem ollyan régen l~uropáLan is, a keleten még jelenleg is 
a legjobb füvéilz eti munkának tartatik. Egyébiránt ö csak a· növé
nyek gyógyászati erejének Icirására szoritkozik, a nélkül, hogy a:~be· 
tegségek okait nyomozná, vagy az adagot az életkorhoz és a nemi· kü
lönbséghez mérné. 

Orvosok. 

A gyógyászattal Plinius koráig egyetlen romai sem foglalkozott%); 

1
) Költségek kél rendbeli sx.őlöültet'Oény mi'Oelésére. 

Egy rabszolgÁ.nak vásárlás:\, ki magában elegendő 
Hét darab föld vétele 
Karók (os egyéL kiadások . 

8,000 sest. 
7,000 

14,000 

Összesen : 29,000 sest. 
Ez összegnek kamatja hat százalékkal két évig, mig az ültetvény nem jöve-

delmez s a pénz semmit nem hoz . 3,480 sest. 

Ö,sszesen: 32,480 sest. 
A hét dm· nb föld jövedelme. 

Évenkint 6,300sed. 
Ezenkivül mintcgy tizezer darab oltovány minden darab földről évenkint, 

a minek ára 3,000 sestertius. 
8) Sohm hane artium graecarum nondum eJ~;ercet.romana gravitas in tanto 

fructu. Hisr. nat. XXIX. 
18* 
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pedig olly jövedelmező volt az, hogy a császárok 250,000 sestertiust 
is fizettek az orvosoknak évenkint. Ezek nagyrészt rabszolgák, vagy ide
genek voltak, s Julius Caesar első ajándékozta meg öket polgárjoggal 1). 

Nyilvános boltban (i a t r e o n) vágtak eret az orvosok , huztak fogat, 
s végeztek egyéb mütétet fecsegés és egyéb mulattatás közben2).~Má
sok ismét a gyógyászat tanulmányozállára adták magukat, s rendsze
reikkel kisérletet tevének a szerencsétlen betegeken, kapkodva minden 
ujdonságon és különféle elméleteken, s azon biztossággal lépve föl, 
me Ily a beteg kép:elödésre hatni tud, s tekintély· és vagyonra tudszert 
tenni a hiszékenység által. Egyik iskalájok me d i c i n a c o n t r a r i a 
név alatt volt ismeretes ; mivel annak igazgatója a lassu és makacs lá
zakban hirtelen elvetve az eddigi gyógyszereket, ezeknek épen ellen
kezőjét alkalmazta. Augustus halálos betegségbe esvén, hevítő szerek
kel orvosolták öt, s az ö szabadosa, Antonius Musa még jókor hideg 
fürdöket rendelve neki, meggyógyítá öt. Ellehetett volna mondani it· 
ten is Celsussal: "Quos ratio non restituit, temeritas adjuvat." Más
kor ismét salátával gyógyítá meg a császárt; miért is ez gyürüt enge
délyezett neki, s iránta viseltető szeretetből minden orvosnak adómen
tességet engedett. 

.4seleplodes (60. Kr."e.). 

A Serapion által divatba hozbtt empirismust megrontotta Ascle
piades, Prusából, kit talán helytelenül tévesztenek össze a rhetorral, s 
ki az ö mesterségének gyakorlat&. végett Romába jövén , Dernocrítus 
és Epicurus tanait érvényre emelte; ,':J egész bátorsággal uj iskolát ala
pítva, a nedveknek elméletét elvetette, sannak helyébe a physica me
chanicát állitotta, 

Szerinte a testek parányrészek halmazai, mellyek hézagot hagy
nak maguk köz t i az egészség épen az egyeomértékben áll e hézagok 
átmérője s azon folyadékok közt, mcllyek azokon keresztülmennek és 
kipárolognak; a különféle nyavalyák a szilárd testek és a porusok 
közti hibás·arányból erednek. A betegségeknek tehát cgak két okfejc 
van: a kitágulás és ös!lzeszol'ulás i a gyakorlat pedig abból áll, hogy 
ellenkező hatást előidéző gyógyszerck alkalmaztassanak. Egyszerüsit
tetvén ekképen a therapeutica, h a l á l r ó l i e lm é lk e d és n ek ne
vezté azon mesters~gnek türelmét, melly a természetet kémleli, hogy 
azt gyároolithassa; és igy Hippocratesnek ellene mondott, még a be-

1) Svetonlus, in Caesare, 42. 
1) Bernegaa, De serci medici (tpud G1·aecos et Romm1os conditione. Hala., 1733 
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tegség fejllSdéséről szóló tant illet5Ieg is. G y o r s-, b i z t os- és ke d
v es nek kellett lenni mimlen gyógyitásnak : miért is diaeta-, dörzsö
lés re, borra szoritkozott, kizárva minden erlSszakos és belső gyógyszert, 
s használva az egyszerüeket. Azt mondják, ö alkalmazta elö,ször a gög· 
metszetet, s megkülönbözteté a hydrophobiát és az elephantiasist. 

Asclepiades olly biztossággal kezelte módszereit, miszerint végre 
már azt mondá, hogy minden hitelét el akarja veszteni , ha ő valaha 
megbetegszik. Valójában nem is betegedett meg; mert lépcsőröl lees
ve halt meg. Kortársai őt istennek tartották, Galenus és mások csaló
nak. Azonban az ö elmélete a leghelybenhagyhatóbb s legkev-ésbbé 
képtelen a régi physica elvei szerint. A nyájas bánásmóddal megnyerte 
a gyógyászatnak a rornaiakat, kik Arcagatus sebésznek vérengzlS mo
dorától megundorodtak, l< inek sebzö (vulnerarius) mellékneve bóhérrá 
változtatott, s hihetőleg ez által vonta az ő mestersP.gére a régi Cato
nak tulságos becsmérléseit 1). 

Themlson. 

A csirát1 mit Asclepiades az 5 müveiben lerakott, termékenyité 
Themison, Laodiceából1 ki Augustus uralkodása alatt ama gyágyászatot 
rendszerbe szed te, s a me t h o disták felekezeiének fejévé lőn. Elfo
gadva a porusok elméletét s a nyavalyáknak átalános fölosztását az 
összeszorulás- és kitágulásra1 minden tekintet nélkül a részletes kü
lönbségekre, az elméletet egyszcrüsiteni1 a gyakorlatot pedig könnyi
teni törekedett. A dogmatikusoknak titkos s az empiricusoknak nyil
vános okai helyett a közelebbi okokat vette föl a diagnosis alapjául, 
helytelenül kizárva a távolabbi okokat. A gyógyászat rá nézve "nyil
vános módszer volt annak megismerésére, mi a közös a betegségekben, 
s miképen kelljen azokkal bánni'' i elég volt tehát gondot forditani a 
közös hasonlatra; a betegségek, a mint tudnillik időszakiak vagy fáj
dalmasok, egészen máskép orvoslandák i másképen azok, mellyek nö
vekedésben és a mellyek csökkenőben vannak. Kiemelték a szargai
mat, mellyel lcirta a nyavalyáknak kezdetét, növekedését 1 fogyását 
vagy, a mint ő mondá, időszerinti viszonyait, mcllyek a közönséges vi· 
szonyokkal egyesülve 1 a gyógyitásnak zsinórmértéket szabnak. 

A methodisták későbben a közép dogmákról a végsőkre mentek 
át bizonyos resumtivus és mctasyncriticus circulussal, vagyis a hatá.ro-

1 ) Ki fiának irta: "J urarunt inter se barbaros necare omnes medicina. Et 
hoc jpsurr{mercede faciunt, ut fide.~ iis sit, et facile disperdant. Nos quoque dicti
tant Barbaros, et spurcius nos quam e.lios Opicos appellatione foedant. lnterdixi de 
medicis. Ap. Plin. XXIX. 1. 
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zott időben és rendben alkalmazott gyógyszerek sajátszeri.i sorozatával, 
hozzátéve, miszerint nem kell változtatni a gyógymódot a betegség 
által megtámadott részek szcrint, s nem kell tekintetbe venni az egyé
niséget és hasonlókat. Mindazáltal átalában az cgyszerü és természe· 
tes segédszerekhez folyamodtak, a tiszti tó gyógyszereket megvetett6k; 
s ne'in hogy a sokféle szerekkel kérkedtek volna , sőt inkább csak az 
összeszoritókra és tágitókra szoritkoztak, s minden mesterséget a be
tegséghez alkalmazott okszerü használatban I1elyeztek. 

ThessaiUII• 

Azoknak egyike, Thessalus Lydiáb&l, ellSdjeinek megvetésével k~r
kedve, azt hirdette, hogy ő találta föl a valódi methodicus rendszert,mint
hogy a porusok állapotának egész megváltozását tanitotta a betegség ál
tal megtámadott részben (metasyncrisis), az ideiglenes viszonyok tanát 
a sebészi betegségekre is kiterjesztette, s núnden gyógyítás kezdetén 
három napi megtartóztatást határozott. A rendszer-lwholóknak szakott 
elhamarkodásával a gyágyászatot hat hónap alatt betanitotta; s igy 
nagyon természetes, hogy számtalan tanítványokat gyiijtött maga 
körébe. 

Soranus. 

A sokkaljózanabb fölfogásu Soranus, Alexandriából, az által, hogy 
a mcthoclisták felkezetét némi részben módositotta, hitelt szerzett annak; 
osztályozásuk azonban olly finom, hogy annak alapelvét kimutatni alig 
lehetséges; tanulmányozzuk bár azt Caelius Aurelianusban, ki azt 
mérsékkel fogadta el és használta, vagy Baglivi- és Prosperus Alpi
ni-ben, kik azt ujra föléleszteni törekedtek. Er. iskola talán még sem 
érdemli meg azt a rágalmat, me ll y d Galenus tetézte. Mert habár meg
rovást érdemel is annyiban, hogy a távolabbi okokat s néha a physio
logiát és anatomiát is elhanyagolta: mindazáltal az elmélet és gyakor
lat közti kapcsot sokkal inkább meg tudta állapítani, mint Hippocrates 
és maga Galenus. 

Egyéb lskoJi,k. 

Későbben egyéb iskolák keletkeztek·. az e p is y n t h e t i c a vagy 
összegyiijtö, alapítva alexandriai Leonidas ; az e c l e c t i c a, apameai 
Archigenes, és a pneuma t i c a at taliai Athenaeus által. A két előbbi 
kiszemelte a legjobbat az elödök tanaiból; az utóbbi a meleg, hideg, 
ned\·es és száraz négy elem mellé még a spiritust is fölvette, melly a 
testeket áthatva, a kiilönféle betegségeket, a szivnek és az litereknek 
verését idézi elő. 

Scribonius Largns Designatianus, Claudius korából, siciliai vagy 
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rhodusi sz;Uletés, a .nethodicus tanokat az empirismussal szándékozott 
összeegyeztetni; s nevezetes tanitása , hogy a megsértett fogat nem 
kell kihuzni, hanem csak romlott részeit eltávolítani. Még inkább ne
vezetes az, hogy a villanyosságat füfájá<i ellen alkalmazta, azt ajánl
ván, hogy egy eleven rája-halat kell oda tartani 1) i a melly gyógy
szert. Dioscoridea is elfogadta. 

Ol laus. 

Némellyek Augustus korához számítják Aurelius Cornelius Cel
sust 2), kinek származ!~sáról é:; életéről nlit sem tudunk, s ki nek (A r t i
um) encyclopacdiájából nem maradt fön egyéb, mint nyolcz könyv a 
gyógyászatról, csinos icmodorban a század i;désc szerint; de a mellyek 
hihetőleg c::~ak valamelty görög szö\Tegnek fordításai. Ö hippoom
ticus, vagyi~ észlelő volt i núnJazáltal az inductióra táma.~zkodva, 
gyógyszerül ajánlja, hogy ne tartsa magát az ember bizonyo!i szoká· 
sokhoz, se a mértékletességet ne sértse meg; azután összeszetli mínd
llzt, a mit elődjei monuottak' s józan belátással megítél ve l kellő esin
nal adja elő azokat. Elmélettel nem sokat törődve, csak annak tulajdo
nit fontosságot a gyógyászatban, a mi az egészség helyreállitására 
szolgál. Nem rosszalja ugyan némelly akkori orvosoknak azon eljárá
sát, hogy élő embereket bonczoltak föl; de ő ezt sziikségesnek nem 
látja, minthogy a gladiatorok, harczosok és meggyilkoltak sebei elég 
alkalmat nyujthatnak a belrészek tanulmányozására orvoslás és kö
nyörület, nem pedig barbárság végett . 

. lrchigenes és a többiek. 

Trajánnak kortársa volt Archigenes, Apameából, az ecleotica-is
kola alapítója. Az érverésnek hét nemét állítja föl számos alapszabá
lyozásokkal 3); s homályos irálya miatt érthetetlen maradt egész Gu
lenusig, ki őt értelmezte_ Szintolly szörszálhasogató okoskodást és kü
lönbséget a szavakban állitott föl a fájdalmak minden nemének és fo-

1) Capitis dolorem quemvis veterem et intolerabilem protinus tolla et in 
perpetuum remediat torpedo viva nigra, írnposita eo loco, qui in dobre est, donec 
desinat d ol or et obstupescat ea-pa.rs; quod quum primum senserit, removeatur reme
di um, ne sensus auferatur ejus partis. Piures autern para.ndae sunt cjus generis tor. 
pedine.s, quia nonnunquam vix ad du as tre.sve respondet curatio, idest torpor; quod 
signum est remediationis. 

~) Bianconi, Lettere Celsiane. 1779. Pompások és hamisak. _ 
8 ) BÁHO(/~hÓ,uEPO;, IJJUYf5ct'/J~~Ó!l-fYOq, arrOXEXQtJfl-YWP,ÉJIOq, t(IV~OI~, ~y(lorprí.

J't}q, xaqwo'lq, (Jop,iiwv,lxu~ap,i'lf;p,o'o;, avalf;~q, au11~;, af5qav~q, a;-r;onm~yw;, 
f5 W.nfCfJV<1'1f.tÚO>, f5 •"')'Y.WliWf.dVoq, lyxrÚ VnlÓf.UYO>, élJ igy fov:íbb. 
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ko-zatá.nak meghatározására a beteg részek szerint. Gyakorlatban az 
empirismust követte, s az~m nézetet állitá föl, hogy minden betrgség 
kezdetben legélesebb. 

Hihetőleg kortársa volt Aretaeus, Cappadociából, szintén eclecti· 
ous, de nem annyira elfogult, s Hippocrates után a legjobb é;~zlelö a-t-é
giek közt. Minden betegségnek leírását a megtámadott testrész le
írásával kezdi; mi által tanusitja, hogy a baneztanhoz ért j tagadja, 
hogy a karnak véredényei különféle belrészekbe vezetnek 1) j azon vé
leményben ~an, hogy a máj különösen a vér készítésére van rendelve ; 
hogy az epe az epehólyagban képződik ; talán ismerte még a tejedé
nyeket, Bellini vezetékcit a ve,.~ékben, s Hunternek szörös hártyáját 
a. terhes méhben j tudta, hogy az idegek a fejből veszik eredetöket s az 
érzékiségnek eszkt\zei, jóllehet néha fölcseréli az inakkal. Kár, hogy az 
orvosokkal annyira közös vágynál fogva czifra irmodorhoz folyamo
dott, mellynek még az igazságot is föláldozta j minek különös bizonyít
ványául hozható föl nála a bélpoklosság leirá9a, hol a természetivel 
egészen ellenkező menetet követ, s a bélpoklos bőrét az elefántéval 
összehasonlítja; honnan az ,elephautiasis' nevezet eredett. A cholcrát 
pontosan leirt.a 2), s annak ragályos voltáról is tudni látszik; mert a 

1) Mégis mindig érvágá.st rendell a gyuladMsal ellenkező oldalon, minthogy 
gyakorlatból tudta, hogy ezt czélszerü minél távolabb eszközölni a beteg résztőL 

Z) Cholera est materiae a moto corpore in gularn, ventriculum et intestina 
retro iluens motio, vitium acutissimum: su pra enim per vernitum erumpunt, quae 
in ore ventriculi et g~la congesta fuerant; infra. dejiciuntur humores in ventriculo, 
intestiuisque natantes. ln primis, quae evomuntur, aquae similia Sllllt; qnae anus 
e1fundit, stercorea, liquida, tetrique odoris sentiuntur: siquidem longa cruditn.s id 
malum excitavit. Quod si per clysterem eluantur, primo pituitosa., max biliosa fe· 
runtur. Initio quidem facilis morbu.~ est, dalore vacans; postea vero tensi01Íes in 
ore ventriculi et gula, termina in ventre nascuntur. Si magís saeviat marbus et 
termina augescant , anima deficit, membra resolvuntur, ci bas exhorrent, ani
mus consternatur. Si quid aceeperint, cum magna tumultu, nausea et vomitu 
mandit, tum sincere fl.ava bilis expellitur, dejecliones quoque similes sunt; ner
vi tenduntur, tibiarum, brachiorumque musculi convelluntur , digiti incurvan· 
tur; vertiga oboritur, sigultiunt; ungves livent, algent extrema, totum corpus ri
gore concutitur. Si mal um ad ultimum venit, tum vero aegrotus sudore perfunditu r; 
bilis a tra sup ra infraque prorumpit; con vu Isione impedi ta vesica, lotium c:>hibetur; 
quod tamen, cum in intestina humores deriventur, abundare non potest : voce pri
vantur; arteriarum pulsatus minimi sunt ac frequentissimi; cujuarnedi in 8yncopa 
proposuimus. Conatus ad vomendum perpetui ac inanea fillll t: inclinatio ad deji
cíendum prompta, quam tenesmon graeci vocant; sicca tamen, nihilque succi ege
cena: mora dernum sequitur doloribus plena et misera.mb, per convulsionem, stran
gulatum et inanem vernitum eto." De cholertJ, li b. ll. c. 3. 
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gyógyszerek kinteritése után menekvést ajánl az orvosnak 1). A gya· 
korlatban mérsékcltebb volt minden kortársánáL 

Cassius latrophista igen becses gyüjteményét hagyta maga után 
a gyógyászati és természett~"li kérdéseknek, mellyek még most ;sem 
vesztették el minden értéköket Antilius nagyszerüen előmozditá a se
bészet és a therapeutica előhaladását; már ö tanác~olta a gögmetszést 
~ torokgyikban, a. bemetszé-it az agyvizkórban, és jó utmutatá.st nyuj
tott a szemhályog levételére. 

Galenua (t3J -~Ot.). 

Mellőzve misokat, pergamusi Claudius Galenu-;hor. jövünk, kinek 
tehetsége Aristotele.séhez levén hasonlítható, szintolly tudományosság
gal s még nagyobb szabadsággal minden tudományra kiterjeszkedett. 
Már mint tanulónak föltűntek az uralkodó rendszerek hiányai, s nem 
érve be a nyert oktatással, a tudomány forrásáig ment vissza, s a ter
mészet fürkészetéhez látott. Hippocratcs iránt tiszteletet, de nem bál·· 
ványozást mulatott j összehasonlítá anna l{. elveit a tényekkel j ismerte 
mPsterségét; annak eszméit külön Sl".empontból fölelevenitve s tapasz
talatait ujra meghagyva, sokkal nagyobb fénynyel éleszté föl annaj{ 
gyógyásza.tát, mint a minövel szerény eredetében birt. 

Hasznára fordítva minden előbbi tapasztalatokat, az elméletben 
elfogadá mcsterének dogmatismusát, az érzél1i szerveknek a természet 
..által szabályozott, érző és tevékeny tehetségeire vonatkozólag. A gyó
gyászat ismeretét a boneztaura alapita ; de miután a romai törvé
nyek , mellyek az élők meggyilkolásat nem tiltották, s a holttesteket 
bonczoltatni nem engedték , a majmokon gyakorolta tudományát: 
miért is mindazon izmokat, mellyek ezekDél az emberi izmoktól el
térnek , ugy irja le Galenus, a mint bennök találta. Igy áll a dolo.~ 

a C3onttannal is, azt mondván például , hogy a felső állkapcza négy 
csontból áll, miként ez a majomnál van, de nem az embernél; a ke
resztcsontban kevesebb csigolyát számit, mint az embernél vagyon. 
Mindazáltall{ét epevezetéket föltételez az embernél. 

Számo3 fölfedezéseket tett a myologiában és a physiologiában. 
Négy rendbeli vérmérséket állapitott meg a Hippocrates által elismert 
négy rendbeli nedv, ugymint: vér, nyálka, epe és fekete epe, sa négy 
tulajdonság alapján; s olly átalánosságban alkalmazta ez elvet, hogy 
az által neru csak valamennyi betegségnek eredetét és termé.szetét, ha-

1) A 4. fej. Cu1·atio cllolerae, igy fejezi be: "At contra, si omnia vomitu re· 
j ici at, sudor perennis aíll.uat, frigeat laborans, et lividus fiat, puJsus etiam prope 
exstincti sint et vires cadant ; cum ita, inquam, se habuerit, inde honestarn fugam 
capessere bonum est." 
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nem a. ·természeti tc,: tek tulajdonságai t és a gyógyszerek hatását is 
megfejteni szándékozott. A therapeutica átalános elveiben kitünő be
látást tanusitva, gyakran téved a gyakorlati alkalmazásban j e részben 
llippocratesscl tart, a kivel és Asclepiadessel a gyógyászatnak harma
dik korszakát ltezdi, s annak fejedelme volt a XVI. századig, mídűn a 
vegytani gyógyászat lépett föl, s Vesalius adott egyet-mást az ö köny
véhez D e us u p a r t ium. Annyi igaz, hogy a gyógyászatnak általa 
kölcsönzött fér.y sokat ártott az egyszerűségnek, s a tudománynak és 
dogmáknak nagyszerü készületével It természetet fojtotta és homá
lyositotta cl. 

Romiba érkezvén, csakhamar tekintélyre vergődött, daczára az 
orvosok fondorkodásainak, kik a tudatlansággal az irigységet is egyc
siték, ugy annyira, hogy egy görög orvost két scgédjével egyiitt meg 
is mérgeztek. Marcus Aureliust kigyógyitá betegségéből, s igen jól 
esik olvas~i a bölcsész császár némelly betegségeinek leirásá.t az orvos 
bölcsész tollából. 

H!\z:inak elharnvadáqa alkalmával számos munká.i vesztek el 
ugyan; mindazáltal főnmaradt ·még azokból 82 darab, mellyeknek hi
telessége meg van állapitva; 18-no:k hitelessége kétség alatt áll j 

19 töredék,· s 18 értelmezés Hippocrates fölött, ide nem számit
va még mintegy ötven ki nem adott müvet. Irmodora hosszadal
mas, ismétl~sek- és aprólékosságokba megy át, s hetvenkedését, még 
rendkivüli érdemeire tekintve is, alig lehet megbocsátani. Jártas volt 
8 több nyelvben, többi közt a persában, mellyet más nyelvek föl~ 

emelt j hihetőleg azért, mert abban találta föl ·számos görög és latin 
szavaknak gyökét, me Ilyeitről nem tudta 1 hogy azok a közös sanserit 
forrásból erednek. 

A gyágyászaton és boncztanon kivül 1) jó szolgá.Iatot tett a böl-

1) Pantoro ná.polyi lov11.g megviz.sgá.lta a Pompejiben talált sebészi eszkö· 
zöket, s kimutatta, miként má.r akkor is ismerték azokat, mellyek ujabb eredetiiek
nek tartatnak, föleg pedig a bil.bászo.ti fogót. A pfirisi orvosi akaderniában Saoutet
ten által bemutatott eszközök Pompeji- és Herculanumban Iciásattak közől a követke
zök: l) egy görbe kutasz (sande) férfiak számára; 21 egyenes kutasz; 3) nőnek való 
kutasz; 4) görbe kutasz csecsemő számára; 5) vonal, lesimitaní a csont érdességeit; 
6) specilium ani; 7) specilium uteri, háromngu; 8) háro Jn rendbeli tü-mintll., zsineg 
vagy serte áthuzá.sá.m; 9) én·ágó tlancettR.) és a kanál, mellyet o.z orvosok folyton 
használtak, hogy az érvágás után a vérnek természetét vÍzRgálják; 10) különféle 
hosszuságu görbe' horgok, ~tz erek fölemelésére 11. szömörcsök lemet~zése aikalmá · 
val; ll) egy curette, az ellenkező oldalon duzzarlt domboradásba végzödve, égetés
re; 12) három rendbeli külön na.gyságu és alaku köpöly; 13) froísqwrrt; 14) ol-
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esészetnek is átalában, fölvilágositva némileg a tapasztalati lélektant, 
és a test állati müködéseinek s érzékeinek pontosabb elméletét nyujt
va az által, :hogy megkülönbözteté az ereket az idegektől, s kimutatá, 
miként azok az agyvelőben öszpontosulnak, s azok nélkül megszünik 
minden érzékiség. De mivel ennek megfejtés1~re az idegek nem elegen
dők , fölállitá, vagyis inkább fölvilágosi tá az állati és érteimi élet 
közti különbséget, azon feltételből i~dulva ki, miként a lélek az agy
velőben lakozik, s hogy az állati spiritus, a legfinomabb folyadék, az 
egész testben cl van terjedve, mint közvctitö létszer az érzés- és 
mozgásra nézve; mialatt az életerök a szivbcn, a természetiek a máj
ban fészkelnek. 

Több iz ben láttuk már, miként ·a gyógytudomány materiali~
musra vezetett; s mig banezkésével az életnek kibonyolithatlan cso
móját keresi, megtagadja a hitet azon ismeretlen valamitől, mi· min·· 
den fürkészettel daczol, s mi által a tagokkal ellátott gépezet em
berré válik. Galenus egészen ellenkezőleg, n1iután az emberi test ré
szeinek csodálatos összefüggését kimutatta, bámulatában elragadtatva, 
felkiált: "Midön e tanulmányra adom magamat, hymnust akarok 
énekelni a te dicsöségednek, ki minket teremtél ! Nagyobb tiszteletet 
tanuaitok irántad, ha bámulandó müveidet hirdetem, mint ha bikákat 
vagy tömjént áldoznék neked! A valódi jámborság abban áll, hogy 
először i::;merjem meg enmagamat, a?.Után kijelentsem,másoknak, milly 
nagy a te jóságod, bölcseséged, hatalmad : jóságod a te adományaid
nak egyenlő kiosztásóban , ro időn a titokteljes szervezetet, a mellyre 
szüksége van, minden ember megkapta j bölcseséged az annyira jeles 
adományokban j hatalmad a te terveidnek foga.natositásában" 1). 

Mindamellett nem tudott menekülni korának befolyásától. Ae
sculap érvágást ajánlott neki álmában; ugyanazon isten tanácsolta 
neki, hogy ne kövesse a császárokat a hadjáratban ; a babonaságat vé
delmébe vette, s a kereszténység ellen makacsul kiizdött. Halálantán 
nagy pusztitást okozott a gyógyászatban a theosophia , az által , hogy 
daemonok, aeonok és titl,os hatalmak befolyása által akará értelmezni 
a betegségeket, s orvosoini azokat büvészet és ephesusi kövek által, 

ló; 15) egyenes és Jutsitott fémlemezbe végződő kutasz, a nyelvnek tólemelésére 
a nyelvkötelék megoldá.sánál; 16) sz6.rnos spatula-minták; 17) igen apró homoru 
vésök a. ·csontok kettévágására; 18) apró egyenes É's dom boru me tsz ö kés~k ; 19) 
az égető eszköz stb. 

1
) Deusupartium, lll. 10. 
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mellyekre a Diana képén olvasható rejtélyes szavak valának bevésve 1)j 

továbbá egyptomi ábrázolatokkal ellátott abrnxas kövek, a Zoroa'!ter 
vallásából vagy a zsidó Caballából átvett jelvények által 2). 

TIZBNNYOLGZADIK. FEJEZET. 

Latin irodalom. 

Augustu11 fénykora óta az irodalom nem fokonkint indult rom
lásnak, hanem hirtelen sülyedett alá j annak bizonyságául, miként 
ama szerencse fiának nagyon kevés érdeme volt a század dicsőségé
ben, melly föntartá nevét, s kevés befolyá~a ama lángelmék re, mcly
lyeknek ő c~ak kortársa, de nem egyszersmind teremtője volt. Halála
kor már csak Ovidiusnak panaszos lan~ja hangzott, ki a nyelv tulára
dozó bősége, földarabolása, elcsavarása s n szójátékok tekintetében olly 
távol áll Horatius-, Virgilius- és Tibullustól, mint Euripides Sopho
clestől3). Ő utána nem annyira megromlottnak, mint inkább meg
semmisíttetnek lehet nevezni az irodalmat j mert ha a kétes hiteles
ségü Phaedrust kiveszszük, fél századon át romai iró nem mutatkozik. 
Augustus császári oltalma alá fogadva a tudósokat, hozzá szoktatta 
öket, hog-y ezek nem szellemi nemes foglalkozásnak s a tiszta magasz
tos érzelmek szükségképi kifejezésének, hanem kenyérkeresetnek és 
meaterségnek tekintették a tudományokat j midőn a nyári lakok 1 ado
mányok, lakomák ritkultak, a Muzsák is elnémultanak. Tiberiust ma
gasztalni vagy becsmérelni egyformán veszélyes dolog volt. Caligula 
minden jelesebb tudóst irigy szemmel nézett. Claudius gyáva tudós 

1) "Ancr xára;;~~ o~; liapvct,ulvEu;; oÍ:!l<o•·.Beslcbius, Lexicon, e szónál: 
E ípEq, Y(!Oflfl· 

2) Serenus Sammonicus, az ifju Gordianus oktatója, egy költeményt hagyott 
maga utrín a gyógyászatról, mellyben bizonyos láz ellen az aórarndnbrát ajánlja : 

lnscribas chartae quod dicitur abracadabra 
Saepius; et subter repetas, sed detrahe summam ; 
Et magis atque magis desint elementa llguris 
Singula, quae semper rapi es et caetera figes, 
Donec in angustum redigatur· littera conum. 
His lino nexis, collum redírnire memento. 

8) Études de moeu/'s et de eritique sur les poetes latitiS de ln décadence, par 
M. Nisard (Paris, 1834.) czimü müben a. finom ízlés több ízben a.d s:wrá.st a jelen
koriaknak, nlintsem hogy kellően méltányolná a régieket. 
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volt j a többi gyanakodó vagy esztelen császárok halál- vagy számüzésre 
i télték azokat, kik íiket a szónoki előadásban meghaladták ; s azt hit· 
ték, hogy a szónoki nevet.rendclct által magukra ruházhatják. Aelius 
Saturninus néhány l)leggondolatlan vers miatt a Capitoliumról leta
szíttatott j Sextus Paconianus a börtönben megfojt.atott j M. Scaurus 
halálra ítéltetett egy szamarujáték miatt, mellyben Tiberius Agame· 
mnon neve alatt vélte magát ábrázoltatui; Cremutius Cordtvl bevádol-. 
tatott, mivel Brntust magasztalta, s Cas~iust utolsó romainak nevez· 
te 1); Plinius ollyannyira tartott Nerótól, hogy nyelvészeti kérdésekkel 
foglalkozott. 

A császáron kivül mi lelkesitette volna egyéb a rarnai irodalmat, 
melly a haza nagyságának büszke érzeté\·el eltelve, az eszméknek ki
merithetlen forrásához 1 a néphez soha nem folyamodott? Hizelgésre 
kellett tehát vetemülnie: Statius nem csak Domitiánnak 1 hanem min
den vagyonos embernek tömjénezett Romában; ·Valerius Maximus és 
V ellejus Patercuius Tiberius erényeit magasztalják j Quintilian Domi
tianus sz e n ts é g é t 1 é11, a mi az ő izlé~ének még többe kerülhe
tett, az ő tehetségét az ékesenszólásban; s legnagyobb költőnek ne· 
vezi őt, köszönetet mondván neki az isteni olt.a.lomért1 mellyel a tudomá· 
nyokat pártfogolja, és hogy elüzte a bölcsészeket 1 · kik annyira meotek a. 
nagyravágyásban, hogy a császárnál is bölcsebbeknek tarták magu
kat. Martialis Domitian lábnyomait csókolja, s neki még az is kevés, 
ha őt az istenek sorába helyezheti. Juvenalis h izeleg j hízeleg T acitus 
is, valamint hízelegtek a kajdácsok, mellyek minden előkelő háznak 
pitvarában üdvözölték a nagyeszü Claudiust és a legkegyelmesebb 
Caligulát. Plinius Caecilius tul~Jágos dicséretekkel halmozza. el Tra
ján t; a másik Plinius V es pasiannak hízeleg, ki a T e r. m é sz e t r a j z 
fölajánlását hihető leg azért fogadta olly örömmel, mivel e mü a pol
gárokat a világegyetem szemléletére vezetvén, a maguk fölötti elmél
kedéstől elvonta j de midön Maternus alatta Catoról készitett tragoediát, 
csakhamar módositania kellett a kifejezésel<et, mellyel{ a hatalmas ur 
füleiben rosszul hangzottak. Seneca Claudiusnak bizeleg j hogy Nerót 
kegyes érzelmekre vezérelje , jogot ad neki miodenkit megölni, min
dent megsemmisíteni j bizonyos módon ellentétbe állitván az ő hatal
mát a világegyetem gyarlóságó.val, a gőg által törekszik belé cseppeg
tetni a kegyeletet. 

n'e hát hogy is lehetett volna máskép a dolog, midön az ~risto-

1) Dio, LVII. 22, -- Tacitus, Ann. VI. 39. és 9.; IV. 34. 
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cratián kivül senki nem olvagott, s igy az irónnk nem volt rciuénye, 
hogy közönséget teremthessen magának? De még az előkelő társadalmi 
osztály sem vásárolhatott annyi példányt egy könyvből, miként je· 
lenleg, hogy azzal a. szerzőt érdeme vagy hire szerint megjutalmaz
hatta volna. Minden előkelőnek rabszolgái voltak a könyvek leirás~ra 
és bekötésére j a néptömeg legfeljebb olly iratokat olvasott, mellyeket 
n c~ászárok küldöttek a könyvtárak vagy fürdök számára. Mig tehát 
az iró azzal vigasztalhatá magát, hogy miive mindenütt olvastatni fog, 
hol romai helytartók vagy hadvezérek tartózkodnak : kénytelennek 
látta magát kenyeret s alamizsnát kérni valameily pártfogótól, vala· 
melly maeccnásnak házfelügyelöjétől, vagy a közadományok kiosztójá
tól 1). S miképen lehetett erre szert tenni , ha csak nem dicséret 
által? S miképen lehetett volna dicsérni a szörnyeteg pártfogókat 
bizeigés nélkül ? 

Más részről azon idegenekben, kik Romába jöttek élvezni a csá
szárok bökezüségét, azon szabadosokhan, kik csuszás-mászás és bizei
gés által a senatusba jutottak, minő emléke maradt volna fon a sza
badabb időkornak, s minö köztársasági hagyományokat lehetett volna 
kelteni bennök? Ők osak a jelent látták, s ez elegendő volt nekik ar
ra, hogy a világ urait istenitsék. 

A szabadság korának nyilvános élete a zsarnokság néma nyugal
mára. változva., megszünvén a népgyüléselmek rettentő törvényszéke, 
honnan fölebbvitel nem volt, az iróknak sorsát azon apróbb zárt kö
rök- és nagyoknak szeszélye döntötte el; hol az irók menedéket talál
tak. Augustus kinevette egynémelly irónak gőgUs irmodorát, és Tibe
riusnak hitvány szavait; unokahugának , Agrippinána.k azt mondá: 
"Igyekszem mindenekelőtt természetesen szólani és írni" 2); azonban 
hihetőleg a bennök foglalt eszmék miatt nem igen szivelte a régiek 
tanulmányozásit. Maecenása. pedig erőtlen , kere~ett irmod.orban gyö
nyörltödött 3) j Asinius Pollio a legjelesebb iróltat becsmérelte ; Sal-

1
) Omnia in hoc grncili xeniorum turbo. libelio 

Constabit nummis quatuo r em ta tibi. 
Quatuorest nimium; poterit constare duobus, 

Et fuciet lucrum bibliopola Tryphon. 
Haec licet haspitibus pro munere disticha mittas, 

Si tibi tam rarus quam rnihi nummus erit. lllart. VIII. 3. 
1) Svet. in A11g. 86. 
3

) l\laecenastól Horáczhoz intézett néhány verdeket tartott fön számunkra 
Isidorus: 
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Justiusnak szemére vetette az ódonságot, Titus Liviusnak a paduai 
szójárást, Caesarnak a hanyagságot és rosgzlelküséget ; külö.nösen pe· 
dig Cicerónak volt nagy ellensége. Egy nopon Messala házában le
vén jelen, hol bizonyos Popilius Aena. költeményt olvasott föl a J?agy 
szónoknak haláláról; alig hogy az első \rerset hallotta: D c fl e n d us. 
C i c e r o e s t , l a t i a c q u e s i l e n t i a l i n g u a e, hosszusan föl
kelt és távozott, mintegy megsértve az által, hogy 8 tet is némának 
tartja, kit pedig az 8 fia egy e végre irt könyvben Ciccron~l nagyobb 
szónoknak hirdetett. Maga Pollio szárazon , homályosan,. darabosan 
irt 1); de barátja volt a csaszárnak ; volt neki jó könyvtá.r~~o,_ szép, nyári 

Lugent, o mea vita, te smaragdus, 
Beryllus quoque, Flncc~; nec nitentes 
Nuper candida margaritit, quaero, 
Nec quos Tbynica lima perpolivit 
Anellos, nec jMp i os lapillos. 

Ezeket Svetonius : 
Ni te visceribus rneís, Horati, 
Jam plus d!ligo, tu tuum sotlitJem 
N inn i o videas 'Strigosiorem. 

Macrobi us egy iratkát ismertet, mellyben Augustus,· Maecenas irmodorát 
utánozva, ezt kineveti: "Idem Augustus 1 quia Maecenatem .suum noyerat esse 
stylo remisso, molli et dissoluto, talem se in epistolis, quas ad eum aeribehat, 
saepius exhibebat, ct contra castigation~m loquendi, quam alias illescribendo ser
vaLat, in epistola ad Maecenatem famili~·ri, pl ura in jocos effusa subtexnit: ,Va
le, me! gentium, tnelcule, ebur ex Hetruria, laser nretinum , adamrls 'sli.pernús; ti~· 
berinum mnrgaritum, cilniorum smaragde, jaspi figulorum 1 berylle Porsimae 
carbunculum habeas, rva f/UPrlp.c...> 11ávra, p.rJJ.ayp.u IDO!!Charum." Saturn.; II. 4. 

1) Pollioból egy helyet tartott fön Seneca (Suasor. 7.), mellyet ő legszebb· 
nek nevez annak történeti müveiböl; mi azt itten szintén adjuk részint bölcsészeti 
mutatványul, részint mivel Cicerót rajzoljaminden gyülölet nélkiil, rnellyet Pol
liora akarnak fogni : "Hujus ergo vh·i, tot tantisquc operibus mansuris in omm~· 
aevum , praedicare de ingcnio atque industria supervacuum est. Nutura antem· 
pariter, atque fortuna obsecuta est. Ei fluidern facics decora ad senectutem , pro·. 
spcraque pennausit valetudo: tum pax Jiutina, eu jus inatruetus erat artibus, con
tigit, namque a prisca Sl~veritate judicis exacti mllximorum noxioJ"Um multitudo. 
provenit, quos obstrictos patr0cinio, incolume~ pler0sque habebat, Jam felicissima' 
consulatus ei sors petendi et gerenJi mngna munera, deum consilio, industriaque. 
Utinam moderatius secundas res ct f0rtius adversas ferre potnisset! nam'lue utra
que cum venerat ei, mutP.ri .e8.11 non pos.~e rebatur. Inde sunt invidiae tempe!!tates 
coortae gravesin eum, .. certiorque in imicis adgrediendi liducia: majori enim si• 
multates ~tppetebat animo, quam gercbat. Sed r1uamlo mortalium nulla virtus per
fect~~o contigit, qua major pars vitae atr1ue ingeni i stetit, ea judicandum de höh1Í" 

ne est. Atque ego ne miserandi quidem exitus eum fuisse judicarem, rtisi ipse tam 
miseram inortem putasset." 
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laka, derék szakácsa j és igy nem csak elnézrsre talált, a mit megtaga
dott másoktól, hanem dicséretet is aratott, s az ő itélete oraculum 
erejével birt. Hadrian is Catot vette pártfogás alá Cicero, Enniust 
Virgil, Caeliust Sallustius ellenében 1); már pedig a fejedelerri!lek ité-
leteezer meg ezer hízelgökre talál. "' 

Hllnyvtárak. 

A könyvtárak fölállitása fényüzés tárgya volt azon korban. A 
két könyvtáron kivül, mellyekct Augustus, Apollo Palatinu~ templomá
hoz s·Octa.via csarnókához csatolt, Tiberius is alapitott egyet a Capi
toliumban j melly, ugy látszik, a Nero-féle tüzvészben nem égett cl, 
mint elégett talán a palatini könyvtár, s Commodus alatt villámc:,la
pás következtében egy másik a Capitoliumban 2), mellyet hihetlSieg 
Sylla alapitott A Béke templomában a müvészet és tudományok 
emlékei mellett könyvtárt is állitott Vespasian, mellyet Domitianus az 
Alexandriában tartott másoJók által folyton gyarapított. A Traján-féle 
Ulpiana nevü könyvtár későbben Diocletian fürdőibe szállittatot.t át. 
Az utolsó nyilvános ltönyvtár, mellyről említés történik, ugyanaz, 
mellyet Serenus Sammonicu~ végrendeletileg hagyományozott Ill. 
Gordian császárnak, azelőtt tanítványának. E gyüjtemény 62,000 kö· 
tetből állott j a mi magán-embernél bámulandó összeg. 

Némelly császárok igen nagy gondot forditottak egy tárgyra, 
melly a köztársaság korában elhanyagoltatott, ugymint a köznevelés
re. Caesar az orvosoknak és szépmüvészetek tanárainak, ugy mint tör
vénytudók-, grammaticusok-, rhetorok" és mérnököknek polgárjogot 
adományozott. Vespasian első utalványozott a kincstá.rbóllOO,OOO ses
tertiust (17,800 frank) évenkint a görög és latin rhetoroknak j mig a 
mai napig növekedett aránytalansággal 200,0)0-et kapott egy zenész, 
s 400,000-et a tragicus szinész. Hadrián pártolta a tudósokat, irókat, 
müvészeket , csillagjósokat; az elaggott tanárokat egész fizetéssel 
nyugalmazta; Athenacumot alapitott a mi.ivészetek és tudományok áp()oo 
lására. Antoninus és Marcus Aurelius Román kivül is terjeszték ami
vt:ltséget: amaz nyilvános bölcsészeti és szónoklati iskolákat alapit.ott 
a tartományokban; emez minder:nemü tudományban oktatókat rendelt 
Atheneben, kiket a község a vagyonosság arányához képest fizetett. 
Némelly tanárok 10,000 drachmát (7,500 frank) is huzta.k évenkint 

1) Aelius Spartianus, in Hadr. 
2) Oroslus, VII. 16. 
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azon kivill, mit a tanítványok fizettek ; számot tarthattak mindenféle 
kitüntetésre, s a terhesebb hivatalok-, katonáskodás· é3 beszállásolás
tól mentek valának. Az oktatók helyzete a császárok jelleme és nagy
lelküsége szerint változott; ezek a választást és vizsgálatot rendesen 
magukra a tanárokra bizták. Hihető, hogy a szabályszerü, módszeres 
oktatás ekkor lépett élctl:e. 

Lássuk azonban, minők voltak az ig)wlák. Az uj rendeletekhez 
képest a nevelés is más alakot nyert. Most már a gyermekek nem bi
zattak valamell y tisztes matróna gondjaira, mint egykor, ki azoknak 
eszét és gyenge szivét képezze, hanem görög szolgálók- vagy rab
szolgák ra. Hét éves korukig semmi foglalkozással nem terhelve, elő

ször görög s azután latin nyelvet tanultak a grammaticusok vezérlete 
alatt 1), kik nem csak olvasásra, írásra, hanem a költőknek formasze
rinti értelmezésére is tanitották, s kisebbszerü fogalmazásban is gya
korolták őket. Egyéb mcsterek pedig a tánczban , zenében és mértan
ban adtak nekik oktatást; melly tárgyak a rhetoricának segédeszközei 
gyanánt tekintetének. 

A görög mythologia, mclly semmi gyanut nem ébresztett az 
uralkodókban, a grammaticusok oktatá'lának alapját képezte. Mielött 
a gyermekek az ő kezeikre hizatnának, ügyességök megitélése végett 
szokás volt tőlök kikérdezni, például: mikép nevezték Hecuba any
ját? hány, és milly nevczetü lovai voltak Achillesnek, s minö nyel
ven beszéltek egymás köz t? Ha erre felelni tudtak, ugy bizonyára 
arról is tudtak szólni a gyermekeknek : millyen szine volt Venus ha
jának? mennyi ló volt befogva Phoebus szekerébe ? melly napon sz ü
letett Hercules ? 

Ezután a rl1etorok kezeibe kerültek a gyermekek. E megveszte
gethető néposztály, a bölcsészet és a törvények minden ismerete nél
kül, nagyon is különbözött ama jeles szónokoktól, kikre Cicero és Hor
tensius atyjai bizták gyermekeiket, hogy nem annyira szabályok sze-

1) Quin tiliannagyon ajánlja a grammaticát, melly a szabatos beszéd- és ir!ls
mótlot tanitjo, az ész , t·égi~ég, tekintély és sz.ohris sze ri nt. Tőle bi1juk ezen részlete
ket a. nevelés tárgyában , ugy szintén azon párbeszédből Dc corrupta eloquentia, 
mcllyet némellyek Quintiliánuak, mások Tacitusnak tulajdonítanak, elegendő véd
okok nélkül. Az egyedüli ok , melly talán ez utóbbi mellett Imrezolna, egy bizo
nyos, csupán neki sajátságos modorna.k összetalálkozása. Igy például a hasonér
ielmü nev.ek ékes használata : IlO Va et t·ecentifl jura, vclct·a el antiqua nomina, incen
sus ac flagrans m1imus stb., a párheszétiben is elöfonlul, hol eLeket olvassuk: memo
ria ac rccordationc, t•clrrcs ne scucs, vl'frrn ne antiqua, norn et Hcenlin, conjungr-re 
ct cop11larc. 
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rint, mint példáikkal mivcluék öket. Körükben ncme3 vetélkedésre gyul
tak az ifjak, látva, mikéot tartományok és városok védöt és támaszt ke
resnek oktatóikban, s ezek királyok és nemzetek sorsát döntik cl a föl
séges nép helyeslése közben. A rhctorok ellenben a rarnaiaknak ne
hézlles és emphaticus szellemét a görögöknek gyermekies fecsegése 
szerint törekedtek mivelni. Közös viszketcgök volt: rábeszélni, hevc
nyészni' vitatkozni ( szerenesés vala tehát az' ki erős tiidövel birt!) 
ugy szintén tudósnak látszani, furfangos védokokkal valamit el bur
kol ni, elfcrditeni a classicusokat a ludomúnyosság és igazság tekinte
tében; a philologiából szőrszálhasogató já~ékot csinálni; a történe
lemből pedig részlcteht részletekre halmozni, mcllyek a valóságot 
megmásitották, s megfosztották c tudományt azon életerőtől, mellytől 
a zsarnok rettegni szakott; a logicát küzdtérré alakitani, hol a véd
okok hazugsággá változtatták el az igazat; az erkölcstant pedig tul
ságos erények fitogtatlisára cltorzitani. 

Illy iskolák és tanitók mellctt a zsarnokság könnyen mondhatja 
magát pártfogónak , mialatt elnyom. Egyébiránt az oktatás nem pó
tolja a társadalmi intézményeket, s a zsarnokság okozta csapásokat 
orvosoini nem képes. Midőn tehát egy császár az iránt panaszkodnék, 
hogy minden igyekezetc mellctt is hanyatlásnak indul az ékescnszó · 
Jás, egy udvaroncz elég őszintén és bölcsen azt felelte rá : "Zárd be 
tehát az iskolákat, és nyisd mf'g a senatust." 

A béke valójában még nem elegendő a tudományok föléleszté
sére és virágzására; sőt ugy látszik, hogy a császári kormány egy
formasága mellett clszunnyadott a szellem, valamint kialudt a hősi 

vitézség. Terjedett ugyan a tudomány iránti szcretct, s nem csupán 
Gallia, hanem Gerroania és a megosztott Britannia is ismerte a remek
müveket, s közben-közben szép nevekkel is gyarapitá az irodalmat; 
eredetiség azonban hiányzott abban, s ezt scm a fejedelmi pártfogás, 
sem a magánosok bökczüsége föl nem ébresztheté. A bölcsészek egyc
dül a régiek nyomain lépegettek, nzokuak tanain rágódtak; az irók 
vagy szaigailag utánozták elődeiket, vagy ha azok ös vén y éről letér
tek, őrjöngök módjára tévelycgtcl•, eh·csztv~n a nemzeti mivcltségct~ 
a nélkül, hogy az ujjal megbarát.kozl1attak ,·olna. A vagyonosok alig 

vettek kezökbe valameily satyrát vagy szcrelmi könyvecskét 1). Az 
ifjak, kik Romába jöttek tanulás végett, többnyire kicsapongásokra 
vetemedtek, annyira, hogy több izbcn törvénycsen utasittattak vissza 

1) Ammianus Marcel, !ib. IV. 



hazájokba 1). Bölcsészek és mathematikusok neve alatt kontárok és 
csillagjósok minden utczát ellcptek. 

Ékcsenszólás. 

Azelőtt az ékcsenszólás nem volt külön tudomány; de hasonlóan 
a háboru-, vallás- és törvényekre vonatkozó ismeretekkel a nevelés
hez tartozott, s az életviszonyokban szükséggé vált. A vallásnak azon
ban meg voltak a maga kiilön szolgái j a jogtudomány csak végmene
déknek tekintetett az ollyanok számára, kik szónokolni vagy fegyvert 
forgatni nem birtak j saját védenczeinek oltalmára rninden nagyobb 
csalá-dnak szüksége volt egy hatalmas szónokra.; a háboruban szint
ugy helyén volt az ékesenszólás, mint a tisztségekben: és igy az 
ékesenszólás mindennemü állapotban elkerülhetlen volt. 

Az egyenlőség most már mindenkinek utat nyitott a hivatalok
ra és a hadi szolgálatra j s a jelentkezők nagy száma miatt ugyanazon 
egyén több hivatalt nem viselhetett. A bátrabb férfiu a katonai pá
lyát választotta, s miután első ügyével a törvényszék előtt készen 
lett, fegyvert fogott kezébe j a szónok ott hagyva a csatatért, a fo
rum vitatkozásaiba elegyedett; kinek scm egyikhez, sem a másikhoz 
hajlama nem volt, horosty án t akasztott föl ajtajára, s tanácsokat 
adott. Minek következtében három kiilönböző hivatás állott a polgá
rok előtt: a hadsereg, jogtan és az ékcsenszólás. 

De egy nép mindcn vetélkedés , egy sena.tus minden tekintély 
nélkül mi egyebet kereshetett az ékcsenszólásban, mint uj látványt? 
A jogegyenlőség mellctt magában központositva a császár a köztársa
ságat, s a birák a bölcsek véleménye által kötve levén, többé nem 
vala szükség a törvény értelmezése körül fáradozni, sem tartományo
kat és országokat, vagy a hazának ügyét megvédeni. A szószék elné
mult, a senatus bizeigéssei töltötte idejét, a forum a rendeletek szük
kcLlü alkalmazásában adta ki erejét. A nyilvánosságtól, melly elcmét 
teszi, megfosztva az éi.cscnszólás, szintolly hiu, mint kicsapongó gya
l; orJatokra vetemült, s a kincstár költségén szoktatta hozzá a nagyok 
gyermekcit ékes nyájassággal fogadni a caesarokat, midőn ezek a se
natusba jönni méltóztattak, tanácsot 1\érendők a tárgyban, a mit már 
magukban elhatároztuk, hogy ez által a hatalom- és méltóságtól meg
fosztott tisztségekre szcrczzcnck maguknak érdemet. 

Kivéve a nyilvános vitatkozásokat a fölségsértési esetekben, a 
Cicero korában szol!ásos dcclamatio, a többi nemes intézményeket 

1) ·cod. Theo(l. Dr slutliis ulriusque Romnc, !ib. XIV. I. 1. 
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tulélve, czifra nyomoruságnak czégérévé vált. Egy egész könyvet 
szerkesztettek össze szabályozául a deciamator számára. Midön a szó
nok a szászéken megjelen, homlokát dörzsölheti, kezeire pillanthat, 
ujjnit ropogtathatja, s sohajtozva rontathatja lelkének szorongását. 
Tegye magát egyenes állágba, bal lábát kissé előre, karjait némileg 
távolabb testétől; midön szólani kezd , nyujtsa ki kevéssé jobbját, 
minden kérkedés nélkiil. Midön már az előadáshan neki hevült, mond· 
ja el mesterkélt hanyagsággal a legjobbau kidolgozott körmondato
kat, mntasson némi ingadozá 9 t ott, hol legjobban bizik emlékezeté
ben. A mondat közepén ne vegyen lélekzetet , tagjártatást csak min
den harmadik szó után használjon; orrát ujjával ne piszkálja; a meny
nyire lehetséges, ne köhögjön és ne köpjön; kerülje a testnek hintá
zását, ne hogy hajóban lenni látszass ék; védenczeinek karjaiba ne 
dőljön, ha csak végkép ld nem meritette erejét; ne járjon föl s alá ; 
ne állapodjék meg valameily hatályos kifejezés után, ne hogy tapsokra 
várakozni látszassélt. Vége felé engedje rendetlenül hátra csuszni to
gáj át, a mi már nagy szenvedélyre mutat. 

Piotius és Nigidius, Quintilianus és Plinius egymás közt vitat
koztak az iránt, valljon illő dolog· e, hogy a szónok letörölje magáról 
az izzadságat s haját szétzilálja? Ök azt is megmondják, miképen öl
tözködjék a jó szónok: tuuicája előlről kissé ténlein alul, !Játulról 
pedig lábikrájáig érjen; ennél hosszabb a n ö tunicá.ja-, rövidebb a Ita
tonáéhoz hasonlítana. Fejét és lábait bekötözui beteg emberre mutat; 
bőszültség bal karjára tekerni a togát, nyegleség a jobb vállra föl
vetni annak végét; s gyürükkel tömött ujjakkal sz6nokolni arszlánság. 

Még a hangnak fokozatát is megállapitják emez oktatók, hogy 
minö illik minden egyes érzelemhez, Illy fontos dolgokkal foglalkozott 
a romai ifjuság , hogy Demosthencst vagy Cicerot utánozhassa ! A 
rossz kormányoknak már igen régi rendszere, hogy nem semmisitik 
meg a tudományt, hanem haszontalanságok és kikerülhetlen szabá
lyok alatt fojtják el! 

A dolog lényege semmivel scm volt jobb a formánáL Valamint a 
festész, ha a valótól távozik, modorosságba esik: szintugy a rheto
rok a vitatkozás tárgyait maguk gondolván ki, nagyon is különcz kér· 

1
) Q.uintilian mondja: "Si ips11. vox non fuerit surda ruJis immanis ri-

~ ' , , 
g1da, vana, pracpinguis, aut tenuis, inanis, accrua, pusilla, nwllis, clfoeminata .... 
Ornata est p•·onunciatio, cui sulfragatur vox facilis, magn;t, beata, flexibilis, firma, 
dulcis, duralúlis, clara, pura, sccans aL'ra, ct ant·i!ms sedcns." ltut. Orat. XII. 
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déseket tettek föl, minden meggyőződés nélkiil j mit sem gondolva az 
erkölcsiRéggel a védokokat illetőleg, sem a közö nség legfőbb itéleté
veL A gyakorlat végett föladott s?.ónoklatoknak két neme volt: s v a
s o r i a e és c o n t r o v e r si a e j amazok az erény, barátság, törvények 
magasztalásáras hasonló könnyebb, vagy sophisticai szövevénynyel 
biró bölcsészeti tárgyak fejtegetésérc valának irányozva j ez utóbbiak 
különféle nemii, lcginkáhb jogtaní vitatkozásokból állottak. Ezek is
mét további felosztással kétrendbeliek valának, u gymint: t r a c t a
t a e, midön a rhetor maga. adta a tárgya t, s a kidolgozás módját is 
kijelölte; vagy c o l o r a t a. e , midön a tanítvány maga választott tár
gya t és formát j s miután mnnkálatát a tanit ó kijavította, ö azt beta
nulván, a tiirelmes hallgatóság előtt elszavalta. 

Lássuk tehát, minő tételeket adott föl a tan i tó a romlá ifjuság
nak. Ca tot le kell beszélni az öngyilkosságról; Sándort arra inteni, 
hogy miután a szárazföldet meghódította, ne kivánja egyszersmind a 
tenger uralmát j Syllát, hogy hagyjon föl a zsarnoksággal 1); Hanni
balt ráheAzélni, ne adja magát át a kéjelgésnek Capuában; Caesart, 
fogjon kezet Pompejussal, hogy Roma két legnagyobb hadvezérét a 
barbarok ellen küldhesse. Eitképen vitatkoztak a fölött: valljon Aga
memnon föláldozza-e Iphigeniát, miután Calchas biztosí tá őt arról, 
hogy ezen áldozat nélkül a tenger zárva marad előttök? valljon a 
Thermopylaeknél mindenk itől elhagyatott 300 spartainak el kellett 
volna-e futniok? valljon Ciceronak engedeimet kellett volna-e kérnic 
M. Antoniustól, vagy talán mPgégetnie iratait, ha ez e föltétel alatt 
meghagyja életét? 

Ezután áttértek társadalmibb, mint momlák , korszerübb kér
désekre, föladva olly esetellet, mellyekben a jogtudomány által támo
gattaték az ékesenszólás. Egy vérfertöző nő a tarpeji szikláról levet
tetvén, V estának ajánlotta föl magát s életben maradt: valljon ki vég· 
zendö-e? - Férj é3 nő fogadást tőnek, hogy egyik a másik át tul nem 
éli ; a férj feleségére unván, elutazik, s tudtulallatja neki halálát. Mire 
a nő az ablakon kiugrik; de megmentetvén, s felfödöztetvén a csalás, a 
nö atyja elválást követel ; a nő ezt nem akarja: egyik az atyát védje, 
másik a nőt. - Ti tius két elhagyott gyermeket fogad föl; neveli a?.o
kat; az egyiknek karját , a másiknak lábát töri ki (a mi nem ritkán 

.J) Et nos ergo mannm ferulae subúuximtls, et nos 
Consilium cleúimus Sullae, privatus utaHum 
Dormiret, 

uwnclj~ Juvenalis, Sat. I. 15.; s mi ugyanezt tettük a XIX. század iskoláib:m. 
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történt) j elküldi öket koldulni, a miböl meggazdagszik: vádoljátok 
öt és védjétek. - Egy valaki a csatában karját vesztve, feleségét 
házasságtörésen kapja, s fiának pnrancsolja, hogy a hüntárst ölje meg j 

a fiu nem engedelmeskedve e parancsnak, elszökik: kitagadhatja-e öt 
atyja az örökségből? - Nagy szükség idején valamelly város elküldi 
egyik polgárát gabonát bevásárlani, azon meghagyással, hogy bizo
nyos napra visszatérjen. Midőn ez a bevásárlott gabonával már utban 
volna, a vihar által egészen más kikötőbe hajtatik, hol még egyszer 
annyi áron adja el a gabonát, s ezen összegen kétszer annyit vásárol
ván, haza érkezik; e közben az éhező város falai köz t egymást ették 
föl a polgárok, s most már a kiildöttet a fölemésztett holttetem büné
vel vádolják. - Egy valaki a fellegvárba lopódzik, hogy meggyil
kolja ottan a zsarnokat az igért jutalomér·t; de ezt nem találván, an
nak fiát gyilkolja meg, s a tőrt mellében hagyja i a z:;~arnok megpil
lantva fiát, kirántja annak kebléből a tőrt, s ugyanazzal magát gyil
kolja meg; a gyermeknek gyilkosa, mint zsarnokgyi lk os, jutalmát kéri 1). 
- Egy szegény embernek méhei a gazdag ember virágaiból szivják 
a mézet; ez kárpótlást követel; a mi tőle megtagadtatván, a •;irágokat 
megmérgezi s a méhek elhullanak: a gazdag ember törvény elé idéz
tetik.- Két ikertestvérnek életéről lemondván az orvosok, találkozott, 
ki az egyiknek meggyógyítását igérte, ha a másiknak életszerveit 
vizsgálat alá veheti. Az atya beleegyezett; az egyik felboncl.Oltu.tott, 
a másik meggyógyult ; az anya most férjét gyermekgyilkossággal vá
dolja: tehát terhelni és védeni kell őt. - Törvény van (kigondolva 
eme pedansok által), hogy a ki atyját megüti, annak kezei vágassa
nak le i egy zsarnok megparancsolja két fiunak, hogy verjék meg aty
jokat. Az egyik , hogy ezt ne tehesse, a fellegvárból leugrik ; a má
sik , szükségtől kényszerítve , meggyaltizza apját, s a törvény által 
kiszabott büntetés alá esik; törvény elé idéztetvén , hogy kezei levá
gassanak, az atya maga védelmezi őt: vitatkozzatok mellette és elle
ne.- Egy hasonló más törvény az erőszakolt hajadonnak jogot ad, 
hogy vagy halálát kivánja az erö1>zaktevőnek, vagy ez őt mindcn ho
zomány nélkül feleségül vegye. Egy valaki két nőt ragadott el ; az 
egyik halálát kivánja, a másik felesége akarna lenni: vitatkozzatok a 
két fél ruellett. - Egy más törvény a rágalmazóra azon büntetést 
szabja, mellyet a másik szenvedeí:.t. A gazdagnak és szegénynek, kik 

1) Lucian Zsarnokgyilkosának tárgya, kinek müvei közt találhatók fel~tz 
illyen érteke2:ések. 
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halálos ellenségek valának, három-három fia volt; a gazdag hadve
zérnek választatván, a szegény árulással vádvita őt. Mirc felbőszül
vén a nép, annak gyermekeit megküvezte. Visszatérve a gazdag, azt 
kivánta, hogy a szegénynek gyermekei ölettessenek meg; ez pedig 
magát állitja elő mint bünöst: kinek részére fognátok ítélni? 

Az illy különcz kérdések megoldásában 1) rontc.tta meg izlését 
s ficzamiti ki képzelődését n. ro mai i(juság, mell yck öt a nlindennapi 
élet s az emberi szenvcc.lélyek termé.>zetcs körén kiviil emelve, ször
szálhasogatásokhoz és tulzlisok hoz szoktatták. Méltó joggal mondhatta 
tehát Pet ron i us: "Azt tartom, hogy az iskolában a gyermekek egészen 
elbutulnak, mert semmit nem látnak, semmit nem hallanak abból, a 
mi közönségescn történni szokott; hanem a parthoz lánczolt tengeri 
rablókról, zsamokukról, kik a gyermeknek parancsolják meg az atyn
gyilkosságot, oraCldumokról, mcllyek a döghalál idején három, vagy 
több szüznck föláldoztatását paranc<>olják" 2). 

Hogy ha pedig a föladvány magában elég bonyolult nem volt, 
mcsterkéJt nehézségekkel állottak elö; például bizonyos szóval kellett 
kezdeni vagy végezni a mumlatot ; továbbá az egészet czifra szavak
kal, képletekkel, élczekkel, közönséges oko~kodásokkal s kedvesen 
hangzó semmiségekkel kcllttt megrakni, egyedül azon ezéiból, hogy 
az iskolában egy két henye embernek helye~lé3ét vagy rosRzalását kiér
demeljék, vagy valameily magán- körben n. figyelmet és irigységet 
magukra vonjálc A szónoknak legfőbb dicsvágya volt, ha ö szemelte
tett ki arra, hogy hizelgő panegyrist készitsen a császároknak; ha 
csak a nJ a n y e r e s é g c s , v é r e n g z ö é k es sz ó l ás r a nem adta 
magát, roellynek áldozatul estek Crernutius, Helvidius és Thrasea. 
Ernlitettük már fonebb a), miként kezdették meg az ifjak a köztársaság 
idejében pályájakat a foruman valameily nagyszerü vádda!. Ha ezen 
eljárás fékezbeté a romlottságot a szabad kormány alatt, midőn az el
ítélt bünös önkénytes számüzéssel vehette elejét az itéletnek: a do
log egészen megváltozott, midön a vádaknak alapja. vagy ürügye az 
volt, hogy a zsarnoksága t gy ü \ölte valaki, s e gyülölet olly szigoruan 
büntetteték. l\Iilly gyönyörii tért nyujtott a nagylclkii ifjuságnak vád
lóként lépni föl olly modorban, miként Tullius dörgött Catilina és 

1) Az iskolákban c czimck nlntt adattak tól; Ca.daveris pasti, apes pauperis, 

venenum effu.wm, gemini languente.< ... l\li azokat Seneca Delibemtioi- és Colllroversiríi

ból me~itettük. 
1 ) Sntyrico11, cap. L 
3) Lásd, V. k. 24. fej. 
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Marcus Antonius ellen, legfeketébb szinekkel rajzolni a honárulás 
borz.almait, a legártatlanabb tényeket és mondatokat félremagyarázni, 
s ez által valamell y nagylelk ü polgárt megrontva, egy Caligula- és Do
mitiánnak kegyeit kiérdemleni ! 

Quintilianus (ta~-UOl). 

Alig vehettek egy kissé szabadabb lélekzetet, a tehetségesebb 
férfiak megegyeztek abban, hogy ezen ékesen9Zólást, a rágalomnak esz
közét kiirtsák. Plinius az árulkodók ellen kelt ki; .Juvenalis a rhetoro
kat ostorozta j Tacitus az ékesenszólás hanyatlásának okai közt ezt is 
megemlítette j megtámadta azt végre Quintilian, ki első tanitotta ál
lamköltségen az ékesenszólást. Spanyolország Calagurra városában 
születve, Romliban nevekedett; Domitiw.~ Afer szónok házában szer
zette tapasztalatait, s Domitian császár ö rá bizta unokáinak nevelteté
sét 1 kiket a maga utódjaiul szánt. Ezen istennek oltalma alatt, miként 
azt nevezi, irta I us t i t u t i o n es o r a t o r i a e czimti könyvét jeles 
szónokok képezésérc. Látta 8, milly nyomorult állapotra jutottnk a 
tudományok, főleg Seneca példája áltnl, ki mint oktató a fejedelern
nek kegyében állván 1 a régiek modorát megvetégbe hozta, hogy az 
ö saját erőltetett, élezeskcdö s az olvasót mindig fesziiltségben tartó 
irmodorát emelje érvényre. "Balvélemén y, ugy mond, hogy én Sene
cának ellensége vagyok. Ezt azért hi~zik némellyek, mivel szigoru 
vizsgálat alá vettem az ékesenszálásnak uj abban elfogadott, romlott, 
s minder,nemü hibál,kal teljes nemét. Sencea volt akkor az egyedüli 
iró 1 kit az ifjak forgatta!<. Nem is akartam én őt egészen mellözni j 

de nem türhetém, hogy öt a jobbaknak elej be tegyél{, kiket 5 soha nem 
sziint meg gyalázni. Ő ugyanis az általa fölkarolt ékesenszólás uj ne
mének tudatával birván, jól látta, hogy nem tetszhetik azoknak, kik
nek amazok tetszettek. Már pedig az ifjak inkább szerették 1 mint utá
nozták 8t, s ép olly távol állottak tőle, mint 5 távol állott a régiektől j 
mert még az is ohajtandó volna, hogy valaki vele egyenlő legyen, 
vagy legalább megközelítse öt. Seneca azonban hiányai miatt tetszett 
nekik , s mindenki iparkodott másolni magában ama hiányokat, mely
lyeket képes volt; s azzal dicsekedve 1 hogy Sencea módjára beszél, 
ezzel gyalázta meg öt. Egyébiránt Senecának számos és kitünő tulaj
donai voltak, elméje könnyü és bő, folytonos tanulmányban töltötte 
idejét, s a tárgyaknak nagy ismeretével birt, jóllehet egyben-másban 
megcsalatott azok által, kikre a fürkészést bizta. A tudományoknak 
majd minden nemét mivelte, s S7.Ónoldatok, költemények, levelek és 
párbeszédek maradtak fen tőle. A bölcsészeti védokokat kissé elha-
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nyagolta, mindamellett a hibáknak igen jeles ostorozója volt. Számos 
igen jó érzelmeket találunk benne, s igen sok tárgyat, mellyek mint 
erktilesi szabályok megérdemlik az olvasást. Irmodm·a azonban rP-nde
sen romlott s annál veszélyesebb, mivel hiányai tetszők és kelleme
sek. Kivánatos lett volna, hogy saját eszét s egyuttal másoknak itéle
tét használta volna fel az irásnáL S azért, ha némi dolgokkal nem 
gondol; ha nem vágyik olly nagyon a dicsőség után; ha nem kedveli 
olly nagyon saját dolgait; ha mesterkélt eszmék által nem erőtleniti 
meg a legkomolyabb és legnemesebb érzelmeket : a tudósok egyharogn 
véleménye inkább mellettc volua, mint az ifjak szeretete. Mindezek 
daczára az érettebb férliaknak is való az ő iratoinak olvasása, kik szi
lárd ékesenszólásra már képzettek ; már c9ak azért is, hogy ezáltal 
szakják meg a rosszat a jótól megkülönböztetni. Dc miként mondám, 
igen sok dicséretre méltó dolog foniul elő nála, igen sok bámulatra 
méltó is, a ki meg tudja választani azokat. S bár ö tette volna azt! 
minthogy az illy észtehetség, melly mindenre képes lett volna, bizo
nyára méltó volt arra, hogy mindig a jobbat akarja" 1j. 

Quintilion a hivatalos eriticusoknak mintája., kik ha sebet vág
nak 1 a balzsamot is azonnal rá csi.ippögtetik, s nyilatkozataikban 
annyira óvatosak, hogy az ember nem tudja, dicsérnek-e vagy gya
láznak. Jllyennek látszik ö; dc annyi tény, hogy az ö törekvése volt 
a classicus írókra irányozni vissza az elméket, s kimutatni azt, hogy a 
puszta erőteljesség többet ér az izetlen kellemetességnél, a termé
szetes beszédmód a folytonos képleteknél 2). 

Hogy azonban a jó ízlésnek eme hivatalos védője maga is egész 
a velökig a kornak bajában szenvedett: ennek behizonyitásaul elég 
tudni, hogy az ékesenszólás föncbb emlitett szabályait nagy részben 
az ő müvéből vettük át, és hogy a jó szónok aligha többet jelentett 
niila , mint jó szavaló. Azt lehetne mondani, hogy ö még csak észre 
sem vette, mi biányzolt Romában a nagy szónokok után: a forum tud
nillik és a szabadság. Ő az éke~enszólásnak magasztos rendeltetését 
vagy nem ismeri, vagy fél attól; s nagyon is szellcmdus, nehéz mcs
terségnek tekinti azt 1 mellyet csak ugy szerezhet meg az ember ma
gának, hogy ha a természeti haj Iamokkal tanulmányt és becsületessé
gei egyesit, s a legboldDgtalanabb korszakot is magasztalni tudja. 

A hízelgésekben eléggé pazar volt; s mindamcllctt, hogy d us, 

l) /rast. ot·at. X. 1. 
Z) Si antiquum sermonem nostra comparamus, p!'lene jam quidquid lo'lui

rnur, figura est. lnst. Ol', X. 
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kellemes, erőteljes irmodor után töt·ekcdett, jól tudván azt, mennyire 
árt a hanyag és mcsterkéJt előadás a legegyenesebb okoskodásnak 
h t), miivére elegendő gondot nem fordított. Alig dolgozott rajta 
két évig; ez időt is inkább egyéb dolgok fürkészésében s t~:mérdek 
irók olvasásában töltötte, mint sem hogy saját előadását javította 
volna. Szándéka \"olt még, miként ez minden szerzőnek föladata, mi
után a készitésnek első hevén tulesett, müvét átvizsgálni 2) ; de a 
könyvárusmtk ism é t c l t kér c lm e i akadályozák őt c szándék fo. 
ganato~itásában. E vallomá<~, minővel ö utána több mások igyekez
tek palástolni hanyagságukat , mérsékletre figyelmeztcthetné Qninti
lianusnak némcll y tulságos bámnlóit, kik nem c~ak hibát nem talál
nak lenne, sőt a jó iz lés csalll'ttatlan szabályainak hirdetik azokat, 
mellyekről saját vallomása szerint maga. Qnintilian sem gondolkozott 
eléggé. 

Védbeszédeket is tartott, s Bereni ce királynét is védelmezte az 
ö jelenlétében. Jóllehet az ö bes7.édci tömérdek másolatokban terjesz
tettek el, még sem tulajdoníthatók neki egész bizonyossággal azon be
szédek, mellyek jelenleg az ő nevét viselile Még az ő könyvének leg
ékesebb helyéből is kitetszil! , mennyit rontottak ő rajta is azon mes
terkélt iskolai gyakorlatok, mellyekben az érzelem tulzott, s nem any
nyira az érzelem valódi kifejezé>~érc, mint inkább a hatásra és mcster· 
ségre volt ügyelet. Tizenkilenc;>; l;Vcs feleségének és ket nagyoc~ka 
fiainak halála fölött volt mit kcs·~rcgni Quintilian jó atyai szivének i 

mindamellett az irói rnestr.rld·ltséget nem feledheti 3) i }!Ín panaszokba 
tör ki a sors ellen, s miután olly szivélyesen mondá: "l<~ z a g-yermek 
rám nézve egész éldelet volt i többre bcc~iilt dajkáinál, uagyanyjánál 
kire az ő nevelése bizatott, s mindenckné!, a kik azon korl-.an kedvesek·', 
elfojtja a könyet szemeiben azon megjegyzéssel, miként ez a sors ál
tal számára ki\·etett tőr volt, hogy annál jobban éreztesse vele a ki-

1
) PlerumCJue nudae illae :trtes, nimia subtilitatis all'ectatione, frangunt at· 

que coneid unt, quidquid est in oratione generosi us, et omn em suecum ingeni i hibunt 
et ossa detegunt, quae ut esse et adst•·ingi nervis suis eleben t, sic corpore operiencla 
sunt. 

1) Quibus componendis, uti scis, pauloplus quam biennium, tot alioqui ne 
gotiis districtus, impendi: CJUOd tempus non tam stylo, quam ÍufJ.uisitiuni instituti 
operis prope infiniti et legendis auctaribus qui sunt innumernbiles, da tum est ... 
Usus deinde Horatii consil i is, qui in Arte poeticasuaclet, ne praecipitetur editio, no
numque preroatur in annum, d1.bam iis otium , ut, refrigerato inventionis amore, 
diligentius repetitus tamquam leetor perpenderem. 

3) Non sum ambitiosus in malis, nec <tugere lac,·ymarum causas volo. 
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nokat 1
), és azon tulságos panaszokkal, hogy már nem akar tovább 

élni 2). 

Egyébiránt igen jeles tanitó volt Quintiliarr j nem helyeselte a 
szinlett tételek fölötti gyakorlatokat j czélszerii birálattal elnyomta az 
ifju gőgöt; a jobb irók olvasását ajánlotta, a mi már kiment a divat
ból, s a classicusok báh·ányozását mérsékelte, megjcgyezvén, miként 
"nem kell azt mind tökéletesnek tartani, mit ajkaikon ki bocsátottak, 
mert néha elcsuszamodnak, vagy összeroskadnak a teher alatt, vagy 
saját eszökre bizzák magukat, vagy belefáradnak; magasztos lelkel.:, 
de azért emberek." Főleg pedig annak szükségét fejtegettc, hogy a jó 
szónok jó ember is legyen; melly ruondat jelenleg ugyan elkoptatott 
igazság lenne, akkor uzonban nagyon is helyén volt, midőn a kémek 
és föladók az ékesenszólást használták föl arra, hogy az uralkodókat 
kegyetlenségre ingereljék, vagy eljárásukat igazolják. Ennélfogva 
tehát elismerést érdemel, hogy az iskolai gyakorlat és a forumi vitat
kozások közt ismerte a viszonyt, s legalább annyit őszintén kimon
dott, a mit Domitiánnak baromi uralkodása alatt kijelenthetett. 

Fnvorlnus (135.). 

Dio Chrysostomus tanítványa, A ul us Ge1lius és Herodes Atti
cus tanitója volt ariesi Favorinus, l1i Plutarcbus barátjával vetélke
dett, ki fog több könyvet irni. Bölcsészettel és történettel foglalko
zott; Hadriánnak kedves embere volt, kinek későbben gyülöletét 
vagy féltékenységét vonta magára, s el1kor az athenei elöljarók az ö 
szobrait Jerontatván, felkiáltott: "Socrates nem illy olcsó áron me
nek ült." 

Front n. 

Mellőzve egyéb rhetorokat és oratorokat, említést érdemel M. 

1rlllud vero insidiantis, quo me valid i us cruciaret, fortunae fuit, ut ille 
mihi blandissimus, me suis nutricibus, me aviae educanti, me omnibus, qui solli
citare illas aetates solent, anteferret. 

1) Tuos ne ego, o meae spes inanes, labentes oculos, tuum fugientem spi ri tum 
vidi? tuum corpu! frigidum exsangve complexus, animam recipere, auramqnc 
communem haurire ampliuspotui? dignus his cruciatibus, quos fero, dignus his 
co!!;itationibus. Tene consuiari nu per adoptione ad omnium spes honorum patris 
adrnatum; te avunculo prae to ri generum destinatum; te omnium spe attieae elo
quentiae candid;ttum, superstes parens tantum ad poenas, amisi! Et, si non cupido 
lucis, cwte patienti a vimlicet te reliqua mea aetate ; nam fru.~tra maia omnia ad 
fortunne crimen relegamus; nemo nisi sua culpa diu dolet. /ntrod. ad !ib. VI. 

V. ö. mint egymással ellenkezőket: Rollin, T1·aité des ét11clcs, és Nisard, Le$ 

Poetes de la décadence. 
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Cornelius Fronto, Numidiából, ld némellyeknek véleménye szerint 
Ciceroval párvonalba állitható 1), s a kifejezések mélységénél fogva 
minden régi szónokot meghalad; tPkintélye azonban jóval megésök
keut, mióta iratainak töredékei megtaláltattale Főtis?.tségeket viselt, s 
ha csakugyan hitelt adunk a rajznak, mellyet maga magáról adott 
olly helyzetben , midőn még a szenvedély sem türi a hazugságot, eré
nyei által valóban megérdemlette, hogy Marcus Aurelius oktatója le
gyen 2). Ennek még mint magán-embernek több izben megmondta az 
igazat 3); midlín császár lett, a régi ismeretRéghez illő bizalommal irt 
neki, nem kérve tlíle semmit, a mint az ö bölcs tanítványa mcgérdem· 
lette ~). Midön öregségében, s letéve a tisztségek et, köszvényben szen
vedett, háza a tudósoknak gyülhelye volt, kiket ö a szóbőségtől és 

1 ) Eumenius, c. 14., őt nevezi eloquentine romanae non secundum sed alterum de
cus. 1815-ben Mai bibornok az Ambrosius-féle :könyvtárban f<ilfedPzte a levelezés
nek egy részét Fronto, Verus és Marcus Aurelius között; a többit a Vaticán 
könyvtárában találta meg. 

2) Egy ]cis unokája halála alkalmával Marcus Aureliushoz irt hosszu 
levélben önti ki panaszát, mellyet szintén Mai feclezett föl: "l\! e consolatut· 

aetas mea prope j nm eclita et morti proxi ma. Quae cum aderit, si noctis, si 
lucis id tempus erit, coeium quielem consalutabo discedens, et quae mihi consci
us sum, protestabor. Niltil in longo vitae mene spatio a. me adrnissum, quod 
d edecori, aut pro b ro, aut flagitio fm·et; nullum in aetate agunda ava rum, 
nullum perfidum facinus meum exstitisse; contraque multa liberaliter, multa amice, 
multa fideliter, r.mlta. constan ter, saepe etiam cum periculo capitis consulta. Cum 
fratre optimo concordissime vixi: quem patris ve.~tri bonitate summos honores a· 
deptum gaudeo, vestra vero amicitia satisquietum et nmltum securum video. Hono
res, quos ipse adeptus sum, nunquam improbis rationibus concupivi. Animo potius 
quam corpor i juvando operam dedi. Studi n. doctrinae rei familiari meae praetul i. 
Pa.nperem me, quam ope cujusquam adju tum, postremo egere me quam poscere ma· 
!ui. Sumptu nunquam prodigo fui, quaestui interdum necessario. Yerum dixi sc· 
dulo, verum audivi libenter. Potius duxi negligi quam blandiri, tacere quam fin
gere, infrequens amicus esse, quam frequens adsenta.tor. Pauca petii, non pauca 
merui. Quod cuique po tui, pro co pia commoda v i. 1\'Ieren ti bus promptius, immeren
tibus audacius opem tuli. Neque me parum gratus quispiarn repertus segniorem ef· 
fecit ad beneficia, quaecunque possem, prompte impertienda. Neque ego unquam in
gratis offensior fui." 

3) A többi közt ezeket mond:í.: "Nonnunquam ego te coram paucissimis Re 
familiarissimis meis, gravioribus verbis absentem insectatus sum .... cum tristi0r 
quam pa.r erat in coetu hominum prog redere re , vel cum in theatro tu li bros Y el 
in convivio leetitalJas; nec ego, dum tu theatris, nec dun1 conviviis, abstinebmn. 
Tum igitur ego te durum et intempestivum hominem, odiosum etiam nonnunquam, 
Ír!l percitus, appellab!lm.'' Lib. VI. 12. 

') Álljon itt mutatványul három ira tk a, átvéve e kiadásból: M. Cornelii 
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ujitásoktól visszatartani s a Tullius előtti ékesenszólág egyszerusege
hez visszavezetni törekedett. Igen nehéz mcsterségnek tartotta az 
ékesenszólást; korholta azokat, kik szépnek tartottik többféle módon 
ismételni ugyanazon dolgot, miként Seneca, Lucanus, ki a két első 
verset azon egy eszmével tölti be , hogy egyébről is al<arna szólani, 
mint a polgárháborukróL A sz0noktól azt kivánta, hogy merész legyen 
tulzás nélkül, s jól válaszsza meg a szavakat. Azonban ezekre nézve 
ajánlotta (a mi szükségképen mesterkéltségre vezet.), hogy a legke
vésbbé várt és csodálatot gerjesztő szavakat keresse 1). A korszellem-

F•·ontoni1, et M. Aurelii imperatoris epistolae. Fragmen/a Frontonis et scripta gram
mntica. Editio prima romana, curante A. l'llajo. Roma, 1823.- Magistro meo. Ego 
dics istos tales tmnsegi. Soror dolo re muliebrium partium ita. correpta est repente, 
ut faciern horrendarn videriru : mater autern mea in ea trepidatione imprudens an
gulo parietis costam inflixit ; eo ictu graviter et se et nos adfecit. Ipse cum cubi
tum irem, scorpionem in lecto oJI'cndi: occupavi tamen eum occidere priusquam 
su pra accubarem. Tu si rectius vales, est solatium. Ma ter jam levior est, Deis voleu
ti bus. Vale, mi optime, dulciSJimc magister. Domina mea tc salutat. 

- Domino mco. Modo mihi Victorinus indica t dominam tuam magis valnis
se <[nam heri. Gratia leviora omnia nuntiabat. Ego te idcirco non vidi , quod ex 
gravedinc sum im becill us. C ras tamen mane dornum ad te veniam. Eadem, si tem· 
pestivum erit, etiam dominam visitabo. 

- · Magistro mco. Cal ui t et hodie Faustina: ct quidem id ego mag is hodie v i· 
deor depr·~hendisse. Sed Deis juvantibus, aerpriorem anim um mihi facit ipsa, quod 
se tam obtemperanter nobis accommodat. Tu, si potuisses, scilicet venisses. Quod
jam po tes et quod VCIIturum promittis, dclector, magister mi: Vale, mi jucundissi
me ma.gistet·. 

1) Ezen eszméjét főleg Cicero birálatában fejezi ki: ,,Eum ego arbitro1· us
quequaquc verbis pulclwrrimis elocutum, et ante omnes alios oratores ad ea. quae 
osten ta re vc Ilet, ornanda, ma.gnificum fuisse. Ver um is mihi videtur a quaerendis 
scrupulosius verbis abfuissc vel magnitudine animi, vel fuga laboris, vel fiducia 
non quaereuti etiam sibi, r1uae vix aliis rpmereuti bus sub,•enirent, praesto adfus 
tu rá. Itaque videor, ut qui ej us scripta omnia stmlíosissimc lcctitaverim, cetera eum 
genera verborulll copiosissime uberrimeque tractasse 1 verba propria, translata, 
simplicia1 composita ct quae in ej us scriptis amoena; quam tamen in omnibus ejjus 
or11.tionibus paucissima admodum reperias insperata atque inopinata verba, quae 
nonnisi cum studio atrrue cura, atque vigilia, atque veterum C:tl'lninum memoria 
illllagatum l asperatum autem atrpte inapinatum verbum appello, quod praeter 
spem atque opinionem audicntium aut legentium promitur; ita ut si subtrahas, 
atque eum ([Ui leg~~.t, rtuaerere ipsum jubeas, aut nullum, aut non i ta arl significan
dum adcommodatum verlmm aliud reperiat." 

Áll . .itsuk e tan ellenébe ma.gát Cicero t, ki igy szúlt az ,Orator'ban: "Rerum 
copia vcrborum copiam gignit ;" s másutt: "Res atque sententiae vi sua verba pa· 
rient, r1uae semper satis ornata mihi quidem videri solent, si ejusmodi sunt, ut ea 
res ipsa peperisse vide<l.tnr." 
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nek is nagyon hódol, midőn azt tanácsolja, hogy a népnek kedve szc
rint kell szólani és cselekedni; melly modor az ízlést kétségkivül tév
utra vezetÍ 1). Hihetőleg a nép iránti engedékenységből gyönyörkö
dött olly nagyon a képletes beszédmódban, s még Marcus Aurelius
nak is ajánlotta azt, ki ruint valami örömhírt tudatta vele, hogy tiz 
képletre talált ~). 

Plinius Caecilius (61- :1 :15.). 

A legtöbb figyelmet érdemlő iró c korszakb..íl Plinius Caecilius, 
született Comoban nővérétől Plinius természettudósnak, kitől örökbe 
fogadva, annak vagyonát és tudományszerctetét öröklé. Mint ifju ama 
nagy romainak, Virginius Rufusnak felügyelete alá került, ki a tisz
tességes nyugalmat a világuralomnak nem egyszer elej be tevé. Tőle ta
nulva. az erény példáit, Quintilianus iskolájában magát az ékcsen~zó
lásra képeZte. Mint 15 éves ifju lépett föl a forumon az igazság vé
delme mellett, s minden jutalom nélkül folytatta védbeszédcit j néha 
két óráig is beszélt egy folytában, a nélkül, hogy a nép őtet hallgatni 
megunta volna. 

A leggonoszabb császárok alatt mocsoktalan életet élt, néha 
kikeit a gonosz tanácsosok ellen j mindazaltal tisztségekre emelkedett, 
s másoknak tiszteletét megnyerte. Katonává levén, először is Syriá
ban harczolt ; honnan visszatérve Romába, Traján császárna!:. p a n e
g y r is t mondott. Eme, nagy fáradsággal készitett müvét szokása 
szerint több ismerőinek felolvasta, kiknek ízléséről fogalmat nyujt ne
künk az, a mit ö maga mond, hogy tudnillik ép azon helyeket tap
solták meg legjobban, mellyeknek kidolgozására legkevesebb gondot 
fordított. Ezen maga is elbámult, a nélkül, hogy belátta volna, mi
szerint a természetesség hiányzik nála. S valójában az ö dicsbeszéde 
czifra, kimért szavakkal és kifejezésekkel tömve, azt tanusitja, miként 
a gondolkozás és kifejezés Iegegyszcrübb módjától eltérni, erőltetett 

emelkedettségben maradni, éles elmével kérkcdni, minden dolognak 

1) Te, dominc (irj~ 1\larcus Aurcliushoz), ita campares, ubi quid in coetu 
hominum recitabis, ut scias auribus serviend um; plane non ubique, nec omni mo
úo .... Ubique populus dominatur et praepollet. Igitur ut populo gratum erit, ita 
faciesatque dices. Hic summa illa virtus oratoris atque arúua est, ut non mngno de· 
trimento rectae eloquentiae auditares oblectet. ... Vobis praeterea, quibus purpura 
et cocco uti necessari um est, eoúem cultu nonnunquam oratio quofJ_ue amicienda. 
est. Facies istud, et temperabis et moderaberis optimo modo, ac temperamento. 

2
) Ego Ilodie a septima in lectulo nonnihillegi, nam uxwPaf decern fcrme 

expcdivi. 
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az ujdonság szinét megadni, s váratlan ellentéteket és össze hasonli
tásokat alkalmazni törekedett. Némellyck az ő megszaggatott körmon
dataiért szabatos irmadarát magasztalták j holott valójában épen ugy, 
mint Seneca, az eszméket gyorsan elej ti, pedig mindig ugyanazon egy 
eszme körül forog. 

Traján azon császár volt, ki szebb dicséretet érdemlett volna, 
mint hogy üres átalúnosságokkal s rabszolgai hizelgéssel dicsőíttessék. 
Ö még a hatalom tet0pontján is Plinius barátja ma1·adt j s érdekesek 
ehhez intézett levelei , főleg mialatt Bithynia kormányzója volt. Pli
nius levelei 1) elég kivánni valót hagynak hátra, a Cicero-féle levelek 
bájos egys zeriiségét illetőleg, s ugy látszik, a közönség és utókor szá· 
mára irattak. Mindazáltal ezen academicus és declamatorius macloruk
ban is megragadják a figyelmet, részint azért, mert a szerzőnek ma
gasztos }!llemét tüntetik elő; részint, mivel az azon korbeli irodalmi 
életet tárják föl előttünk, tudva azt, hogy Plinius Romának sa bi
rodalomnak legjele~ebb férfiaival állott viszonyban. Verseket is irt j a 
többi közt fajtalan tizenegy taguakat, s ezek miatt számos egyebek 
pP.ldá.ival menlegetödzik. Demoslhenest és Cicerat szintén tanulmá
nyozta j de távol volt attól, hogy azokhoz hasonlithassa magát, jólle
het ez utóbbit illető megtiszteltetésben is részesült. 

Két pompás nyári laka volt a Larius mellett, az egyiket C o
m o e d i á nak, a másikat T r ag o e d i á nak nevezle js még egy pom
pásabb nyári laka Laurentumnál állott a tenger mellett. 

A nagyok által pártfogolva, barátjait és az alábbvalókat maga 
is oltalmába vette. Számos ifjalutt oktatott az ékesenszólásban. Quin
tilian tauitvá-nya levén, ez iránti hálából ennek leányát 50,000 sester
tiussal kibázasitá ; a Spanyolországból visszatérő Martialist dusan 
ellátta; 300,000 sestertiussal gyámolitá Romanus Firmust, polgártár
sát és tanítványát, ta1 tanuíny i dceuriót, hogy a lovagok sorába lép
hessen. Dajkájának 100,000 sesteriiust érö telket ajándékozott; Cor· 
nelia P1·oba jeles romai hölgynek, ki egy általa öröklött nyári lakot 
ohajtott sziillíföldjénck tava mellctt, egy szabados által adatta el azt 
olcsóbb áron. Artcmidorus bölcsésznek minden adósságát magára vál
lalta j számos rabszolgákat fölszabadított, másoknak végrendelkezés
szabadságot engedett j Tifernum lakóinak templomot emelt j a he-

1 ) Az "ehö kiadá~ (Bologna, 1498.) néhány levelet foglal mag<\ ban; a többieket 
Francziaországban fedezte föl Fra Giocondo, s átadta Aldus l\lanutiusnak, ki azo• 
kat V elenezében nyomtatta ki 1508-ban. 
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truskok iránt bökezü volt. Comonak Jupiter te1nploma. számára igen 
becses ó-görög mü szobrot ktildött; fi-gyermekek számára iskolákat 
alapitott, s a költségnek harmadrészét viselte; 500,000 sestertius tö
két rendelt elszegényedett nemes gyermekek tartására; a fürdö mel
lett könyvtárt nyitott. Számos jótéteményeinek érdeme még nagyobb 
volna, ha csupa hiuságból maga nem sorolná el azokat. 

Egy régi legenda azt állítja, hogy öt sz. Pál tanítványa, Titus, 
téritette meg Creta szigetén, s vértanu-halállal mult ki. A kereszté
nyek sajnálkozva gondoltak rá, hogy az olly ember, ki az ö erényeik 
mellett tanuságot tett, elkárhozott legyen. 

Költészet. 

Az első császárok alatt elszunnyadt költészet a divatnak egész 
dühével éledt föl Nero alatt. Tudósok és tudatlanok, ifjak és öregek, 
patriciusok és tá.nyérnyalók mindannyian verskészítők Fürdőben, asz
talnál, ágyban versek készülnek; a gazdagok környezetöknek sza
valják el verseiket, s a tapsokat pártfogással, lakomákkal , ajándé
kokkal vásárolják meg. Nápoly-, Alba-, Romában évenkint és minden 
öt évbP-n játékok tartatnak; csak a kellő mérték legyen meg a ver
sekben, már ez elegendő Horatius és Virgilius versei fölé emelni 
azokat. 

Nápolyi Statins 13 éves korától 19-ikig honának minden köhé-
szeti versenyeiben évenkint megkoszoruztatott; azután jutalmat nyert 
a nemaci, pythiai és isthmusi játékokon 1

). Ennyi érdemek után la
komáikhoz hivták meg öt a nagyok, s ö viszont cserében minden al
kalommal verseket adott. Midőn Vitellius és Vespasianus párthivei 
egymással küzdöttek Romában, s a Capitolium lángba borult, kapott 
az alkalmon, hogy költészetét ragyogtassa; költeménye bámulatra 
ragadta a romaiakat, ruidőn a költői tehetség gyors müködését a lán
goknak gyors lobogásával vetélkedni láttál{. 

t•aplnlns Stntlus (6%-69.). 

Az atyának tehetségét fia, Papinius is örökliitte. Mcnyegző 

1) Ille tnis toties pmestrinxit tempora sertis 
Cum stata la.udato caneret quinr1uennia. versu. 

Sit pronum vicissc dom i. Quid achea mereri 
Proemia, nunc rami Phoebi , nunc germine Lernae, 
Nunc athamantaea protectum tempora pinu? 

Igy az ö fia (Sy l v. 3. li b. 5.), ki öt Hornerhez és Virgilhez ha.sonlitja. Hizel
getl atyjának, miként a zsarnokoknak. 
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vagy gyász adta elő magát; meghalt valakinek kedvese vagy felesé
ge 1

), a másiknak kutyája vagy kajdácsa adta ki páráját ~) : Statius 
azonnal készen volt verseivel. Egy gazdag ember gyönyörű nyári la
kában büszkélkedik; egy másiknak kedvencz fája van_; a hetrusk Clau
diusnak pompás fürdői vannak : Statius leirja azon nyári lakot, a gyü
mölcsöket , a fürdőket. A gazdag emberekről , kik a szolgarekeszből 
paloták birtokába csak imént jutottak, százados genealogiákat ir. Nem 
adja elő magát olly haszontalan történet, mellyért az istenek és isten
nők le nem szállanának az égből : Cytherea kegyessé teendi a. tengert 
egy heréltnek haja iránt, melly Ásiába vitetik át i Faunok és N ajadok 
Atedius Melior piatanfájának gondját visclendik. Midőn elérkeznek a 
saturnaliák , Statius versekbe foglalja mindazon csemegéknek jegyzé
két, mellyekkel a jó ismerősök egymást megajándékozni szokták, ugy 
szintén azok jegyzékét, mellyeket vetélkedve szórtak atyjok- és iste
nöknek, Domitiánnak. "Távozzatolt, Phoebus atya és te szigoru Pal
las, és ti ünnepelt Muzsák! majd januárban visszakivánunk titeket. 
Jöjjön most Saturnus és a bortól áradozó December. Alig hozza meg 
a hajnal az nj napot, ugy hull az ajándék a császárra, mint a reggeli 
harmat. A mi jót csak hullatnak Pontusnak diófa· erdői, vagy Idome 
termékeny bérczei, amennyitIvica megérlel a nádszáron, önkényt 
esik nemeslelkű ragadományul, finom sajt, becses mártalékok, da· 
tolyák és Sz.-János-kenyér. Illy eső hulljon ami Jupiterünllre, mig 
Jupiter vizet bocsát az örvendező mezőkre. A szinházakban összese
regel a nép szép magatartással , csinos öltözetben; s kosárban hozzák 
a kenyeret, fehér asztalkendőket, eledeleket és bort. Most már, a ki
nek tetszik, hasonlítsa össze az arany századokat, ruidőn nem folyt 
olly szabadon a bor, s az aratás nem tartott egész éven át. Itt minden 
rendüek ugyanazon asztalnál foglalunk helyet és étkezünk, gyerme
kek, nők , köznép , lovagok , senatus ; s a szabadság csökkentette a 
tiszteletet. Te magad (ki várhatott ennyit az istenektől ?) a mi aszta
lainknál ülsz i a legszegényebb ember is büszke arra, hogy a vezérrel 
együtt lakomázott. Maguk a nők is csatára szállnak azzal, kikre Mars 
és a vitézség mosolyog. Midőn pedig az éj elközelg, könnyelmü ha-

. . Me fuhnine in ipso 
Audivere patres: ego juxtabusta profusis 
Ma.tribus1 atque piis cecini solatia. natis. Sylv. ll. 1. 

Psittace 1 dux volucrum 1 dornini facunda voluptas, 
Humanae solera im itator , Psittace 1 linguae , 
Qui! tua tam subito praeeiusit murmura fato ? U. o. <\. 

20 
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jadonokjönnek be; ezek után következik miudaz, a rui a szinpadon 
alakjánál fogva tetszik, vagy müvészeteért magasztaltatik. Emitt a 
nyájaikra büszke lydisi nők tapsolnak, amott Cadix a czimbalmok- és 
csörgetyükkel; itt a syrusok csapatja zászlóval, itt a szinész-csa~at, 
kik közé váratlanul esnek felhő gyanánt a csillagok közöl a szárnya
sok, mellyeket a. szent Nilus, a borzasztó Phasis, s déli Numidia szo· 
kott látni. Miért is mindnyájan az éghez emelik szavaikat, megéne
kelve a kegyes uralkodót. Éjjel pedig fényes világitás üzi el a henye 
nyugalmat és tunya álmot" 1). 

Domitiánnak szelid oroszlánját egy Afrikábóllegujabban szálli
tott tigris azéttépte; mire Abascantius azon indítványt tevé, hogy a 
senatus ünnepélyesen vigye meg sajnálatát a császárnak. Statius pe
dig megénekelte az oroszlán sajátságait; a néppel és senatussal együtt 
panaszolta a világ veszteségét a császári fenevad fölött z). Illy forrá
sokból meritettek lelkesedést az akkori költők; Statius ekképen ér
demlett ki fenyükoszorut a játékok alkalmá.val, aranyat a császártól, 
tapsokat a néptől fölolvasáskor. 

Nyilvános előadúok. 

Az ezen korbeli költészetnek ruinden titka a nyilvános előadás
ban rejlik. Husz, negyven, száz jó barát összejön tapsolni , de nem 
tanácsot adni ; magát mulatni , nem pedig hogy a költőnek segitsé
gére legyen. Néha a császár is megjelen ; Claudius figyelmez, Nero 
és Domitianus saját verseiket olvassák, s a köteles tapsoknak dühös 
kitörését a legfőbb fokra csigázzák. 

Miként az ékesenszólásnál láttuk, szintugy a költészetre nézve 
is az előadás szabályokhoz volt kötve. A fölolvasó szerényen jelenjen 
meg, a hallgatók engedékenyek legyenek. Minek is szerezne magának 
ellenséget az ember tudományos szőrszálhasogatással, ha egyszer ön
ként oda jött hallgatni? Valami kis érdeme csak van a fölolvasónak: 
tehát dicsérni kell őt mindenkor 3). A fölolvasó mindig tiszteletteljes 

') Sylt>. I. 6. 
3) Magna tamen subiti tecum solatia letht 

Victe, feres c1uod te moesti populuB<pre pa.tresque ... 
Ingemuere rnori, rnagni quod Caesaris ora, 
Inter tot scythicas, lybicasque et littere Rheni 
Et Pha.ria. de gente feras, quas perdere vile est, 
Unius a.missi tetigit j actura leonis. Sylv. Il. 5. 

Ezen oroszlán fólött Ma.rtialis tiz epigrammát készitett. 
3) PUDi1111, Ep. VI. 17. 
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bizalmatlansággal álljon elő, miként a szokás kivánja; tartson készen 
mindig valamell y bókot, vagy mentséget: "Ma reggel megkértek, 
védenék egy ügyet i ne vegyétek tőlem rossz néven , ha a költészetet 
egyéb ügyekkel vegyitem, mert én az ügyeket elej be szoktam tenni az 
élveknek, barátaimat pedig enmagamnak." 

Hogyha a szerzőnek hangja nem arra való, az előadást valameily 
rabszolgára bizza 1). Ha ö maga olvas, minden figyeimét arra forditsa, 

1
) Egy fölolvasást leir Plinius, az ifjabbik, Hadriá.unak, Vlll. 21: "Meg va· 

gyok győződve, ugy mond, miként szintugy a tanulmányokban, mint az életben 
semmi nem illik annyira az emberiséghez, mint a tréfát komolysággal vegyiteni, 
ne hogy az egyik buskomolysággá , a másik szemtelenséggé fajuljon. Ez oknál 
fogva, miután igen komoly és terhes munkában fát•ado:i:tam , időmet mindig va· 
!ami csekélységgel töltöm. E végre külön időt és helyet választottam magamnak, 
hogy 11. tétlen egyéneket hozzá. szoktass11.m a munkához; julius hónapot választám 
tehát, midön teljes szünetet tartok, s barátaimat külön asztalokhoz külön székekre 
ültetém. Megtörtént, hogy egy reggel hozzám jöttek néhányan megkérni, védenék 
egy ügyet, midön legkevésbbé gondolt11.m erre; hMználta.m !I.Z alkalmat, hogy 
vendégeimnek némileg ke{lvökre tegyek, s egyuttal mentségemet is előadjam ne
kik; mert miutá.n csekély számmal hivtam meg öket egy münek olvas1ísához, félbe· 
szakitárn azt, mint kevésbbé fontos dolgot, sa forumm sza.la{ltam, hova más isme· 
rösök hivta.k meg engem. Előadtam nekik , miként én mimlig ugyaua.zon rendet 
tartottam dolgozataimban; hogy az ügyeket mindig elej be tettem az élveknek, a 
komoly dolgot a kellemetesn<·k , barátaimat pedig emnngamnak. Egyébiránt a 
mü, mellynek olvasásában részesitém iíket, nem csak tát·gyra, hanem a. versek 
mértékére nézve is egészen különhözö. S igy azon bizalmatlanságban, roellyel sa· 
ját tehetségem iránt viseltetem, szoká.sommá vált megóvni magamat az unalom
tól. Két napig olvastam, hogy a hallgatók kivánságának eleget tegyek; mindaz
álbl, jóllehet mások sok helyet javittatni, vagy Ilitörültetni engednek, én semmit 
sem ja.vitok, semmit sem törölök, s hallgatóimat arra figyelmeztetem. Én mindent 
olvasok, hogy képes legyek mindent kijavítani; amit nem tehetnek azok, ldk csak 
néhány csinosabb pontot olvasnak föl. S c részben talán azt hitetik el másokkal, 
hogy kevesebb bizalommal vannak, mint én, hallgatóim barátsága. iránt. Valój á· 
ban nagyon kell szeretnünk ; ne hogy attól kelljen tartani , miként unatkoznak 
azok, kik szerettetnek. Ezenkivül minö kötelezettségünk vagyon barátaink iránt, 
ha. csak saját mulataáguk ból jönnek hallgatni minket '! És én inkább közönyösnek, 
sőt ismeretlennek is tekintem azt, Ici örömestebb találja föl harátainak müveiben a 
végtökélyt, mint hog)' azt maga adja meg azoknak. A te barátságo(l irántn.m sem· 
mi kétséget nem hagy fön bennem az iránt, hogy csakhama.r örömmel fogod ol· 
vasnie müvet, minthogy uj. Te azt olvasni fogod már kijavitva; miután én ezen 
ezéiból olvastam azt föl, hogy kijavíttassék. Egy nngy részére már nem fogsz is
merni; azon helyek, mellyek vagy tükéletesittettek, vagyami gyakrabban történik, 
a ja vitás által megrontattak, előtted miudig 1tiak gyanánt foguak föltünni. Ami
dőn ugyanis valameily könyvnek nagyobb része változtatásoH ment keresztül, ugy 
látszik, mintl1a. az egész elvtíltozott volna, uolott nem ugy van, 
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minö benyomást tesz hallgatóira; helylyel-l<l:izzel megállapodik, mint
ha attól félne, hogy kifárasztja öket, s kéreti magát, hogy folytassa. 
A szebb mondatolmál, még inkább pedig az előadás végeztével kitör
nek a tapsok, szintén több rendbeli minőségre osztályozva. Először is 
a közönséges j ó' i g e n j ó' b ám u l a n d ó szavak hangzanak j azu
tán következnek a kézcsattantások.; harmadszor a fölugrálás és dobo
gás j azután a tagának lebegtetésc, és igy tovább fokonkint. 

Plinius, ezen korszak irodalmának napló-vivöje, azt mondja egy 
helyütt, miként "az esztendő termékeny volt a költemények ben" j 
más helyütt pedig, hogy "egész april hóban egy nap sem mult el föl
olvasás nélkül" 1). ReguJus ügyvéd bizalmas közleményeket olvasott, 
Calpurnius Piso költeményt, Passienus Paulus alagyákat, Sentius 
Augurinus könnyebb költeményeket j Virginius Romanus vigjátékot, 
Titinius Capita jeles egyének halálát, mások egyebet~). 

Ezen közönségnek ohajtott tetszeni Statius, s tetszett is. Foly
ton egy sereg jó barát környezte öt. Valódi ünnep volt a rarnaiakra 
nézve, midőn meghívó jegyeket küldött, hogy Abascantius teremében 
fogja fölolvasni verseit 3). Crispinus, legnagyobb bámulója, rendezett 
mindent: meghítta, buzditotta a vendégeket, a hanyagokat leszidta, a 
tapsokra jelt adott, azokat igazgatta j mig a költő verseket olvasott, 
mellyekben a pillaont diadalát s az utókor magasztalásait vélte 
megegyeztetni az által, hogy némi gyenge hangot csalt ki a kevés 
húrokból, mellyeket a zsarnokság a rarnai lanton meghagyott. 

1) Plinius, Ep. I. 13. : "Ez évben volt költő elég. Egész april hónapban 
nem mult el egy nap, hogy valaki dolgozatát fóluem olvasta volna. Nagyon ör
vendek, hogy mai napon miveltetnek a tudományok, s hogy ami korunkbeli te
hetségek ismertetni kivánják magukat; jóllehet 11. hallgatók csak immel-ámmal 
gyülekeznek össze. Ezekne!' nagy része a köztérel,en üldögél, s közben· közben kér
dezgetik: bement-e má.r a fólolvasó? vagy elvégeztc-e már a:t elős<:ót? vagy a könyv 
nagyobb részét fólolvMta·e? Ekkor végre lassu léptekl,el a kitűzött helyre jön
nek; de azért be nem várják a fölolvasás végét, hanern jóval hamarább elmennek, 
ki szinlett ürügy alatt és titokban, ki pedig nyiltan, meg·sértve minden tiszteletet. 
Nem ugy tett hajdan Claudius császár, ki, mint mondják, egy napon a palotában 
sétálva, némi fölkiáltásol1at hallott; értésérc esvén, hogy N ovatiauus ol vM föl va
l ameily dolgozatot, a fejedelem azonnal és váratlanul a hallgatók körébe lépett. 
Mai napon mindenki, bármi kevés teendöje legyen is, kéreti magát; s vagy nem 
megy el, vagy ha elmegy is, az iránt panaszkodik, hogy elvesztett egy napot. An
nál nagyobb dicséretet érdemelnek azok, kik az illyen emberek hanyagsága vagy 
gőgjemiatt az irást abban nem hagyják. Én teljellitém kötelességemet mindegyik 
iránt közülök ; mert nagyobb részt barátaim valának. 

l) Jl'isard, Poi!tes de la décadence. 
8) lnvitari auditorell soleban t per libellos et codicillos. PiiD. 
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S minő jutalmat fog ezért aratni? a császári helyeslést, a magas 
kitüntetést, hogy a földi Jupiter térdeit megcsókolhatja j ha. pedig 
gyomrát akarja kielégiteni, kénytelen eladni tragoediáját Parisnak j 
mivelhogy a tánczosok és ~zinészek gazdag1lág- és hatalommal birnak, 
ök teremtik a lovagokat és költőket, s adnak is, a mit a gazdag urak 
nem képesek adni 1). Statius az annyira magasztalt versek után csak 
tapsokat arat. Miért is el kapva öt a hiuság, nem éri be Sy l v a e czimü 
szerzeményeinek halmazával; hanem egy költeményt, sőt kettőt is akar 
készíteni, de nem ihlettségből, miként Voltaire. És ezt foganatositja is, 
ha elegendő azt birni 12 könyvben, mellyeknek mindegyike 800 versből 
áll, mint a T h e b a is, bevezetést ){észitett az A c h i ll e is hez, melly
ben hihetőleg tökéletes képét akará adni a hösnelí, Iti Hornernél csu
pán körvonalozva vagyon; mintha valaki dombormüvek sorozatában 
akarná földaraboini a Mózes-féle eszmét Michel-Angelotól. 

Az olly szerző, ki sokat ir, ha csak egy kis tehetség vagyon ben
ne, ujabb formákkal, kellemes ,·agy hatásteli fordulatokkal fogja gaz· 
dagitani a nyelvet. V alójában Statius e részben némi érdemeket szer
zett; de föl nem található nála azon önkénytesség, melly gazdagítja 
a nyelveket, hanem mások modorának megmásítása erőteljesebb kife
jezések által, eltorzitva azokat az utánzás elpalástolása végett. Néha 
amindennapi eszmekörből is kiemelkedett, s természethü jellemeket 
alkotott és rajzolt erőteljesen és egyszcrüen, jóllehet végig vezetni 
nem birta. E részben könnyüsége ártott neki, mellyet annyira vitt, 
hogy pirulás nélkül diesekednék vele, miként a 278 hexameterből ál· 
ló epithalamiumot Stella számára két nap alatt készitette el. S igy az 
ö kétségkivül szép és mivelt tehetségének minden erejét kimerítette, 
s a kor hibáinalt áldozatul hozta 2). 

1) Curritur ad vocem jucundam et carmen amieae 
Thebaidos, lo.etam fecit cum Statius urbem, 
Promisit<Jue diem: tanta dulcedine capto.~ 
Afficit ille animos, tantfl.([Ue libidíne vulgi 
Auditur! Sed, cum fregit subseilia versu, 
Esurit, into.ct<~.m Paridi nisi vendat Agaven ! 
Ille et rnilitiae multis largitur honorem, 
Semesiri va.tum digitos circumligat auro. 
Quod non dant procere.s, dabi t histrio: tu Camerinos, 
Et Ba.rea9, tu nobilium magna atria curas! 
Praefectos Pelopaea facit, Philomela tribunos. 
Haud tamen invideas vati, quem pulpita pascunt. 

Javen. v. 82-93. 
2) Cuitiesimus poeta atque ingeniosissimus; neqne enim nullus veterum aut 
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MartlaUs (~O- t03.). 

Egy másik alkalmi versgyártó volt M. Valerius Martialis, Spa
nyolország Bilbilis városából. Romába jövén, Domitiánhozfordult·ke· 
nyérért. Fele azon 1500 epigrammának, mellyeket irt, alávaló hízelgés 
a romai Jupiter irányában, s a kérés különböző módjai, mellyek áJtal 
tőle szellemdusan ugyan, de szemtelenül pénzt, ruházatot, kegyelmet, 
ebédet, s vizcsatornát nyári laka. számára koldul. "Kértem Jupitert, 
adna nekem egy pár ezer lirát, s ö azt felelte: ,Majd ad neked az, ki 
nekem templomokat emel.' Adott ugyan templomokat Jupiternek, de 
nem nekem ezer lirát; pedig olly Ilegyesen olvasta el kérelmemet, 
mint midön koronát enged a könyörgö getáknak, s a Capitoliumba ve
zető uton jár és kel. Oh Pallas, a mi dörgő istenünknek titkárnéja, 
mondd meg nekem: valljon midön ő valamit megtagad, ollyan-e az 
arcza, mint midőn enged ? - Igy száltam én; de Pallas azt felelte: 
O s t o b a ! hogy beszélhetsz te megtagadás ról, midön még valami meg 
nem adatott?" 1). Másutt pedig: "Ha engem Caesar és Jupiter egy· 
szerre hivnának vacsorá1·a, ha bár közel volnának is a csillagok s tá
vol a császári lak, azt felelném az isteneknek : "Keressetek mást a 
dörgő isten lakomájához; engem saját .Jupiterem a földön vi:>szatart" 2). 

Jupiter tehát Domitianus után tétetik, nem csak itten, hanem 
mindenütt; mintha az istenség annyira elvesztette volna minden te
kintélyét, hogy kicsiségénél fogva a császárhoz nem is hasonlítható. 
S igy midőn a Capitolium ujra építtetését cmliti Martialis, olly fé
nyesnek mondja azt, miként maga Jupiter, ha az Olympust az istenek 
minden vagyonával együtt eladná, a költségnek egy tized részét sem 
fogná összeszedni 3). Másutt arra kéri Domitiánt, hogy későn kezdjen 

recentiorum propius ad virgilinnarn majestatem accedere valuit; etiam propinguior 
futurus, si tam prope esse noluisset. Siqui<lem uatura sua elatus, sicubi excellere 
conatus est, excrevit in tumorem. Scaliger, Poetices. 

1 ) Epigr. VI. 10. 
2) Lill. IV. 92. 
3) Q,uantum jam superis, Caesar, coeloque declisti 

Si repetM, et si creditor esse velis, 
Grandis in aethereo licet auctio fiat Olympo, 

Coganturque Dei vendere quidquid habent, 
Conturhabit Atlas, et non erit uncia tota 

Decidat tecum qua pater ipse De-inn. 

E:upectes et austineaa, Auguste, necesse est: 
Nam tibi quod solvat, non habet arca J ovis. Lib.IV. 4. 
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a nectár-italhoz; hogy ha Jupiter az ő társaságát ohajtja, jöjjön el ö 
hozzá lakomára 1). 

Mindazáltal ugy látszik, hogy a legalábbvaló bizeigések sem se
gítettek Martialis szegény helyzetén, ki kopott ruhában, adóssággal 
terhelve, néhány lirát kunyorál,s eladja az ajándékokat, hogy kenyér
rel jól lakhassék; mindennemü eledelekre verseket készit, hogy vala
mell y lakomához őtet is meghivják 2). 

S illy nyomorban a hir sulyát elviselni! mellette még tisztelet
beli tribunnak, tiszteletbeli lovagnak, s tiszteletbeli a t y á n ak lenni, 
a nélkül, hogy fegyvert viselne, censust fizetne, vagy három gyer
meke volna! Ő tehát folyton versel j fölmagasztalja a legkisebb jót, 
mit Domitian tesz, a legcsekélyebb erényt vagy tulajdont, mit benne 
fölfedez. Miután pedig Domitian meggyilkoltaték, káromolja emlékét; 
magasztalja Nervát, hogy a kegyetlen fejedelem alatt is jólelkü ma
radott a) js Jupiterrel bámultatja a gőgös királynak veszélyes gyö
nyöreit s sulyos fényüzését ~). 

A bizeigésnek eme szüksége vitte őt arra, hogy fajtalanságok
kal mocskolja be verseit r.), s ne csak egy embernek, hanem egy egész 
város erkölcstelenségeinek hizelegjen, hol a paloták és utak ocsmány 
priapokkal valának megrakva, sa romai hölgyek mezitelenül futkostak 
az utczákon Flora ünnepein j a nézök pedig azt követelhették a szi
nésznőktől, hogy ezek vetközzenek le előttök. Midön Martialis más 
ellen fordítja az epigramma élét, még akkor is utálatos és aljas fékte
lenséggel teszi azt, mintha azon korban nem is tudtak volna egyeben 
nevetni az emberek, mint azon bünök fölött, mellyek miatt mai napon 
pirul unk. 

Ugy látszik, miszerint ö, valamint Statius, képes volt megizlelni a 
családi életet, s belátni azt j hogy a boldogság nem a kincsekben, nem 
a fényüzésben áll. ,,Tudod e, mi teszi az embert boldoggá? Fáradság 

1 ) Lib. VIII. 39. 
Z) L. XIII. könyv Xenio czimmel. 
8) Tu sub principe duro, 

Temporibusque malis, ausus es esse bonus. Lib. XII. 6. 

') Miratur scythicas virentis auri 
Flammas Jupiter, et stupet superbi 
Regis delicias, gravesque luxus. Lib. XII. 15. 

5) A fajtalanság miatt sok példával mentegetőzött : "Lascivam verborum 
veritatem, id est epigrammaton linguarn excusarem, si meum esset exemplum. Sic 
scribit Catullus, sic Ma.rsus, sic Pedo, sic GetulicUE." Praef. ad lib. l. 
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nélkül és örökség utján szerzett vagyon , termékeny szántóföld, min
denkor füstölő tüzhely, semmiféle pörpatvar, kevés pártfogák , nyu
godt lélek, természetes erők, ép test, óvatos egyszerűség, hasonló ba
rátok, könnyü lakomázás, mesterkéletlen asztal, ittasság s gond nél
küli éj, nem kellemetlen, de szemérmes nyoszolya, jóizü álom; s'ze
retni azt, a mi van, nem ásitozni jobb után: nem rettegni, nem is 
o hajtani az utolsó napot" 1). 

Maga ezen epigramma, melly mégis a jobbak közől való, a köl
tészetnek milly szegénységét árulja el eme képek nélküli hideg fölszá
mitásban! Ö maga mondotta verseiről: "Vannak jók, vannak középsze
rüek, de sokkal több a rosz" 2). A commontatorok által rá pazarlott 
magasztalások mutatják, mennyire elfogultak iránta; keresik nála az 
érdem'Jt, a mivel nem birt 3). Martialisban nem találjuk föl az érzelem 
mélységét; a folytonos, vagy nagyon közönséges, vagy ízetlen, vagy 
nagyon is keresett csípősségeket senki nem állhatná ki, ha csak a figyel
met le nemkötnéa nyelv, melly legnagyobb részt correct és erőteljes; 
a mennyiben ez lehetséges vala azon időben, a mikor tudnillik az ön
kénytes ihlettséget elfojtá a félelem, ne hogy az iró a gyanakodó ural
kodók vagy a türelmetlen pártfogák kegyeit elveszítse. . 

Egyébiránt szintugy a fölfogásban, mint kidolgozásban hevenyé
szett müveinek természete megóvta öt az ö kortársainak egyik meg
szakott hibá jától, hogy tudnillik az Augustus korabeli iróknak halv .in y 
viszfényei legyenek. Képzelődő tehetségének biztoilságában uj, hatá
lyos médokat talál föl, s ügyesen használja föl a kifejezéseket, me Ilyeket 
az idegenek a számukra megnyilt városnak nyelvébe behoztak. És igy 
kortársaitól abban különbözik, hogy ö nem a tudományosság és re
miniscentiák költészetét irta, hanem azt, mellyet a pillanatnyi érzel
mek sa látott gonosztettek sugalltak, használva az azon korbeli tár
sas életnek divatozó kifejezéseit. 

Loeanus (38-65.). 

Szintén spanyol eredetü, szerencsétlenségére Senecának uno
kája volt Marcus Annaeus Lucanus, Cordovából. Romában neveke
dett azon grammaticusok és rhetorok keze alatt, kiknek, ugy látszik, 
föladatuk volt, megrontani a léleknek minden nemesebb hajlamát. 
Nagybátyja bevezette őt az udvarhoz, hol a hizelgésnek iskolában ta-

1J Lib. X. 47. 
Z) Sunt bona, sunt quaedam mediocria, sunt maia pl ura. 
3) Ellenllezöleg, Andreas Navagero évenkint valamell y meghatározott na

pon J\Iartialisna.k némelly ml\solata.it égeté meg, áldozatul a j 6 izléBnek. 



313 

nult mesterségét gyakorlatilag üzhette. Seneca adott neki oktatást, 
mint kelljen szerl{esztcni és bővítenie valamit eszmék és érzelmek nél
kül j táplálta azoknak tulságos könnyüségét, a helyett,- hogy ezt fékez~ 
te volna j bemutatá öt ama köröknek~ hol napi renden volt az unatko
zás, s kierőszakoltattak a tapsok. Nero, ö vele együtt nyerve az 
oktatást a bölcsészet- és költészetben, még a törvényes időkor előtt 
quaestorrá tette öt, a?.utá.n legatus és augur lett; a barátságot azor.ban 
müvészi féltékenység zavarta meg. Lucanus gyermeksége óta diadal
hoz szokva, Neróval versenyezni merészelt, s még a győzelemmel is 
dic11ekedett. Nero megtiltván neki a. nyilvános fölolvasásokat, a meg
sértett költő összeesküvésre hagyta magát csábittatni Piso által. El
fogatván Lucanus, minden barátját, még anyját is följelentette; mind
azáltal halálra itéltetvén, mint hős vált meg az élettől, mellyet gyáva
sággal igyekezett megmenteni. 

Azok, a kik a P h a rsa l i a czimü költeményét silánynak tartják 
azért, mert olly közel tárgyat válttsztott magának, melly határt sza
bott a képzelődésnek, a költészet eme lényegének,- önkényes elvből 
hibás következményeket hoznak ki. Az eposnak olly tényen kell ala.
pulnia., mellyre nézve az ihlettség többet tesz, mint a hideg számítás. 
A Poropejus és Caesar közti háboru egymással homlokegyenest ellen
kező politikai rendszerek l1arcza volt, mellyek sokkal elvontabbak, sem
hogy költemény tárgyai lehetnének. Lucanus nem is fogta föl e harcz
nak értelmét j ö, ki azt hiszi, hogy egy csata helyreállithatta volna 
a régi köztársaságot, vagyis a patriciusok zsarnobágát a nép fölött 
megszilárdithatá. Már .pedig azon emberből, ki a multat visszaohajt
va, a jövőre nem irányozza észtehetségét és érzelmeit, soha nem válik 
költő. Nem is lehetett Pompejus egy költemény hőse, azaz népszerü 
egyéniség, ki mindig középszerü volt, leginkább az utolsó harczban, 
midön az öt elvakitó bizeigésektől mérte önmagát. Caesart, ki a rú
maiak közt talán legnagyobb, s az ö fáradhatlan vállalatai- s népsze
rüségénél fogva kitünöen költői egyéniség volt, balul fogta. föl Luca
nus, ki annak szép tetteit eltorzítja, hibáit pedig meg sem emliti. Mi
dön öt dühöngő nagyravágyó gyanánt akarja rajzolni, ki a kétségben 
mindig a legl{egyetlenebb módot választja 1), oktalan, hazug részle
tekhez folyamodik. Szerinte Pharsalusban mindenkinek kardját meg
vizsgálta Caesar, hogy a rátapadt vér után ítélje meg harczosainak 

(1 Caesar in arma fm·ens, nulla.s viri sangvine fuso 
Gaudet h11.bere vias. Lib. ll. 439. 
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bátorságát; kémlelte a küzdöknek derült vagy komoly arczait i a csa
tatéren fölhalmozott holttetemeket szemlélte, megtagadván azoktól a 
gyásztiszteletet i s egy magaslatra áll föl, hogy az emberi mészárlás 
látványában annál inkább gyönyörködhessék, Ezzel azonban még nem 
eszközölheti azt, hogy Caesar a cselekvény főszemélye gyanánt ne 
tűnjék föl. Pompejost illetőleg egyebet sem lát az olvasó, mint hi
zelgéseket, mellyekkel a ),öltő körülveszi öt olly hangon, mint hizel
gett Nerónak. 

Tetszik az ö szabadság iránti lelkesedése j megragadják a neme
sebb lelkeket az ö szabadelvü s heves kifejezései. Mélyebb vizsgálat 
mellett azonban egyebet sem találhatni benne annál, a mit minden mi
veltebb romai polgár azon korban érzett, ugymint; a béke szeretetében 
és a kimerültségben gyökerező irtózást minden polgárháborutól; a ré
gi köztársaság utáni majdnem vallásos vágyat, melly nem az intézmé
nyek fölfogásából, hanem az iskolai gyakorlatokból vette eredetét, hol 
a pedans tanárok Brutus- és Catónak ártatlan magasztalásait Nero és 
Domitián jövendő tanácsosainak adták föladatuL Az Ö nevelési rend
szeröknek természetes gyümölcse volt az olly költemény, melly a ha
zának szerencsétlen sorsa miatt az isteneket vádolta j vagy a polgári 
viszályokat fölületes módon tekintve, csak is atya- és testvér-gyilkos
ságot lát azokban j Catónak idétlen erényeit, kinek ama viszályokbau 
olly nagy része volt, magasztalja, s az ö véleményét az istenek itéleté
nek elejbe teszi 1). Minthogy az istenek, kikben Roma többé nem hitt, 
a költeményben szerepet nem játszhattak, a költő a legszerencsétle
nebb természet-fölötti szerepiővel pótolta azokat. Egy helyütt a haza 
elaggott nö alakjában igyekszik visszariasztani Caesart a Rubicontól i 
majd ismét a magusok támasztanak föl holtakat, hogy ezektől jóslato
kat nyerjenek; vagy pedig a Sibyllák jósolnak s természeti előérzetek 
jelentkeznek; a szerencse többnyire az ember sorsának isteni birája 
gyanánt tünik föl. 

A ki. ezen költeményt a pharsalusi harcz versekbe foglalt napló
jának nevezte, még távolról sem találta el az igazat, s öntudat nélkül 
is gunyt mondott a hirlapi tudósitásokra. Valamint ezek, ugy Lucanus 
is tulnagyi t ja a csekély dolgokat, nem fogja föl vagy semmibe sem veszi a 
nagyobbakat; a haszontalan részletekre terjeszti minden figyelmét, s 
attól, ami legfőbb, elvonja azt; minthogy az érzelem, nem pedig az 

2) Causa. diis victrix piacui t, sed victa Ca ton i. 
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értelem müködik nála, s a pillanatnyi események ellStérbe állitásával 
eltörpiti a legnagyobb eszméket. 

Valamint meghamisitatta a történetet, szintugy nem találni föl 
nála, a mi az emberi szivnek ezer meg ezer tekervényeit felfödné ellSt
tünk. Kérlelhetlen erények vagy szörnyeteg zsarnokságok képezik 
nála a képet, nem pedig a végtelen fokozatok, mellyek közt az emberi 
természet ingadoz. Ezeket kell tanulmányozni a költőnek, nem pedig 
a rhetorok által fölállitott ~zabályokat, vagy a deciamatorok módsze
reit, honnan merité Lucanus a hosszu leirásokat, az- egészen idegen
szerü kitéréseket, mellyek csak a leggyengébb támpontok által igazol
tatnak. S valójában csak e részben mutatkozik költlSnek; azonban ke· 
vés itélő-tehetsége és izlésc mellett, a változatosság hiányát tudomá
nyoilsággal, a lelkesedést és a méltóságot stoicus elvek pompájával 
igyekszik pótolni. Eszméje igen gyakran alig van körvonalozva, vagy 
érthetetlen j a szinezet mindenütt homályos; versezete, ha itt-ott ma
gasztos is, többnyire durva és erőltetett j a részletek nagyon is fölös
legesek, mellyekröl ha talán fölemelkedik a nagyszerüségre, nem tud 
megállapodni, e a korlátokat tullépi Mintha nem volnának elegendők 
a polgárháborunál is iszonyubb harcznak borzalmai , még a libyai 
pu~ztákon csoportosan járó kigyókat is látja az ember; az erdőnek fái 
olly süriien állanak egymás mellett, hogy még kivágva sem eshetnek 
a földre j a csaták rendkivül öldöklök, s patakokban foly a vér; a hol
tak állva maradnak a zárt sorok közepett; sebek nyilnak, olly tágasak 
mint Pythia barlangja; a küzdöknek lármája dörgöbb , mint maga 
az Aetna. 

Vannak, kik mentegetik hiányait, mivel a halál gátolt a öt azok
nak kij a vitásában: mintha a reszelő változtathatna valamit a fő esz
mén; mintha ugyanaz nem történt volna Virgiliussal is. Csak hogy a 
nyelvet, mellyet Virgil a hősköltemény számára teremtett, szintugy 
megrontá Lucanus, miként a prózai nyelvet Seneca; a mit az előbbi 
tisztán és világosan mondott, azt ö elcsavarja, tulnagyitja, s kérkedé
keny szavak, kifejezések, ellentétek és dagályos ürességek pompás 
nyomoruságába fojtja. 

Pedig költői tehetsége és képzelő ereje sokkal nagyobb volt, 
mint Virgiliusnak. Ez azonban olly belátással birt, hogy az egész 
nemzetnek egyformán kedves hagyományokra forditotta erejét; Luca
nus ellenben olly tényt választott, mellyre nézve a vélemények és ér
dekek eltérök valának. Virgil nem annyira az uralkodókat, mint Ro· 
mát magasztalta; Lucanus eltökélve magát, hogy Nerónak engede!-
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meskedik, olly embert magasztalt, ki nem a nép embere volt, s ki leg
fölebb a patriciusok felekezetének rokonszenvét birta. Virgil maga 
készitette költeményét; Lucanus müvét pedig a jó barátoknak és jó 
akaróknak ama társas köre, kik birálataik és magasztalásaik által ron
tának legtöbbet. Virgil titokban tartotta müvét, s olly bizalmatlan
sággal volt iránta, miként halálos ágyán is annak megsemmisítését pa
rancsolta; Lucanus, a fölolvasások alkalmával kitört tapsok által el
ragadtatva, saját magát biztosította az iránt, hogy az ö versei épen 
ugy, miként Homer és Nera(?) versei, a világ végeig olvastatni fog
nak 1); végperczeiben is szavalta azo],at, mintegy elhitetve magával, 
hogy a ki életét elveszi, nem foszthatja meg öt dicsőségtől is egy
szersmind. 

Bocsánat, hogy olly szigoruak vagyunk a hiányok iránt, mellyek 
napjainkban is szintén mutatkoznak, s igen sok szép tehetséget ve
zettek már, vagy fognak még tévutra vezetni. 

Hasonlául csak az irmador tekintetéből engedhetünk némi ér
demet még két epicus költőnek, ugymint: Valerius Flaccusnak és Si· 
lius Italicusnak. Nélkülözvén a föltaláló és rendező tehetséget, nem 
saját érzelmök ösztönéből választák a tárgyat, hanem pusztán emlé
kezetből és tudomány által; s középszerüségökben hogy megáll hassa
nak, mcsterkéJt lelkesitéshez, átaJános érzelmekhez s főleg Jeirások
hoz folyamodtak, mint a kik nem születnek költőknek. 

llalerlus Flaccns. 

Valerius Flaccusnak, ki hihetőleg paduai eredetü volt, azon ta
nácsot adta Martialis, lwgy hagyna föl a verseléssel, s válaszsza az 
ügyvédséget, melly mcsterség a hanyatlás korában nagyon is jövedel
mező volt; meglehet, hogy az epigramma-költő előrelátta, miként 
Fl~tccusnak müvei ugy sem fogják soha a mértéket megütni 2). Mind
amcllett elkészítette az A r g o n a u t á ka t, mintául véve e részben 
rhodusi Apollonius t; akár a tárgya t, akár a mintát illetőleg szeren· 
csétlen választás. Egy költeménynek minden kellékét föltalálhatni ab
ban, csak azt nem, a mi legszükségesebb egy szép költeményhez. 
Nincs meg benne az időnek jellege, nincs benne dramai érdek, nincs 
ama vállalat nagyszerü czéljának kifejtése, a melly bizonyára méltó 

1) Nam si quid la.tiis fas est promittere musis. 
Q.uantum Smyrnaei durabunt va.tis honores, 
Venturi me, teque legent (Nero): Pha.rsalia. nostra 
Vivet, et a nullo tenebris damnabitur aevo. Lib. IX. 883. 

2) Quid tibi cum Cyrrha.? quid cum Permessidos unda.? Li b. I. 77. 
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lett volna arra, hogy egy mivelt, s határozott nézetekkel biró közön
séget foglalkodtasson. Kapkodva ö is a Jeirásokon és kitéréseken, a 
miknek mcsterei az alexandriaiak valának, egy alkalmat sem mulaszt 
el e rész ben; temérdek utazási és csillagászati részletet mutat föl; 
mythologiai tudománya olly roppant, hogy szinte meg tudná mondani, 
minő isten vagy istennő igazgatja minden városnak vagy embernek 
sorsát j meunyi oroszlán szerepe l Hercules történetében; a rokonság 
mellyik fokán áll mindenik hös az istenekkel j hányszor követtek el 
házasságtörést egyenkint az istenek. De nincs meg benne a régi idők
nek amaz őszintesége, mellynél fogva mindent elhittek, sem a késobhi 
századok azon criticája, melly az elrejtett értelmet fürkészi. 

Még a stylben is a könyvek emlékei és a bizalmas szólásmód
dali nem gondolás közt ingadoz; ami azonban őt természetességre nem 
emeli. A hol Apolloniust nem utánozta, ott szabadon és csínosan ir 1). 

Sllius ltallcua (~5-tOO.) 

Sokkal nagyobb ügyességgel választá tárgyát Silius ltalicus. 
Képzelő tehetség hiányában azonban versekbe férczeli össze azt, a 
mit Polybius olly szépen leirt, s Titus Livius olly szép prozában elő
adott, mellyben kétségkivül több a költészet, mint Silius eposában. 
Csakhogy ö az iskolának rabja levén, hogy a történelmet hőskölte

mény méltóságára emelje, a maga eszétől hozzáadott még némell y ter
mészetfölötti, oda épen nem illő eseményeket s valószinütlen koholmá
nyokat j a cselekvény mindazáltal lankadt, s e hiányon nincs segitve 
némelly leírások pontossága által. 

A jobb írókat alaposan ismerte. Cicero- és Virgiliusba annyira 
szerelmcs volt, hogy két nyári lakot vett, ezeknek egykori birtokát, s 
az Aenaeis szerzöjének születése napját évenkint megülte. Oktalan 
tisztelettel viseltetett a classicusok iránt, föláldozva saját eszét, hogy 
azokat szolgailag utánozza, a szavak mértéke szerint teremtve eszmé
ket, s tudományossága és emlékező tehetségének erejével töltve be 
élettelen ürességét ama münek 2), mellynek még azon hiányai sincse
nek meg, mellyek az ő kortársai müveiben kápráztatják a szemet, s 
mellyeket némellyek szépségek gyanánt tekintettek 3). 

1 ) Az Argonautica első könyveit florenczi Poggio fedezte fol a st.-galleni 
zárdaban; a többit későbben. G. B. Pio kiadta azokat 1519-ben, a magáéból pótol
ván, a mi hiányzik a. VIII. könyvből, ugy szintén a IX. és X. könyvet. 

2) ·Plinius, a.z ifjabbik, az ö barátja és magasztalója mondja: ,,scribebat car
mina majore cura, quam ingenio." 

3 ) Petrarca a Punicaugyanazon egy tárgyát kisértette meg A{ricájába.n, vagy 
meggyőzöd ve arról, hogy Silius költeménye elveszett, vagy miként másolt gonosz 
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lljabb Plinius azt állitja, miként Silius, mint Nerónak kérne, nyerte 
meg ennek kegyeit; de hogy később erényes élettel jóvátette hibá
ját, s ez által jó hirben állott. Három izben consulságot s Vespasian 
alatt Ásiában proconsulságot viselvén, Campaniába vonult vissza, hol 
hátralevő életét tl:lltötte, mig végre orvosolhatlan nyavalyába es;.én, 
életének véget vetett. 

Hihetőleg ezen korszakhoz tartozik még Tereutianus Maurus, ki 
az alphabetum betűi, a szótagok, lábak és metrum fölött költeményt 
irt mindazon tehetséggel és ékesenszólással, a. mi csak illy száraz 
tárgyra ráférhet ; s el&ruozditá a latin hangrnérték ismeretét, a meny
nyiben a szabályhoz példát is csatol, pontról pontra ugyanolly mér
tékü verseket használván, mint a minőkről beszél. 

Ifjabb Lucilius, Seneca barátja, az Aetna kitörését énekelte meg. 
Lyrlkusok. 

Egyedül csak névről ismereteaek az e korbeli lyrai költők : Cae
sius Bassus, Perseus barátja, Aulus Septimus Severus, V estritins Spu
rinna. Hihetőleg ezen korból eredtek az erkölcsi distichumok (Disticha 
de moribus ad fi lium) Dionysius Catotól; mellyeket némellyek a régi 
censornak akarának tulajdonítani, s mellyek a középkorban becsben 
tartattak. 

Titus Julius Calpurnius SicuJus eclogái a második helyen álla
nak a latin bucolicák között; szerzőjök azonban távolról sem hason· 
litható Virgiliusboz. Nem hoz fel, miként ez, képzelt pásztorokat, ha
nem miként Theocritus tevé, valóságos aratókat, favágókat, kertésze
ket a maguk egyszerüségében és durvaságában ; kiket hogy jobban 
utánozhasson, szokatlan szólásmódokkal él. Történeti érdekkel bir a 
VII. ecloga, hol egy, Romából visszatérő pásztor azon küzdelmeket 
irja le, mellyeket ottan az amphitheatrumban látott. 

Pervlglllum. \'enerls. 

P e r v i g i l i a vagy v i g i I i a e (;ravvv xti'hq) ne·vet viseltek bizo
nyos éjjeli ünnepélyek, mellyek kicsapongásokra szolgáltatván ürii
gyet, a törvény azok számát kevesbítette, s a férfiakat és előkelőket 
azokból kizárta. A köztársaság idejében ritkán említtetvén, annál 
gyakoriabbak lettek a császárság korában; hihetőleg Augustus ide
jében jött divatba Venusnak vigiliája, midőn három egymásra követ
kező éjjel april havában a hajadonok kart képeztek, azután pedig az 
étkezés végeztével az ifjuság tánczra kerekedett 1). Későbben Quiri-

czélzattal rnondották, azon hitben, hogy a.z egyedüli másolatot ö birja. A constan· 
czi zsinat folyama alatt a fönebb emlitett Poggio fölfedezte az egész költeményt. 

1) Ovidius, Fasti, IV. 133., éa másutt. 
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nus születésének ezen emlékünnepe a Tiberis folyónak egy igen kel
lemes szigetében tartatott meg, hol a praefectus vagy consui fölügye
lete alatt a polgárok sátrak alatt vigan mulattak. Hihetőleg ezen al
kalommal énekeltetett a P e r v i g i l ium V e n e r is, egy kis költemény 
a világegyetem s minden állatok istenanyjának és a birodalom védö
jének tiszteletére. 

A költőkheu tehát nem volt hiány! De ha valameily magasztos 
vagy érzelemdu~ helyet keresünk bennök, a melly tudoillik hevitse a 
keblet, vagy a képzeletnek magasztos röptét segitse elc'l, ugy bizonyára 
meg leszünk akadva j valamell y ügyesen keresztül vitt jellemrajzot, 
vagy az élet- és szivviszonyok helyes fölfogását föl nem találjuk nálok. 
Ezen költők az érzelem áradozásának tekintetében fölüimulják néha 
az arany századnak költőitj de mondatok- és képekben füstölög el ná
lok minden érzelem, a nélkül, hogy lépést tarthatnának n szenvedély 
növekedéséveL A mesterséget abban helyezik, hogy minden lehető ol
dalról meghányják az eszmét, s nagy fáradsággalleírják azt is, a mi
nek leírására szükség nincs j hol egy alkalmas szó valameily hatásos 
jelzővel elegendő volna, tudományt és bonczmesterséget fitogtatnak j 
a mi azután a képzelődésnek minden hatását megrontja, s a szépnek 
eszméjét megsemmisíti. 

Dramotlkusok. 

Valódi szinház volt még a circus és a gymnastica,egészen. a tul
ságig hajtva. Cicero barátja, Roscius, Dionysia sziné~znö, Publius Sy
rus és Laberius mimelök a pantomimeknek adtak helyet, s igy a csá
szároknak nem volt mit tartani az éles szavaktóL A vérengző látvá. 
nyok tovább is tartottak; III. Gordianus alatt 2000 gladiatort tartott 
az állam. Caligula, Caracalla, maga Hadrian leszállottak az arenába, 
s Commodus karddal rohant a csupán bottal fegyverzett gladiatorokra. 
Azt szerették volna, hogy az athleták bekötött szemmel viv janak. Do
mitian törpéket és nőket viaskodtatott egymással; a circusban egész 
seregek valódi csatát vivtak j Heliogabalus borral tölt csatornákban 
tengeri harczjátékot adatott elő. Mig a viadorok egymást konczolták, 
addig másutt Leda hattyuja vagy Pasiphae bikája ábrázolta az ocs
mány fajtalanságot. Illy körűlmények közt a drama-müvészet mikép 
is boldogulhatott volna? 

NeJll bizonyos, kitől eredtek légyen ama cselekvényüres és a 
declamat.iók miatt dagályos tragoediák, mellyek Senecának tulajdonit
tatnak. Szintolly bajos, mint hasztalan dolog volna e fölött vitatkoz
ni ; elég az, hogy valameily stoicus írhatta azokat, kinek fölfogása sze-
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rint épen ugy beszél és hal meg Polyxena s a gyermek Astyanax, 
mint Zeno a Stoában, Cato Uticában. Mindazáltal néha-néha megta
gadja a stoicus elveket; maga a kar is (a görögtől nagyon eli.itő), mi· 
után Priamus boldogságát az Elysiumban irigyelte volna, ugyanazon 
tragoediában elmondja, hogy minden a halállal végződik 1). Kszen· 
vedély e tragoediákban hamis, ellenkező, mindig tulnagyított mind a 
jóban, mind a rosszban; a dühös indulat, kegyetlen jellemek, erős 

szine:zetek tulnyomók azokban, a nélkül, hogy a szerző valaha a ké· 
peknek csendes harmoniájában s a szenvedélyek fokozatos menetében 
gyönyörködnék j kezdetben mindjárt elbámul, megdöbben a néző s 
nyugalmat többé nem talál. Maguk a nők férfias erőt, őrült dühössé
get s testi szeretetet tanusitanak, elannyira, hogy Phaedra Pasiphae 
sorsát irigyelve, fölkiált: "Ö legalább szeretteték." 

A szerzőnél minden képzelő tehetség mellett hiányzott az itélet; 
több volt benne az ész, mint az ízlés j a dramai tehetség pedig telje· 
sen hiányzott nála, s igy a tragoediát nem is képes fölfogni, mint olly 
egészet, mellynek részei közt meglegyen a kapocs; nem képes fölmu· 
tatni változatos jellemeket, mellyek a nézők tetszését megnyerjék ; 
még csak a közönséget érdeklő helyzetek sem fejlesztetnek természe
tesen. Igaz ugyan, hogy tragicai szinczetet tud adni az előadásnak ; 
merész gondolatokat s szabd mondatokat tüntet föl, mellyek, ha bár 
nem illenek is oda, utánzásra méltóknak találtattak egy Corneitle, 
Racine, Alfieri, Weisse által. S talán innen meritették az ujabb dra· 
ma-irók azon sallangos declamatiókat, mellyeknél fogva olly igen el· 
térnek az ö müvcik a görög mintáktól, s ama rövid, csipös felelete-

. . . . Felix Priamus 
Dicimus omnes . . . . 
. . . . . . nunc Elysii 
Ncmoris tutis en·at in umbris 
Interque pins felix animas 
Hectora quaerit. 

Sz.intén igy a 7i·ojanae I. f"ölvonásában, és a 11.-ban : 
• . • . • . Ut calidis surnus ab ignibus 
Vanescit spatium per breve sordibus, 
Sic hic quo regimur spirítus effluet; 
Post mortem nihil est, ipsaque mors nihil. 

Q.uaeris, quo jaceas post obitum loco? 
Quo non nata jacent. 
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ket, mellyeket azelőtt senki sem használt, utóbb pedig legfőbb szép · 
ségeknek tartattak 1). 

Azt mondottuk eme tragoediákról 2), mintba egy szerzönek mü
vei volnának. A styl azonban különféle irókra mutat; s azt kell hin
nünk, miként fölolvasásokra, nem pedig előadásokra valának szánva. 
A Me d e á ban, melly a többiek föltitt magasztaltatik, a korinthusiak· 
nak egy énekkara található, mellyet Columbus nagyszerU v1\llalatának 
előjóslatául kivánnak némellyek tekintetni 3). 8 igy Columbus egy 
spanyol által tizennégy századdal előbb megjövendöltetett, miclött Spa
nyolország öt segitette és büntette volna .. 

Sat)'rlku110k. 

Veszélyes egy mcsterség a satyra, melly ritkán vagy soha sem 
javit azon, a kire vonatkozik. Minden haszon nélkül ellenségeket sze
rez, 11 igen gyakran azt veszi czélba, a mit leginkább kellene tisztelni, 
ugymint az erényt, a mély meggyőződést és az önzéstelen tevékeny
séget. Egyedül csak a jóakaró lélek, s a javításnak nyilvános szán
déka szerezhet annak elismerést. 

1 ) Thyeltes-ben, Atreus neki gyermekeit tálalja föl, igy szólván: 
Expedi arnplexus pater 

Venere, na tos ecq uid agnoscis tuos? 
Th yestes felell : 

Agnosco fratrem. 
Az elárult Medea kezdetben dühöngve j ö, s a többi köz.t fólkill.lt : 

Parta jam, parta ultio est ; 
Peperi. 

S midön a dajka sajnálja öt, hogy semmi sem maradt ión számára, sem ro· 
konok, sem vagyon, azt feleli : 

Medea superest. 
Hippolyltuban Thesens kérdi Phaedrát, minö bünt vél kiengesztelhetőnek a 

halállal; s ö feleli : 
Quod vivo. 

2) A tíz rendbeli tragoedia következő: Medeo, Hippolyttu, Agmne1111101t, a 
Trojai nök, Düh.öng6 Hercules, Thyestes, a Phoeniciai nök vagy The6ais, mellyet né
mellyek, mint Augustus századára méltót dicsérnek, s melly birmilly görög müvet 
is meghaladna, l1olott Scaliger azt valameily scholasticus müvének ta.rtja. A latin 
tragoedill.k közt ez az. egyedüli, kar nélkül. i{övetkezik Oedipus, utánzása Sopho· 
clea Oedipus királyának; Het·cules az Oetán és Octa"ia romai tárgy, melly kétség
kivül nem eredhet Senecától, ki abban a század bünei ellen hatalmasan kikel. 

3
) Venient annis saecula seri11, 

Quibus oceanus vincula rerum 
IJaxet, et ingens pateat tellus, 
Tethysque novos detegat orbes, 
N ee sit terris ultima Thule. 

21 
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Már most az a kérdés : föltalálható-e c szándék a latin satyriku
sokban? Horácz például tapasztalati igazságokat hoz föl, részletes 
szabályokat nyujt a kisszerü családi erényekre vonatkozólag, rövid 
oktatásokat ad, mellyeket csak megőszült fők tanulhatnak meg. De ő 
az általa rajzolt szokásokat kedveli; neki elegendő, ha tréfát iizhet, a 
nélkül, hogy másokat a jóra akarna oktatni. Augustus példája szerint 
magasztalja a régi erényeket, mig más részről az ujdonszerü gonosz
ságnak hódol; s ne hogy a romlottságot, mellyből tréfát üz, korholni 
látszassék, ő maga is romlottnak mutatja magát. 

.Juvenalis (~~-t~~t). 

A kor mindinkábu romlásnak indult, s Decimus Junius Juvena
lis azt állitja, hogy az utálat késztette őt verseinek írására. Első pil
lanatra valójában azt hinné az ember, hogy a birodalom nemtelen ha
nyatlása által megilletődve, nem is gunyolódik, hanem bosszura gyul
va, versekben önti ki nemes haragját. Mélyebb vizsgálat után azon
ban, ha ugy tetszik, becsületes declamatort találunk benne, ki mindig 
számit, s mélyebben soha nem ércz. A rhetorok módjára gombolyitja 
a fölvett tételt; nem ugrál, miként Horácz, egy dologról a másikra, 
hanem makacsul ragaszkodik fölvett tárgyához, olly mesterséggel, hogy 
végre homályossá válik, s olly komolysággal, hogy nevetségessé lesz. 

Midőn az egész világot megkapta a hízelgés, nagyon is szembc
ötlő az ö erőteljes tiltakozása a romlottság elien. De azt sem kell fe
ledniink, miként ő Traján idejében lépett föl satyráival, midőn az 
őszinteségben nem volt érdem, mert nem jári veszélylyel; hogy ö 
maga bolondnak tartja azt, ki valameily nagy tettnek végbevitele vé
gett veszélynek teszi ki az elvonultság vagy tehetség-hiány által biz
tositott életét. Több izbcn kénytelen az ember azon kérdést tenni: 
"valljon komolyan szól-e, vagy csak tréfál?"- olly gyakran zárja be 
a szenvcdélyes dcr.lamat'ót éles cpigrarnrnával, vagy hideg összeha
sonlítással. Az auyagyilko~ 1'\ero Orestcs, c.le még ennél is gonoszabb, 
mert a szinpadra is föllépett. Egy Coptusbeli cgyptomiról szólva, kit 
Tentyra lakosai má:> istenimádás miait. fölfaltak, a tettet gonoszságnak 
mondja, mcrt a kígyók nem falják föl a kígyókat, s a medve bizton él 
együtt a medvével; s végre megjegyzi, mit mondott volna c részben 
Pythagoras, ki még minden főzeléket sem engedett meg 1). 

1) Az 1-sö satyrában fölkiált: "Ki ne irna sa.Lyrát egy romlott városnak lát
tára ? Ki volna olly érc-.tkeblü, hogy féke:.~né magát, midön Maton ügyvédnek 
nagy hasával betöltött uj lecticájá.val találkozik? Sennyi gonoszságot ne ostoroz
zak verseimrnel? Ki alhatik azon atyák köz t, kik megrontják fukar menyeiket, a 
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Tizenhat Sa t y r á jában mindazt rajzolni akarja, amit az embe
rek gondolnak, tesznek, vagy szenvednck 1). Az elsőben panaszkodik, 
hogy nem létezik már a ·szabadság; s azt mondja, hogy a veszély ki
kerülése végett csalc is a holtakkal foglalkozik. A másodikban a küls6-
leg szigoru, belsőképen romlott bölnsészeket sujtja, ugy szintén a na
gyokat, mint a romlottság mintáit. A harmadikban, melly egyike a 
legélénkebbeknek, Romának rendetlenségeit s a nagy város kényel
metlenségeit irja le. Egyikben nevetségessé te11zi a senatust, mellyet 
Domitián egész komolysággal azért gyüjtött össze, hogy tanácsot kér
jen tőle, minö lébe kell tenni egy számára küldött nagy halat. Egy 
másikban a hiu, parancsoló, álnok, kicsapongó, telhetetlen, babonás 
nőket ostorozza; ismét egy másikban azt mutogatjn., hogy a nemesség 
nem a születésben, hanem az érdemben áll. Egy barátját vacsorára 
hiván meg, válogatott étkeket rak elejbe, mialatt a mérsékletet ma
gaqztalja, s a fényüzést gunyolja. Máskor ismét a hajótörésből megme
nekült barátját vendégli meg; s ne hogy örömét valaki szinleltnek ve· 
gye, megjegyzi, miként annak gyermekei vannak j ez alkalommalle
írja azon fogásokat, mellyckkel a nőtlenek vagyonának öröklését az 
illetök hajhászták 2). 

Szerinte temérdek volt Romában a görög grammatikus, rhetor, 
mérnök, festő, augur, szemfényvesztö, orvos, m agus, hizelgő, csuszó
mászó, kik füge- és szilvával érkezve oda, mindenféle mesterségekre ad
ták magukat j az együgyűnek tehetségét magasztalják, a bénát Hercu
lesnek mondják, alávalóan dicsérnek, s mindenütt hitelre találnak; le
igázott hazájokat azzal bosszulják meg, hogy a győztest erkölcsileg meg
rontják. Amott a zsidó fészkeli be magát Numa berkeibe, kénytelen 
levén még a fák;nak árnyékáért is fizetni, honnan kiszoríttatának a Mu
zsák. A pártfogó asztalánál nyujtózkodó védencznek folytonos megaláz
tatás látni: az előtt a puha kenyeret s a kristály-tiszta bort vagy vizet, 

becstelen férjek s ifju házasságtörök közt? Ha megtagadja tölem a természet, a 
ha. rag jobb verseket készíttet, miként azt Cluvienus velem együtt teBzi. '' 

A hazafiui lelkesedés tehát személye.!! csipkedésbe párolog el. 
1

) Quidquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas, 
Gaudia, discursus, nostri est farro.go libelli. 

1) Mit mondanak rá némelly jelenkori tanál'Ok.és verselők, ha. megtudjllk, 
hogy Juvenalis már 16 század előtt képtelen dolognak találta. a mythologia hasz
nálatát a versekben ? 

Notamagis nulli domus est sua, 11.uam mihi lucus 
Martis, et aeoliis vicinum rupibus antrum 
Yuleani; quidagant venti, quas agat umbras 
Aeacus . . . Sat. 1. 

21* 
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maga előtt pedig pogácsát dohos lisztből és zavaros vizet, a gyümölcsök 
és csemegék illatját, a pártfogónak gunyos tréfái t, kinek hogy udvarol
jon, már hajnal előtt ott hagytafeleségét és gyermekeit, s dideregni ment 
a palotának hideg kövezetére. A tehetős bámulja a költöt, átengedi neki 
teremét, hol verseit fl:llolvassa, s szabadosait, hogy tapsoljanak neki; 
azután pedig éhesen bocsátja el. A történetiró nem sokkal kap többet, 
mint valameily irnok ; a grammatikusnak dijából a nevelő vagy ház
mester előre kiveszi a tizedet. Divatban van szintén az ügyvéd, ki 
szabrot és mellszobrot készittet magának; kinek nyolcz ajtónállója, 
sok gyürüje vagyon, s lecticáját számos ismerök kisérik j mig a másik, 
ki csupán becsületes ember, fáradsága jutalmául kiszáradt sonkát, 
hitvány halakat és eczetes bort kap; ha pedig épen aranyat adnak ne
ki, az üzérekkel kell azt megosztania, kik a védenczet szcrezték neki. 

Ki azonban Juvenalis után akarná megítélni a romaiak magán
életét, mellyct elég komor szinckkel rajzol, hogy az a Tacitus által 
festett nyilvános élet mellé állittathassék: az könnyen csalódhatnék 
eme jóakaratu hazugban, ki, mint deciamator mindent nagyitva, ha
mis álláspontot vesz magának. A romlottság ollynemü volt, a melly
nek megszüntetésére egy kissé több kellett, mint satyra. Miképen is 
javíthatott \'olua ollyas valal1i az erkölcsökön, ki, midőn a vallás elha
nyagolásamiatt panaszkodik, gunyt üz abból 1); ki a legocsmányabb go
noszságok ellenébe az elvont, átaJános és határozatlan erénynek isko
lai mondatait állítja 2) j ki vigasztalásul a szenvedésekben a lelki erőt 
s a halálnak megvetését ajánlja., "melly javakért, ugy mond, egy fe
hér malacznak kövér beleit lehet föláldozni az isteneknek" a); ki, mi
után a szegénynek nyomorait fölfedte, a mik kiilönben minden kornak 
s külöoösen eu nek sajátjai, segédeszközképen ajánlja, s.. valljon mit 't 
hogy minden szegény régente önkényt hagyta cl Romát ~). 

Semita certc 
TralH[uillae per virtutem patet unica vitae. Sat. X. 
Ut tamen et poseas aliquid, voveasque sacellis 
Exta et candiduli divina tornacula porci, 
O randum est, ut sit mens sana. in corpore sauo; 
Fortem posce animum, morti.s terrore carentem. 

Nesciat irasci, cupia.t nihil, et potiores 
Herculi.s aerumnas credat, saevosque labores 
Et Venere et coenis et pluma Sardana pali. Sat. X. 

Agmine facto 
Debuerant olim tenuea migraBSe Q,uiritea. Sat. III. 
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Valóban be nem látjuk, miképen javíthatott volna ö kortársain. 
A1. utókor azzal vigasztalhatja magát, hogy öt ·olvasván, csakugyan 
jobb lett azon kornál; de visszatér Horáczhoz, kinek féljellemei jelen 
korunknak félembereiben gyakran föltalálhatók. 

Horácz utánozhatlan példát nyujtott a részben, miképen kelljen 
a satyrát könnyü, néps1.erü modorban irni (sermones per hurnum repen
tes), s utódai darabos, modoros irályt használtak. Ridegségben azon
ban mindannyit fölülmuita Juvenalis, kinél a vers, a kifejezés, a sza
vak erőteljes eredetiségre mutatnak, a mit nem a természet sugallt, ha
nem folytonos tanulmány eredményezett; nincs abban haszontalan szó 
vagy kifejezés, nincs mondat, melly az egésznek erőt ne kölcsönözne, 
nincs utánzás, melly a gondolatot a kifejezésnek föláldozná. 

Juvenalis Aquinumban született, szokás szerint a. rhetorok isko
Iájában képeztetett, s negyven éves koráig ügyvédkedett; a midön 
néhány barátjai körében egy satyrát olvMott föl Domitián és egy öt 
bámuló költő ellen, olly nagy tapsokat aratott, hogy kizárólag a köl
tészet e nemére szentette magát. Hadrián a költőnek némelly élczei
ben mo.gára látván czélzást tétetni, a 80 éves öreget Egyptomba kül
dötte, s gunyból egy csapat parano~nokságá.t bi1.ta rá. Itt ö una
lom- és bánatból meghalt. 

Perslus (3~-· 82,). 

Aulus Persius Flaccus Volterrában lovag-családból vette erede
tét; kora. á.rvaságra jutván, honában tanult hat évig j azután 12 éves 
korában jött Romába, hol ügyetlen tanítók kezeibe került. 16 éves 
korában C. Annaeus Cornutus a stoicusok bölcsészetére oktatá öt, s be
mutatá öt Lucanusnak; ez az ifjunak verseit rendkivül bámulta, ki 
alig 28 éves korában meghalálozott. Cornutus adta ki az ö satyráit, 
kitörölve abból a silány, veszélye!! helyeket ; s ekkor keltettek legin
kább bámulatot e versek, hihetlHeg azon érzelemnél fogva, melly any
nyi reményt kötött egy ifjunak életéhez. Azonban a ta.pa3zta.lás s a. ja
vitás helyrehozhatta volna-e szerzeményeiben a mesterkélt üres da.gá
lyosságot, vagy kifejtette volna-e benne a képzelödést, melly nélkül 
költészet. nincs? 

Az ö müve egyetlen értekezésnek mondható, mellyet késlSbb a 
grammatikusolt egy rövid előszón kivül erkölcsi tárgyakról szóló hat 
szakaszra osztottak föl. Az elsőben kortársait rójja meg a versfaragá'l 
ellenállhatlan vágya. miatt, s hogy itéletökben rossz izlést tanusita
nak j a. másodikban a halandók által az istenekhez intézett oha.jtá.sok 
alaptalan!lágát mutogatja; a harmadikban azon elpuhult ifjakhoz for· 
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dul, kik minden komolyabb foglalkozástól irtóznak j a negyedik azon 
elbizakodottságot ostorozza, mellynél fogva mindenki képesnek tartja 
magát mindenre, főleg pedig az államok kormányzására j az ötödikben 
azt vizsgálja, ki a valóban szabad ember, s végre a bölcset tartja an
nak j az utolsó a fukarok ellen van intézve, kik megtagadva maguktól 
a szüksé-geseket, pazarló örököseik számára. gyüjtenek. 

Persiust már lelkében megrontotta az iskolának stoicismusa; ki 
nem csak a fölösleget, hanem a szükségest is megvetve 1 ), a legártat
lanabb tettet is bünnek állította, ha az ész nem adta beleegyezését 2) j 

ki azt hirdeté, hogy az ember nem szabad, mert szenvedélylyel bir j 
ki kárhoztatta a mivcltségnek magasabb fokát, a csinos öltözködést, a 
biborral festett calabriai poszU,nak hordását, az illatszerek használa· 
tát, "a gyöngynek a kagylóból kifejtését, s a föld gyomrában rejlő fé
meknek izzóvá tett tömegbeni egyesítését." Már pedig egészen más go
noszságok voltak napi renden az ő korában: csömörletes dobzódás, az 
alsóbb rendüeknek utálatos aljassága, a nagyoknak fél1telen fényüzése, 
az árulkodók becstelenségei, a senatus meghunyó.szkodása, a szabado
sok szemtelensége, átalános romlottság j mellyek kétségkivül bárkinek 
jobb érzését sérthették. 

Persius mindezekről semmit sem tudott j mert semmit sem szól
tak neki az iskolában, és semmit nem talált azokról a könyvekben. De 
mivel átalánosságban hallotta, hogy a század romlott: föltevé ma.gá
ban, hogy nyilvánitani fogja utálatát lelkének egész erejével, mint 
szobatudós a megállapitott tárgyalc, nem pedig azok fölött, mellyek 
szembetünő voltuknál fogva őt ösztönözték vagy lelkesitették volna. 
Ennyiben különbözik Horácztól, a világ fiától, ki az embereket csip
kedve, s általuk visszacsipkedve, mimJig maga teremti a perczet j 
még csak azt sem lehetne róla mondani, hogy tegnap már kifözte azt, 
a mit ma papírosra tesz, midön a gonoszság vagy dőreség, lépteibe üt
közik. Horácz tehát utba igazit minket, a bünt személyesiti és meg· 
nevezi, hogy rá ismerjen az ember j mig más részről Persius, mint va
lamelly rhetor az átalánosságokkal bíbelődik, fölületesen rajzolva ha
tározatlan erkölcsöket, jeleneteket és személyeket; s még a~on kevés 
esetben is, midőn Flaccusnak dramatioai modorát utánozni törekszik, 
a azokottnál homályosabb lesz, ugy hogy a commentatoroknak türei-

1) Messe tenus propria vive; et granaria, faa est, 
Emole. Quid metuas? occa, et seges altera in herba est. Sat. VI. 25. 

2) Nil tibi conceasit ratio : digitum exsere, peccas; 
Et quid tam pa.rvum est? Sat. V. 119. 
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mét ugyan csak kimeriti, mig el tudják határozni: valljon e vagy 
ama szerepiőnek tulajdonítandók-e a vágások és feleletek? Kifárasztja 
még öket ama. dicsvágyó irmodor is, ellentétben az eszmék meddő!lé
gével, a mit a sok szóval megtömött, sajátszcrii irmodorral takar el. 
Némellyek érdemet akarván neki tulajdonítani, azt hiszik, hogy Nerót 
csipkedte burkolta.n. Különös módja a birálatnak, hogy senki ne értse 
az embert! S megengedve ezeknek, hogy Persius he"ameterjeit sok
kal szebb hangzatuaknak tartsák Horácz verseiuél, mi sz. Jeromossal 
tartunk, ki a tüzbe veté azokat, hogy a lángok világítsák meg azoknak 
sötétségét ; és sz. Ambrussal, ki ugy nyilatkozott, hogy a ki magát 
megértetni nem akarja, az nem érdemes arra, hogy olvastassék 1

). 

Sulpicia, Galenus felesége, satyrát irt (D e c o r r u p t o r e i p u
b l i eaestat u tem p ori busDom i ti an i), midőnDomitiánOlasz
országból a bölcsészeket kiüzte. 

A tudósok költészetén kivül, melly többnyire hizelgő és megvásá
rolható volt, divatozott még egy más, ugy szólván, democraticu'l ], ölté
szet Romában, szabad kifejezése legtöbbnyire a megvetésnek, néha pe
dig a helyeslésnell; mellynek szerzői ismeretlenek maradtak, s melly 
költészet a jelen legi gnnyiratok tulajdonképeni nemző je volt. Svetonius, 

1) Ellenkezőleg azt moudjá.k, mikéut Lucanus lelkesülve volt Persius iránt. 
l\Iartialis ének lé : 

Saepius in libro memoratur Persius uno, 
Quam levis in tota Marsus Arnazonick 

Quintilianus írta (lnst. VI.): "Multum et verae gloriae, quamvis unu libro, Per
sius rneruit"; ami egyébi1·áut nem egyéb, mint óvatos it~let, mellyet ama rhetor 
kortársairól mondott, s mellyet épen ugy lehet l:rtelmezni rninden oldalra, mint 
Boileau-nak emez ismeretes verseit: 

Perse, en ses vers obscurs, mais serrés eL pressaus, 
Alfecta. d' enfermer moins de mots ([UC de sens. · 

Blhirhedt magasztalúja Selis, •~ ki Persius önkénytes homályosságát illetö
leg négy okot hoz fol: mellyek közt a le~föbb az, lwgy folyton Neróra czéloz ver
seivel. Joannes Gerardus Vossius ezt anuak tulajdonítja, hogy eme jeles ifjunak 
előadása szintugy, mint lelke, csupán csak nagyságra törekedett. Garnier abbé 
(Mérn. de l' Acad. des inscriptions et belles·lell1'es, XLV. köt.) mh1den ráfogott hibától 
meg akarja öt tisztítani. Harris, lord Malmesbury atyja, azt mondja, miként a clas
sicusok közt Persius az egyedüli nehéz folfogásu iró, kinek eszméi megérdemlik, 
hogy a homályon keresztül, mellybe burkolvák, figyelemmel kisérje azokat az 
ember. Delille szintén igen Rokra becsülte öt; szintugy olasz fórditója, Monti, és 
Passow Weimarb61, ki öt a elaasicai ó-kor legkiváltságosabb értelmiségei közé he· 
lyezi. Scaliger azt mondja róla : "ostentator febriculosae eruditioni~, caetera 
neglexit." Lásd Ifisard, idézett munk. 
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az adomáknak fáradhatatlan gyüjtöje, igeu sok illy satyrát tartott fön; 
mi mutatványt közlünk azokból, mellyek mindenesetre nemzetiebb jel
leggel bírtak, mint az aristocraticus költeményeknek legnagyobb része 1). 

1) Midön Caesar a sok gallust bevitte a senatu11ba, az utczákon énekették: 
Gallos Caesar in triumphum duci t, idem in curiam; 
Galli bracas deposuenmt, latum clavum sumpserunt. 

S midön mindent maga végzett, megfosztván minden hatalomtól tiszttársá t, 
Bibulust: 

Non Bibulo quidquam nuper, sed Caesare factum est; 
N am Bibulo fieri consule nil memini. 

Szobrai alatt ol vasható volt : 
Brutus, quia. reges ejecit, consui primus factus est; 
Hic quia consules ejecit, rex postremo factus est. 

Midön Augustus az üldözések korában corinthusi edények után sovárgott, 
ezobrára. írták : 

Pater argentarius, ego corinthiarius. 
S az ö játék-dühére czélozva : 

Postquam bis classe victus haves perdidit, 
Aliquando ut vincat, ludit assidue a.lea.m. 

S midön Livio. három havi házasság utá.n Drusustszülte neki : 
Toi, nirvzoiiu~, xa• rqí.p,•Jva na,Jía. 

"A boldogoknak három hónapos gyermeke is megszületik." 
Midön a fA.jtalan istentelenség lakomáját készitteté: 

Cum primum istorum conduxit mensa. choragum 
Sexque deos vidit Mallia., sexque dea.s; 

lmpia. dum Phoebi Caesar mendacia. ludit, 
Dum nova divorum coenat adulteria. : 

Omnia se a terris tunc numina declinarunt, 
Fugit et auratos Jupiter ipse toros. 

Sokkal erősebb volt eme vers Tiberius ellen: 
Asper et immitis, breviter vis omnia. dicarn? 

Dispeream, si te mater ama.re potest. 
Ugyanaz ellen: 

Non es eques. Q.ua.re? non sunt tibi millia centum; 
Omnia si quaeras, et Rhodos exilium est. 

Aurea mutasti Saturni saecula, Caesar: 
Incolumi nam te, ferrea semper erunt. 

Fastidit vinum, quia jam si tit iste cruorern: 
Tam bibit hunc avide, quam bibit ante merum. 

Adspice felioem sibi, non tibi, Romule, SuUarn; 
Et Marium, si vis, adspice, sed reducem; 

Nec non Antoni, civilia bella moventis, 
N eo semel infectas adspice caede manus. 

Et dic, Roma perit, regnAobit sa.nguine multo 
Ad regnum quisquis venit A.b exilio. 
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Pel ronhis (--66.). 

Azon szinezetet, melly a. romaia.k cao.ládi életére vonatkozólag 
más iróknál hiányzik, föltaláljuk Petronius Arbiter S a t y r i c o n czi
mü müvében, melly prózával vegyitett versekből áll. A szerzőrc'H nem 
sokat tudunk j az csak gyanitás, hogy Ncro kéjeinek szolgája volt. 
Müvéböl igen sok homályo~, összebonyolult töredék maradt fön, a 
mellyekből csak azon szándéka tünik ki, hogy kicsapongólag rajzolja 
az ö korának kicsapongását j rontva maga részéről, mig a romlottsá
got korholja, s egész a tulságig elragadtatva az orgiákban, mint a ré· 
szeg ember, ki a halál elé siet. A dusgazdag és fényüzö, szintolly hiu, 
mint együgyü T r im a I c i o n ban némellyek Claudiust, mások ismét 
utódját vélték ábrázolva i hihetőleg inkább eszményképe a sok kéjelgő 
dosgazdagnak az akicori Romában i tányérnyalók, bölcsészek, költők s 
mindazon becstelen kéjelgés által van környezve, a mi a nagyoknak 
udvarát gyülöltté és utálatossá tehette 1). Eumolpus a valódi költőnek 
rajzát akarván bemutatni vendégeinek, azt mondja, miszerint e rész-

Az anyagyilkos Neróra vonatkoztak e versek: 
Nlf!WV' O(!I<Ir•J,, .A.AXfU<Íbl .. , fl ~Tf!ÓXlú~O·
NwvÚflq'OJJ lYI(!biJI, "iJí(l.l' ftttll~ aalr.lHJifll. 

Quis negat, Aeneae magna de stirpe Neroném 't 
Sustulit hic matrem, sustulit ille pll.trem. 

Dum tendit cithl\ram noster, dum cornen. PartltUs, 
Noster erit Paea.n, ille ~><(1.l1Jflf),fr1f<;. 

Az arany palotának építéBére: 
Roma domus fiet: Vejos migrate Quirites, 

Si non et Vejos occupat ista domus. 
Ugyanő Poppaeat Othonak adta őrizni, mint feleaégét i midön ez a férj jo

gait aka.rná bitorolni, számüzte őt. Ekkor mondották: 
Cur Otho mentito sit, quaeritis, exsul honore? 

Uxoris moechus coeperat esse suae. 
Domitián azt rendelte, hogy a szölö-ültetvényeknek fele irtassék ki i de jobb 

u tra téritették öt a gunyiratok, mellyekben mondottá.k: "Bármennyi szölöt fogsz 
is kiirtani, marad annyi bor, a mennyi elég föláldozni Caesart. 

Kav f.tE rpriytt<; ln~ (IÍ~av, Ö(.lw; lu xaerrorpo(l~a~' 
"Oaaov lmanEÍ!J(I.~ K(l.l!J(I.('~ &-uot-tl"IJ'· 

Kigunyol6 utánzása ez egy bakkecske elleni distichumnak. 
Sajnáljuk, hogy nem olvashattuk: Versus tudieri in Romanorum C· csares pri

orel olim compositi; collatos, recognitos, illustrato.• edidit G. H. Heinrichs. ~ala, 1810. 
1)'XIV. Lajos korá.l;tan Bussy de Rabutin és Margon abbé föl akará.k élesz

teni Trimaleion lakomájának fajtalan pompáját. Heliogabnle, ou esquisse morale dc 
ltJ dissolution romtJine sous les empereurs czimü munká.bll.n olvassuk, miként nem 
igen régen egy valaki ezen eszme azerint lakomá.t adott. 
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ben nem elegendő szép sza•:aka.t hangzatos versekbe füzni j hanem 
hogy birjon a költ5 nemes lélekkel, kerüljön minden aljas kifejezést, s 
adjon erőt mondataina.k. Például l10zza föl egyik müvét a polgári hfi
boru okairól j a mi hihetőleg Lucanus költeményének birálata lenne, ki 
épen az okokat nem emliti. Miután komoly szavakkal ostorozza 1ft er
kölcsök romlottságát 1), a ,Szerencse' és a ,Pokol'nak fondorkodásait 
hozza elő, mellyek a jövendő rosszakat jósolják meg, s az ,Egyenetlen
ség' incselkedései t, . melly Poropejust és Caesart összevesziti. 

:lpulejus. 

Petronius könyve az első latin regény, mellyet eddig ismerünk j 

de ennél még nagyobb zajt ütött L. Apulejus, kinek még élete is, ugy 
szólvá.n, regény. Afrikának Madaura városában, az Antoninok korá
ban, jó családból származva, Carthago-, Görögország- és Romában ta
nult j itten különösen nagy fáradsággal a latin nyelvet tanulmányoz
ta 2) j utazott, s különféle vallási társulatokhoz csatlakozott a), az ak-

1) "Roma már az eg~sz világot meghóditotta, még sem érte be vele; a leg
rejtettebb zugokat is bejárták; ha valameily tartomány aranyat termett, az már 
ellenséges indula tu volt. N em tetszettek a köznép e Jött ismeretes s azzal közös él
vek és örömök: Assyriái.J,SI hozták a bibort, Numidiából a márványt, Serica.ból a 
selymet, az araboktól az illatszereket; a mórok erdeiben keresték a vadállatokat; 
elmentek egész Ammon templomáig, Afrika végeig, hogy onnan elefántcsontot 
hozzanak; tigrisekkel rakták meg a hajókat, mellyek embervért ittak a. népnek 
tapsai közt, miként a persáknál szokás volt. Valóban szégyen' az ifjakat kiheré
lik, hogy tovább élvezhessék ifjuságukat; ked ves dolog a kéj hölgy, az elcsigl\zott 
testnek görnyedt állása, a kopaszodás, sa férfihoz illetlen öltönyöknek uj nevei. Af
rikai földön vágott cech·usból készült asztal, rabszolgák egész serege, a pompás bi
bor keresett tárgyak, s még az nrany is ékességet kap. A torkosság is mestersé
ges: a siciliai tengerben élö halat elevenen adják az asztalra, s a lucrini par
tokról szedett hgyJókat; Phasis vizeiből kipusztultak a madarak, sa. néma. par
tokon egyedül csak a szellő suttog az elhagyott lombok közt. Nem csekélyebb a 
düh a. táborban; a megvásárolható quiritesek nyerészkednek a. szavazatokkal; 
megvesztegethető a nép, a curia; a pártfogást meg kell fizetni; még az öregeknek 
őszinte erénye is elenyészett, a hatalmat és lólséget Jetiporta a vagyonosság. Ro
ma tehát önmaga által romlott meg, s menthetetlenül elbukik." 

2) l'tla.daura roma i gyarmat volt, s mégis Apulej us, egy előkelő tisztviselö
nek ( duumvirnek fia) egy szót sem tudott latinul, midőn Romába jött; mostoha. fia 
is csak a pun nyelvet beszélte, s kissé görögül értett, mert anyja thessaliai volt: 
"Loquitur nunquam nisi punice, et si quid adhuc a matre graecisat; latine enim 
neque vult, neque potest." Apologia. Kitetszik innen, hogy a latin nyelv nem volt 
olly átaJános a gyarmatok ban. Ehhez járul még, hogy Apulejusna.k a latin nyelvet 
tanító nélkül elsajátítani Romában borzasztó fáradságnak tetszett: "Q.uiritium in
digenumsermonem aerumnabili labore, null o magistro praeeunte, a.ggresswi excolui." 
Aranyszamár. 

3 ) Sacris pluribus initia.tus, profecto nosti sanetam silentii lidem. Metam. 
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kori szoká.s szerint mindenütt beszédeket tartván. Némelly beszédei 
(Fl o r i d a) hozzánk is eljutottak, s ép olly tudományosságot, mint 
itélethiányt és tul~ágos hiszékenységet tanusitanak; mindazáltal olly 
nevet szerzett magának, hogy számos városok szobrokat emeltek neki. 
A sok utazás által annyira kifogyott minden pénzéből, hogy, midőn 

Osiris szolgálatá.ra akarná szentelni magát, a költségek fedezé~e vé
gett még köpenyét is zálogba kellett adnia. Mindazáltal örömét fejezi 
ki a fölött, hogy a jelesebb férfiakkal vehetett részt azon istennek tisz
teletében, kit ő "deúm magnorum potior, et majorum summus, et sum· 
morum maximus, et maximorum regnator" czimmel nevez. 

Ezután ügyvéd lett; késlíbb elvette Pedcntillát, negyven éves 
özvegyet, négy millio sestertiussaL A nö rokonai arról vádolták öt, 
hogy büvészszerek által nyerte meg szeretetét; a mire ugyan a szép 
ifjunak koros nő irányában szüksége nem volt. Miért Íil Claudius 
Maximus, afrikai proconsui elé idéztetv én, kimenté magát előtte apol o· 
giájával, melly érdekes adalékot képez az akkori előítéletek csodaszerü 
történetéhez. Szép arcza, hajának rendben tartása, a tükör használata 
és fehér fogai képezték a vúdpontokat, mellyek alól könnyü volt ki
tisztítani magát. 

Müve: L i b e r d e m u n d o, szabad forditása annak, melly Ari
stotelesnek tulajdonittatik; a másikban : D e d e o So c r a t is elismeri, 
hogy ezen görög bölcsnek geniusa volt, s azt akarja mcgállapitani, 
mellyik osztályába tartozott az szellemek nek. Plato müveihez bevezetést 
képez : D e h a b i t u d i n e d o c t r i n a r um e t n a t i v i t a t e P l a t o
n is. Az első könyv a természeti bölc.~észcttel, a második az erkölcsi böl
csészettel, a harmadik a syllogismus categoricussal foglalkozik. A világ 
szerinte az által származott, hogy az ég és föld saját természetök által 
egyesültek ; s hogy a négy elemnek egyezése, egy ötödik isteni nemü 
elemmel, harmoniái hoz létre. lsten nem hatja át és tölti be a világot, 
hanem szabályazza azt az ő hatalmával, és csak egy lehet. A legfőbb 
erkölcsi jó az Isten, az ész, az erény; a többi csak esetlegesség. 

Dus történeti ismeretek birtokában levé·n, Luciánhoz még sem 
hasonlitható az ész termékenységét s azon éles belátást illetőleg, hogy 
a bölcsészeti rendszerek értelmét fölfogj?o, s azoknak nevetséges old&.
lát kimutassa. lrmodoro. sem olly szabatos; mert mig Luoiánnál, ba 

És az Apologiába.n: "Sacrorum pleraque ini ti a ín Graecia participavi; eorum quae· 
uam, in signa et monumenta tradita mihi a. sacerdotibus, sedulo conservo .... Ego 
multijuga sacra, plurimos ritus, et varias ca.ereruonias, studio veri et officio erga 
deos di.dici. 
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nem is tiszta, de mindig kedves atticismust találunk, Apulejusnál na
gyon is érezzük, hogy a rarnai nyelv mindig barbárabb lett, s hogy ö 
azt archaismusokkal, ujabbszerü kifejezések- és fordulatokkal, mellyek
kel az ő kérkedő, fecsegő és homályos irmadara bővelkedik, emelni 
nem fogja. A hüvészetet és babonaságat késöbb kigunyolta, pedig némi
leg hitt bennök ; mert, habár a M e t 8 m o r p h os i s- és A r 8 n y sz a
m á r ban gunyt üz is azokból, azon hitben élt, miként a gonosz szelle· 
mek az emberre és a természetre közvetlen befolyást gyakorolnak. 

Az A r a n y sz am á r nak eszméje Lucianusból vétetett, ki maga is 
azt patrassi Luciustól vette át; de már az Amor- és Psyche-féle episod 
egészen uj, s az ó-kori irodalom legjelesebb termékei közt megállhat. 
J<~ pen azért, mert homályps, sokféleképen értelmezték: a pogányok cso
dálatos félistent láttak Apulejusban, kit Krisztusnak lehetne ellenébe 
állitani; a középkorban az ö müvében keresték a bölcsek kövének tit
kát; a metaphysicusok érintve lát.ták benne azt, mennyire lealacso· 
nyitja az embernek lelkét a bün, mig a malaszt azt ismét fölemeli. 
Némellyek véleményeszerint az Aranyszamárnak föczélja lett 
volna a mysteriumoknak alásülyedt tekintélyét ismét érvényre emelni; 
a melly szándékot alig lehetne megegyeztetni az általa földeritett utá
latosságokkal, jóllehet a XI. könyv a maga teljes szépségében rajzol
ja lsis és Osiris mysteriumait, s e részben nagyon becses adatokat 
szaigál tat. 

TIZBNKILBNCZiiDIK FHJBZBT. 
Görög irodalom. 

Grammatlkusok. 

Már Euripidesnél érezhető a görög nyelv hanyatlása, kinek tul
tömöttsége, szójátékai, átaJános scepticismusa, határozatlan bölcsészetc 
például és mentségül szalgáltak az alexandriaiaknak arra nézve, hogy 
clrontsák a leggyönyörübb nyelvet, mellyet valaha emberek beszéltek. 
Miért is a nyelv tisztaságának helyreállításán fá.radoztak a grammati
kusok, miutá.n olly termérdek idegen szavakat csempészett be abba a 
különféle népek vegyülete Egyptom fővárosában. Illy módon jöttek 
létre a l e x i c o n ok, az érdekesebb szavaknak gyüjteményei forma és 
jelentés szerint, és a g lossar i um ok, elavult, idegen nyelvekből át
vett vagy valamelly szájáráshoz tartozó szavaknak gyüjteményei. 
Apollonius, ki nem sokkal Augustus után élt, Horner mondatait (diEu"; 
op~~tY.at) szedte össze ; Hippoorates mondatait Herotianus vagy Hero-
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dianus nyelvész Nero korában; Plato mondatait Timaeus j asynonymu
mok szótárát ascaloni Ptolemaeus (7U(Ú ?iwq>o(!ag AE~Éwv); Julianus 
Pollux az O n o ma st i c o n t, egy nemét a R c g i a P a r n ass is nak 
készitette, előadva a különféle módokat, miképen lehet a tárgyakat ]{ü· 
Jönfélekép nevezni. A régi dialectusokat tanulmányozta alexandriai 
Tri ph on; az alexandriait Irenaeus ; Phrynichus arabs az attikait, a szc
rint különböztetve meg a szavakat, amint tudnillik a szónoklati, tör
téneti vagy bizalmas irmadorhoz tartoznak (ix/,OylJ aTTLY.WV ~1J!~áTWJ' 
xá~ ovop.cáwr). Philo zsidó ugyanezt tevé a szentirás zsidó szavaival, 
de müvét most már talán csak latinban bírjuk. Bármi csekélységnek 
látszassék is első tekintetre e grammatikusok mükcdése : mindazáltal, 
midc5n a konkolyt elválasztják a jó magtól, a classicusok tanulmányo
zása mozdittatik elc5 vagy az iróknak számunkra föntartott töredékei 
által, vagy mivel Alexandria dus könyvtárai a legjelesebb régi eriti
cusokat szolgáltatták kezeikbe, vagy rnivel az akkor divatozó nyelvet 
alaposan ismerhették. 

A Horner iránti tisztelet épen nem csökkent js Apion, kit Juli
us Africanus a legnagyobb szőrszálhasogatónak nevezett minden gram
matikus között (:rE(!lf.(!yÓTaro~ rf!Uf#f-!aTtxwv), tanitójának, Didymus
nak ízlését örökölve, ki Julius Caesar lwrában közel négyezer kötetre 
menő commentárt irt a szerzőkről, Horner hazájáról, Aeneas valódi 
anyjáról, Anacreon és Sappho szol!ásairól 1) s más hasonló fontos dol· 
gokról, maga is illy szörszálhasogatásokra vetemedett; söt hüvészi 
mesterséghez is folyamodott annak kitudása végett, honnan szárma· 
zott, és ki volt légyen Homerus. Apion·volt a maeoni költőnek utolsó 
átvizsgáló ja js valami nagyszerüt látott abban, hogy ő találta ki, mi
szerint az Iliásnak két clsö betüje {.IIIJ) 48~at, a két költemény köny
,•einek számát fejezi ki. Az alexandriaiak által Romába küldetvén, 
hogy a zsidóknak kiüzetését eszközölje, könyvet irt ezek ellen, mely
lyet azonban Josephus Flavius megczáfolt. Leírta még Egyptom cso
dálatos nevezetességeit, s neki köszönhetjük a két hires adomát az ál
latok háladatosságáról, a pozzuolibeli delphinről, melly egy gyerme
ket szeretett, s az Androclu~ rabszolga által meggyógyitott oroszlán
ról, melly annak pártfogója lett. Apion gögö3 volt, második Homcr
nek neveztetvén magát, s azzal kérked vén, hogy halhatatlanságot osz· 
togat azoknak, kiknek az ö müveit fölajánlotta. 

1 J Seneca, Epis t. 88. 
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liliitészet és szónoklat. 

A görög költészet egészen alásülyedt, s alig érdemel említési a 
két orvos: Marcellus Sidctes, ki az Antoninosok korában 42 könyvből 
álló költeményt irt a gyógyászatról (Bt{JALa iaretxá); és atheneí He
liodorus, kinek I g a z o l ás á t ('A;roAvrtxa) Galenus emliti. Ciliciai 
Oppianus számkivetésében költeményt irt a halászatról (AAtEVrtxa), 

s minden versért egy darab arany pénzt adott neki Severus; Cara
callának ajánlott föl egy másikat a vadászatról (KvvEyETtxa), 
a mit Scaliger isteninek nevezett, pedig a józan izlés középszerünek 
iR alig fogja tartani. Némellyek azonban két külön szerzőnek tulajdo
nitják e két legalsóbb nemü költeményt, melly nem egyéb leírásnáL 

Épen illy mértékben hanyatlott a rhetorika is Demosthencs ha
zájában, hol a vito.tkozás iránti természeti l1ajlamot hazai érdekekre 
irányozni nem levén alkalom, nyilvános fölolvasásokban gyakorolta
taték az a köztéreken, vagy iskolák bau. Az Antoninusokkorában éledt 
föl Romában a görög nyelv iráuti buzgalom, ugy annyira, hogy bá
rom latin rhetorra öt görög és számos tanszék jutott. Athenebcn volt 
a leghiresebb iskola a rhctorikára, mint Alexandriában a mathemati
kára és Berytusban a jogtan ra nézve. Az ifjak a megszakott ábrándos 
tárgyak fölött nyertek oktatást; azután városról városra jártak a r he
torok, elszavalva már régen elcsépelt dolgokat, mellyek mégis a köny
vek ritkasága aniatt igen sok előtt ujaknak tüntek föl. Nem mulha
tott el nyilvános látvány, vagy uépszerii időtöltés, hogy előbb vala
meily szónok a görög nép által olly nagyrabecsült élvezetet ,meg ne 
szerezte volna neki, hogy tudnillik hallhassa müvészileg kezelt szép 
nyelvének zeng:Zete.~ségét. Valamint Nostradamus a troubadourok, 
szintugy Philostratus a sophisták és rhetorok mondatait és tettcit 
gyüjtöttc egybe; a honnan kiderül szemtelenségök és mcsterkedésök, kik 
hogy birre és pénzre tegyenek szert, bekalandozták a világot, s egyik 
a másikat szünet nélkül mardosta, s hitelét semmivé tenni törekedett. 

A nép tetszésének még a jó ízlést is áldozatul hozták; mig a so· 
phistai szellem a beszédek, tárgyak .és védokok szőrszálhasogató föl
oszt.ásaival foglalkozott. A beszédek nemei voltak: fAÚÉnr, e1vcrrá11t~ 
Aoyo~, 'J..a.Ua, 7r:fjolaUa, 11 XEMov, ~taA.E";t~, E7ltlid;t~. A me l e t e szar
galommal elkészitett szónoklat vala, mellyben a szónok valameily régi 
vagy mesés egyéniség szerepét játszotta, s a képzelt tárgyat valókép 
kezelte; a sis t as is rövid ajánló beszéd volt a pártfogóhoz: I o g os 
minden előadás, különösen vitatkozás valamell y fontos dolog fölött; 
la l i a bók, p r o l a l i a előszó a nyilvános fölolvasásokhoz; a sc h e-
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d i o n nem készitett beszéd, s elmondva azonfölül ; d i a l e x is érte
l<ezés j e p i d i x is a szinhá.zban vagy ünnepélyes gyülekezet előtt el
szavalt fellengös mü. A kinek kedve tartja, olvassa el azon me l e
t e t, mellyel Tiberius lwrában Lesbonax a 200 év előtt élt atbenei
eket buzdította, hogy bosszulják meg magukat Thebán, s küzdjenek 
férfiasan a lacedaemonokkaL Aristides sürgölte ugyan azokat, külde
nének segélyt Niciasnak Siciliába, vagy kö>~senek békét a pylusi csata 
után a spartaiakkal, vagy gyámolitsák azokat a leuctrai har ez után j s 
csak hamar ellenkező védokokkal rávette öket, hogy Sparta kárával 
Thebá.val tartsanak, vagy valójában közönyösek maradjanak j vagy 
pedig hosszadalmas prózába olvMztotta föl a verseket, me Ilyekkel Ho
mernek Ulyssese csillapítja Peleusfi haragját. 

Némellyek eme rhetorok közöl a nyelvnek tisztasága s az előa
dás méltósága tekintetében az ó-kornak legjobb szónokaival tehetök 
párhuzamba j azonban hasonlóan a latinokhoz ök is csak ismétlők va
lának j semmi ujat saját keblökből előteremteni nem tudtak. A rheto
rika némi erőre kapott, midön a bölcsészettel egyesülve, nem a socra
ticusoknak száraz pár beszédében, vagy Aristotelesnek szigoru 'udo
mányosságával, hanem szónoki modorban értekezct-t a tárgyakról, mi
ként azt az uj-platonikusoknál s azon bölcsészeknél látjuk, kik Hadri
ántól Julián koráig virágzottak. 

Pio (;hrysostomus. 

A legjelesebb szónok volt Dio Chrysostomus, Bithynia Prusa vá
rosából, kitől midön Vespasián Alexandriában megkérdezte volna, vall
jon elfogadja-e a neki ajánlott uralkodást, csupán könyvekből ismerve 
a világot, könyörgött neki, állitaná vissza a köztársaságot. Későbben 
Romába küldötték őt polgártársai bizonyos panaszszal Domitiánhoz. 
"Nagy bátorságot tanusitottam, ugy mond dicsekedve, az által, hogy 
megmondtam neki az igazságot, midön mindenki tariácsosnak látta ha
zudni j szembeszállottam nem egy közönséges embernek, hanem szin t
olly hatalmas, mint kegyetlen fejedelemnek gyülöletéve l, ki t a görö
gök és barbárok elég gyáván urnak és istennek neveznek, holott az 
ördög név jobban megillette volna öt." 

A császárnak haragja elöl álruhában s egyedül menekült, faülte· 
téssei s vizmeritéssel a fürdök számára tengetve életét j a szó.müzetés
beu egyedüli hü társai valának P h a e d o n, és Demosthenesuek követ
ségi beszéde. Tudománya. kedvessé tette őt a. barbárok előtt Daciában 
1\loesiában és a getáknál, kiknek történetét megírta ; mig a dolgok 
fordultával ö is visszatért. Utközben látni kivánván <St földiei, talál-
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kozási helyül Cyzicust jelölte ki, hol valójában temérdek nép sereg
lett össze. De mig ö egy jól kidolgozott beszédnek előadásához ké
szült, egyszerre hire terjedt, hogy valameily hires zenész érkezett a 
városba: mindenki elhagyta a szónokot, s ment hallgatni amazt. Ho
nába megérkezve, azon ti~zteletben és alkalmatlanságokban részeBült, 
mellyeknek ki van téve mindaz, ki polgártársai közt kitünő szerepet 
játszik; s h ütienségről vádoltatott, mivel a csás~árnak szobrot emelt a 
sirhalmok közt. Traján azonban nem csak hogy fölmentette öt, hanem 
midőn a dákuk fölötti diadalmenetét tartotta, megpillantva Diot a tö
meg közt, kocsijára maga mellé fölvette. 

Irmodorát Plato és Demosthencs után képezte ; meglátszik rajta 
a csin, de nem emezeknek világos egyszerüsége. A mi a tárgyat illeti: 
a sophiatáknak szokott védveivel bajlódik, s ezek közt nevezetes a vi
tatkozás a fölött: valljon Troja bevétetett-e? Azután pedig a böl
csészet, irodalom és erkölcstan komolyabb kérdéseivel foglalkozott, 
mellyekben a legjobb érzelmeket s a régiek ismeretének nagy kincsét 
tünteti föl. 

Nyolczvan értekezése közl5llegjelesebbnek tartatik az, mellyet a 
rhodusiaknak mondott a czélból, hogy megszüntesse nálok ama meg
rögzött szokást, mellynél fogva, ha valakit kortársaik közöl meg akartak 
tisztelni, régi szobrot vettek elö, s csak a fölirást változtatták azon. 
Ránk nézve pedig érdekes az, mellyet az alexandriabeliek előtt sza
valt el, hogy elvonja őket a szinházak és játékok dühös szeretetétöl. 
A szavaknak egész özönében sokkal bövebben igy szól hozzájok: 

"A népnek hallgató-helye csak a szinház ; itten pedig soha vagy 
. nagyon ritkán fordul elő valami okos, illedelmes, becsületes dolog, ha
nem csak dalok, trillák, bohóságok s hahoták, az aranynál kevésbbé 
szép dolgok. Mindezekkel megtelvén a nép fülei, nem tanultok már 
itten józan értelmet, vagy vallást, vagy igazságszeretetet, hanem csak 
oktalan czivakodásokat, tulságos hiuságot, buskomolysá.got, bőszült 
vígságot, gyalázatot, megvetést. Nem azért mondom ezt, ruintha meg 
akarnám fosztani a várost já.tékszereitöl, bármin ök legyenek is azok. 
Mentsen az ég ettől ! illy esztelen nem vagyok; csupán azt ohajtom, 
hogy a milly finom ismerői vagytok ez élveknek, szintugy hallgassá
tok meg néha az okos beszédet, s engedjetek üdvös szabadságot a szó
lásra." 

"Az atheneiek igen jól fölfogták a szabadságot e részben ; mert 
az ö költőiknek szabad volt megróni nem csak ezt vagy amazt, hanem 
magát a köztársaságat is, ha netalán hibázott. A régi vigjátékok tele 
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vannak illy vonásokkal i - a mit ök megengedtek a nagy ünnepek 
alkalmával, a közgyülekezetek napjain, midőn közösen kormányozták 
magukat, midön Görögországnak élén állottak, midőn hatalmukban 
állott halállal biintetni mindazt, ki az ő füleiknek a legkisebb alkal
matlanságot okozni merészkedett volna. Nálatok sem énekkarok, sem 
költők nincsenek, sem más valaki, hogy nyájasan korholna bennete
ket. S adná az ég, hogy én zenész volnék !bizonyára nemjöttem volna 
előtökbe dalocska nélkül." 

"Mindazáltal abban bizva, ki engem ide jönni ösztönzött, meg 
akartam kisérteni szerencsémet, s nem is estem kétségbe -felőletek, 
mielőtt e részben tapasztalást szereztem volna. Most már tőletek függ 
igazolni az én reményemet, ha mindvégig szerényen meghallgattok i 
a mi mennél váratlanabb dolog, annál nagyobb bámulatot és helyeslés t 
fog nektek szerezni, s meg fogja hazudtolni azon birt, mintha az ale
xandriabeliek egyebet sem tudnának, mint zenézni és tánczolni." 

"Ezen bámulandó város különös beteg~égben szenved, tudnillik 
hogy a versenyek és az ének után őrjöng. Ennek lakói, kik az áldo
zatok, foglalkozások és bizalmas beszélgetések mellett semmi jeiét nem 
adják a beteges hajlamnak, alig hogy a szinházba vagy a stadiumba 
lépnek, mintha csak gonosz italra találnának ott, hirtelen megfeled
keznek a multról és magukról, s nem pirulnak ollyasmit tenni és mon
da~.~i, a mit alig mer képzelni magának az ember j s a mi legkülönösebb, 
minden eszöket csak a látásra vagy a hallásra fordítva, se nem látnak, 
se nem hallanak j szóval : öregeket, ifjakat, gyermekeket, nőket szédel
gés és őrjöngés lep meg. A mint onnan kijönnek, egy kissé alábbhagy 
ugyan a nyavalya, de nem csendesül le i sa köztérek, vendéglök, az 
egész város több napon át érzik a lökést, ollyformán, hogy midön el 
vagyon oltva a nagy tüzveszély, látni még itt-ott füstöt, szikrákat, 
kormot, s elégett vagy izzó üszköket .... " 

"Ezt fogják rólatok mondani a népek. Nem is mondom én, hogy 
ezen játékoknak helyet nem kellene adni a városban j nem, tisztelni 
kell a néptömeg gyarlóságát, s üres idejét el kell foglalni (azonkivül 
még a jobbaknak is van néha szükségök időtöltésre s elszórakozás ra) : 
csak annyit mondok, hogy mindez illedelmesen és szabad emberekhez 
illő méltósággal történjék. Azért tehát biztosak lehettek, hogy a ti 
hallgatástok épen nem rontja meg az ügyet j a barbár egy lépéssei sem 
fog lassabban járni, az énekes nem fog átugrani egyetlen jegyet .... 
De nem j ti azt hiszitek, hogy nem is lehettek jelen a játékon, ha csak 
lSrjtsngésre nem vetem ed tek ... s néha nem egy közületek áldozatul esett 
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esztelen zeneszi mohóságá.nak... Sőt ha hitelt adha.tni a hirnek, 
némelly szerencsétlenek, kik illy módon vesztek el, hősöknek vélve 
magukat, nem irtóztak a haláltól, csakhogy még néhány perczig olt
hassák énekszomjukat .... A hősiességnek valóban uj és hallatlan ne
me! mert mig a régiek szépnek találták föláldozni az életet a becsület-, 
szabadi!ág- és hazáért, mostan az alexandriabeliek szépnek találják a 
a halált egy trillá.ért. S mit mondjak másokról , kik duzzadt 
szemekkel, tátott szájjal, s mintha füleikkel szivnák be a teljes boldog
ságot, egy szerenceétlen gonosztevőt megváltónak és istennek nevez
nek?" 

"S nem szégyenlitek-e magatokat, illyformán eszeteket veszteni 
ildomtalan zenészek miatt, kikben semmi nagyság nincsen? Ha mégill 
legalább egy lsmenias, vagy Timotheus, vagy azon Arion volnának, ki 
a delfineket is e]tudta bájolni ... Sőt inkább ezek a régi zenének föl
forgatói, kik azt megrontják, szétdarabolják, s rendkivül azéthangzóvá 
teszik, Mikor hallott tőlök az ember tiszta, nemes, férfias öszhangzást? 
Nem tudnak azok egyebet, mint dalolni fajtalan nök, ugrálni tánczosok, 
kurjongatni részegek módjára, darabos szavakat s olly sajátszerü hajli
tásokat használni, hogy uj szavakkal kellene azokat megjelölnünk. Am
phion, a mint mondják, a lantnak hangjára várost alapitott: a ti lan
tosaitok lerontják azt. Orpheus megszelidité a vadakat, s megnyerte 
azokat az éneknek: ezek pedig titeket a tanulást és a rendet utáló fe
nevadakká változtattak." 

"Minö különbség a spartaiak magukviselete és a tietek közt! 
Azok, midőn egy hires lantos ment lwzzájolc, mivelhogy a legfinomabb 
élvezet mcsterének ismerték öt, nem hogy megtisztelték volna, hanem 
elvéve tőle a hangszert, s leszaggatván arról a hurokat, kihajtották 
őt a városból j olly nagy gyanu\•al viseltettek eme mcsterség iránt, s 
olly féltékenyen őrizték füleiket, ne hogy megrontsák magukat, s szol
gává tegyék a szellemet. S minő volt a hatása a két különbözo maga
viseletnek? A spartaiak folyton diadalmaskodtak a barbárok fölött, s 
sok ideig Görögország élén állottak j ti nem csak parancsolni, de még 
engedelmeskedni sem tudtok, mint illenék, s mégis a multkor a gőg 
lázadásra birt benneteket. A gőg, mondom, melly nem volt azelőtt a 
ti valódi szellemetek a lázadásra. Ah! ti vagytok ollyan emberek, hogy 
föllázadjatok? ollyanok vagytok-e, hogy csak egy nap is harczolni 
birjatok ?" 

"De elég most a szinházról; menjünk át a stadiumra. Alig hogy 
beteszitek oda lábaitokat, ki irhatja le a kiabálásokat, a szórakozást s 
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a léleknek aléltságát, a szivdobbanásokat, a folytonos változatosságot 
a tagjártatásban, a szin- és hangváltozást, mellyek a ti betegségteket 
jelölik, \'agy kisérik? Bizonyára, ha lovak helyett titeket hajtanának, 
sőt vernének a tragoediák ostoraival, a ti dühötök nem lehetne szerfö
löttibb vagy hevesebb. lxiont a költők halálra ítélve, örökké forgó ke
rékhez kötötték,- ez csak ruese i ti pedig valójában egész lélekkel a sze
lierek kerekeihez vagytok lánczol va, s folyton azokkal forogtak,- és ez 
rátok nézve a legnagyobb élvezet. Hitemre mondom, ha valamelly isten 
előtökbe állva, azt kiáltaná nektek: ,Szerencsétlenek! mire való ennyi 
bolondság és őrjöngés? Nem Pelops ez, a ki itt vágtat, nem Oenomaus, 
nem Myrtilus; nem is országról, nőről vagy életveszélyről van itten szó: 
hitvány szolgák ezek, kik hitvány pénzdarabért izzadnak, majd győznek, 
majd legyőzetnek, s mindenkor ugyanazok maradnak.'- Mit felelhet
nétek az illy szemrehányásokra? Semmit.· Már pedig ha Pelopsnak 
nagyapja szólana hozzátok, épen nem adnátok neki igazat. Miképen 
orvosolható tehát a ti bajotok? minő istenség segíthetne azon?" 

Ekképen tehát Dio már akkor bolondságokat korholt, mellyek 
még most sem találtak orvoslást. Kérdeztetvén egy uri ember által, 
miképen tehetszert az ember ékesenszólásra, a classicusok tanulmá
nyozását ajánlotta neki. Mindenekelőtt Homert, ki első és utolsó ol
vasmánya legyen a gyermeknek, férfiunak és öregnek 1), s a ki mindazt 
nyujtja, a mire az olvasónak szüksége van; továbbá a történetiróka t, 
főleg a komoly Thucydidest, a. kedves Herodotust és Theopompusti a 
drama-irók közől Menandert és Euripidest: amazt mint elsőt a régiek 
köz t, emezt, mint a ki Hagy hasznára van az áil3mférfiunak ( 110Át nxw 
a vJ!!i). Ámbár az elsőséget Oemosthenesnek adja, mégis inkáb b ajánlja 
Hypericlest és Aeschinest, kik szintolly csinnal, de egyszerüebben és 
könnyebben Írnak i azután az ujabb négy rhetort: Antipatert, Theodo
rust, Plutiont és Conont, azon különös okból, mivel ezeknek olvasása 
nem veszi el a.z embernek kedvét, reményleni engedvén, miként utol
érhetők. 

Herotles .tttlcus és Hatirianus T)'rusból. 

Tiberius Claudius Herodes Atticus, kiről már szólottunk, Aulus 
Gellius véleménye szerint mélység-, bőség- é3 kellemben mindenkit 
meghalad i annyi igaz, hogy a lakomák- és ajándékokkal nem fukar
kodott. 

Hadrianus, Tyrusból, az ö tanítványa s Commodus titkára, ezen 

1) J(rx~ t-tiao0, xtÚ Vawro>, xa~ nqóro; navd na~~(, xrx~ dvJQ>, Hao ylqovu. 
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már ismeretes tárgyakról értekezett: a máglyára itélt bmrzorkány 
mestersége miatt nem éghet meg j egy másik a babonaság megrontá · 
sára hivatván, az neki sikerül, s Hadrianus most azt kivánja, hogy 
mint gonosz lélek megégettessék j némelly katonák a folyamotutjából 
eltéritették, s megfulva ekkép a hadsereg, mellyel küzdendök valának, 
a győzöknek igért jutalmat kérile 

.-tellus .-trlstloles (sz. t~9.). 

Bithyniai Aelius Aristides számos utazásaiban mindenütt hirét é~ 
tudományának emlékeit hagyta hátra. Föliratok és szobrok szentel
tettek neki j azután Smyrnában telepedett le, mint Aesculap templo
mának öre. Ezen istennek szentelte magát különösen, nem is ok nél
kül; mert egy snlyos betegség tizenhat éven át kinozván őtet, miután 
senki rajta segiteni nem tudott, egyedül Aesculap vigasztalta öt gya· · 
kori megjelenéseivel, s gyógyszereket ajánlott neki, mig ennek paran
csára egy sebesen rohanó folyamba vetve magát, épen jött ki abból 1). 

Demostheties volt az ö mintaképe ; jóllehet mcssze marad mögöttE·, 
mindazáltal gondolataiban éR szavaiban erő vnn, kortársainak dagá
lyos irmadorától távol tartja magát j csak az kár, hogy tehetségéhez 
mért tárgyak hiányzottak neki, mellyek öt nagygyá emelhették volna. 
Hogy Marcus Aureliust az elpusztult (178.) Smyrnának fölépitésérc 
inditotta, az nem annyira az ő ékesenszólásának, mint a fejedelem jó
ságának érdeme. 

llermogenes es Longinus. 

A szereuc~étleuség által lett hires tarsusi H e r rn o g e n cs, ki 
1.5 éves korában Marcus Aureliusnak és az iskoláknak bámulatát vonta 
magára; 2.5 é\·es korában emlékező tehetségét vesztette el, s késő vén
ségig ezen szomoru állapotban élt. 

Mellőzvc másokat, Cassius Longinust ernlitjük még 2), ki mint 
Zenobia, Palmyra királynéjának oktatója, ez iránti hüsége miatt ha
lállal bünhödött. Plato bölcsészetét követte; az irók jelességei- és hi
ányainak ismerete által mindenek fölött kitüntette magát, kikről ő kor
társai által megbámult értekezéseket irt 3). Az ő neve alatt ismeretes 
egy rövid értekezés a ma g as z t os r ó I, mellyet némell y ek halicar
nassusi Dionysiusnak, mások másoknak tulajdonitanak. Caecilius, sicilia i 
rhetor, Augustus kortársa szintén irt c tárgyban, fejtegetve ugyan az 

1
) A betegséget és fólgyógyulá.st öt könyvben irta le ft Szent dolgokról. 

2) Longini quae .m7•tt'.<11111, gt·nue . .. <·oncintinv;t A. E. Egger. Paris, 1837. 
3 J Eunapius, c. 2. 



341 

eszmét, de szabályokat annak elérésére nem adott i c hiányou akart 
segiteni Longinus. 

Mint rhetorikai értekezést tekintve e müt, nincs meg benne azon 
gyermekiesség, hogy apró részekre tagolná föl a beszédet, spedant mü
szavakra szaritaná a tant i nem annyira dogmaticus, mint aesthetikai 
maclorban oktat. A példák, mcllyekkel tanait támogatja, a legtekinté
lyesebb iróknak igen értelmes birálatából meritvék i midőn valameily 
jeles darabra talál, nemes gyönyörrel kezeli azt, nem annyira hiányai
ra, mint s?.épségeire tekintve. Cicero, Aristoteles, Quintilian példája 
után vetélkedésre buzdul föl; Horner és Aeschylus hevét és ragyogá
sát ölti magára i mintegy !olaját ékescnszólr.sa által adja meg a hódola
tot az ihlett.c;égnek, mellyet azoktól kapott. Azonban már az is, hogy 
a ma g as z t os r a tanitani akar, bizonyítja, miszerint ő azt a való
tól egészen más értelemben vette. Valóban gyakran összezavarja a7.t. 

a széppel, néha a képletefisc-l; ritkán emelkedik föl az igaz magasztos
nak forrásáig, melly az észnek vagy erkölc'lijellemuek nem közölhetü 
hatalmában áll. 

Nem elégedve meg azzal, hogy elméletileg tárgyalta a fölleng
zö észnek kitöréseit s a szónoklati kifejezés sajátságait, midön az föl
ségesebb és élénkebb, megmutatni akarja: miképen nyerhetnek emelke
dettséget még a legegyszerübb s naiv irodalmi müvek is i rninő csint 
lehetne összekötni az igazzal és a természetcssel, kerülve a különczsé· 
geket és a nyerseséget, mit némellyck erőnek tartanak, s a trivialitást, 
a mit merészségnek akarnának elnevezni. Mindenek fölött a szépnek 
eszméjéhez a jónak szeretetét is igyekszik csatolni; a szellemek med
dőségét sa magasztosság hiányát a vagyonosság és az élvek becstelen 
szeretetének, s a hiu, mulékony dolgok bámulatának tulitjdonitja. 

Rrgétt)·r.k 

Ezen korszakba. helyezzlik az első regényeket, nem akarván a 
fölött vitázni, irattak-e már azelőtt is, vagy nem. E czim: sz e r e lm i 
e l b es z é l és ek , mut.atja azoknak tartalmát; de hiában keresnők 
azokban a következetesen végig szött cselek vényt, a jellemek festését, 
vagy a kornak ismeretét. Miletusi Aristides irt, nem tudni mikor, 
annyi bizonyos; hogy Ovidius és Crassus előtt 1), némi mocskos novel
lákat, mellyeknek szinhelyét az ö hazája képezte; azért M i l e t us i 

-----
' 

') Ovidius idézi azt, Fasti, II. 412.; s a 443·ik versben Sisenna fordítását 
emliti. A parthus surena Crassus ka.toná.inak szemökre vetette, lwgy azon eibesze
lések a.z ő sátra.ikba.n találtatta.k. 
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me s ék nek neveztettek el, s e nevezet átaJánossá vált. Egyik legré
gibb regény a Sz am á r patrassi Luciustól, mellyet Lucian és Apu
lejus Metamorphosisainak eredetije gyanánt tekintettek Antonius 
Diogenes a Thulei hihetetlenségekben (rcY. VJrEf! eov}.IJV 

li1luJT:a), a késöbb kiadott képzelt utazások mintájában, bizonyos Di
niast hoz föl, ki bejárva Ásiát és Europát, végre Thulebe érkezik, hol 
tyrusi Dereillides elmondja neki az ö testvére Mantinias kiséretében 
tapasztalt csodálatos kalandjait; mellyeket ö cypressus-táblákra vé
setvén, ugyanazon Dereillides sirjába tétet Tyrusban, hol Nagy-Sándor 
fölfedezte azokat. Hány kéziratot találtak, rejtettek el illy módon azóta! 

Maradtak fön még egyéb kalandok is, ugymint: az E p h es i a c a-k 
ephesusi Xenophon tól, aS z e r e lm i sz e n v e d é l y ek Partheniustól, 
mellyekről már szólottunk, s Alciphron levelei, ki a régi szoká.sokat vi
lágositja föl, minthogy a görög comicusokat nagyon tanulmányozta. 

Lucianus (120 -2001). 

A legjelesebb görög iró ezen korból kétségkivül Lucianus. Sa
mosatában született szegény családból, ugy mondják, a két Antoninus 
korában j midön 15 éves korában iskoláit elhagyta, atyja nem tudta 
magát egy könnyen elhatározni, valljon szabrásznak adja-e őt egyik 
nagy bátyjához, vagy az ékesenszólás terén képeztesse ki? A fiunak 
hajlama ez utóbbira birta az atyát, s Antiochiába utazván, az ügyvéd
séget tanulta j de a perlekedésben épen nem talál va kedvét, városról 
városra járt, szónoklatokat tartván az akkori rhetorok módjára. Kis
Ásia-, Macedonia-, Görögország-, Olaszország· és a két Galliában 
nagy hirre vergődött. ~~rtekezésP.i ha~zontalan vagy képzelt védokok 
körül forogtak j néhány azok közöl számunkra is fönmaradt, ugymint: 
a légynek dicsérete, a zsarnok-gyilkos, az ohajtott fiu, Zeuxis és Antio
chus, a rágalom, Hippias fürdői, a hazának vagy Demosthenesnek ma
gasztalása 1). 

Ezen gyermekies tárgyak nem valának elegendők elvonni lelkét 
korának bajaitól Látta ö, hogy a társadalom bomlásnak indul a val
lásos hit és erkölcsi elvek, szilárd és tiszteletre méltá intézmények hi
ányában; hogy a zsarnokság és elaljasodás vetekedik a kicsapongás
ban, a nemzetek eladják magukat, az erkölcstelenség mindinkább 
lábra kap ; hogy a gőgös nagyok a rabszolgák és védenczek egész se
regét hurozolják az utczákon, ol<talan vagy fajtalan vágyakat elégite-

1) Ha csakugyan tőle erednek. Lucianusnak legjobb kiadását eszközlé Reitz 
Fridrik . .Amsterdam, 17 44. 
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nek ki, a bohóczokat és bölcsész rhetorokat táplálják, ivásban, kéjelgő 
nyári lakokban és filrdőkben töltik éltöket, s nagyszerü gyászszertartás· 
sal végzik be a diadalt, hol a pénzen fogadott siratók serege (praeficae) 
könyeket hullat, s a végrendeletben föl~zabaditott számos rabszolgák 
fejökön süveggel kisérték őket a pompás sirboltokba. Hogy kincseket 
gyüjtsön magának, az egyik szavazatát adja el, a másik pedig felesé
gének vagy saját magának hüségét j a nagyobb rész aljas mesterségek 
által üzérkedik a végrcndeletekkel, czirógatva az örege~et, vagy siet
tetve azoknak halálát. Mindezen s innen származó bajoknak minden
ki más uton igyekezett elejét venni, a bölcsész, a hamis és az igaz val
lásnak papja j mig mások a kikcriilhetlen romlás fölött keseregtek, 
mások abban egészen elmerültek. 

Lucianus, ha kissé komolya bb, maga is vagy kétségbeesik a fö
lött, vagy javitani törekszik j de mint merész és tehetségdus Ratyrikus 
a nevetéshez folyamodott, mulattatá az emberiséget az által, hogy 
föltárta sebeit, s gunynyal és kétségeskedéssel rontotta meg, hogy 
ha a régi intézményekből még valami ft?nmaradt. 

Fölkeresi az élet határait, hogy az élőknek tetteiből gyermekjá
tékot üzzön. Charon elbámulván, hogy a megholtak annyira visszaki
vánják az életet, Mercurtól kérdezi, minő javakat élveznek az embe
rek a földön j s oda vezettetvén általa, látja, mint törekednek mind
aunyian ezer meg ezer módok által vagyonra szert tenni. A mi igen 
nagy ostobaságnak tetszik Charon előtt, mint a ld tudja, hogy mind
nyájokat egymás után, gyorsau és meztelenül át kell vinnie a más 
világba. 

Másutt ismét a szépsége t és az élveket veszi ezéiba j s a zsar
noknak ágya, vagy a szabának lámpája Rhadamanthus itélő-széke elé 
idézve, cynicusi őszinteséggel hozzák napfényre az ő korának utálatos
ságait j vagy Micillus kakasával vigasztalja a szegényeket az ö ala
csony, de nyugodt állapotuk miatt; azután megjegyzi, hogy a végelu
tazás után semmi különbség többé a legdusabb és legalábbvaló szolga 
közt. Ezen eszmét talán tisztább ajkakról hallotta j de ö éperi nem 
szándékozik gyakorlati igazságot vonni ki belőle, sőt inkább lélekölő 
kétségbe taszitja az embert. 

A bölcsél:lzek szavait hivalkodók., vagy hazugoknak, s mindig el
lenkezés ben talál va a tényekkel, nem lmtatta, valljon a tévely utjától 
távol vonul-e el az igazság utja, hanem egyenesen a scepticismusba 
esett. "Az emberi dolgok hiuságának ismeretére jutván, megvetettem 
a nagyságot, gazdagságot, élveket, hogy az igazságot fürkészszem. A 
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szemeink előtt föltáruló tünemények oka, a vil.tgegyetem szerzője s 
11zámos hasonló kérdé~ek zavarba hozván értelmemet, a bölcsészek hez 
fordultam, kik éltöket az igazság fürkészésében télitötték i kiválasztot
tam azokat, kiknek tanai mélyebbek, erényeik szigorubbak valának: 
ök ráállottak, hogy jó pénzért meg fognak tanítani. De hát mire ta· 
nitottak? értelmetlen, barbár kifejezésekrc, az előbbinél gonoszabb bi
zonytalanságban hagyva engemet." (C) 

Ekképen az ö gunyolódó szelleme, mint rendesen történni szo
kott, semmi szilárd és nagyszerü dologra nem vezet ; sem Epictetu~ 

vagy Marcus Aurelius erényét 1), sem a vértanuk hősi halálát méltá
nyolni nem képes. Aristacnetus, egy dusgazdag bankárhoz adva nöül 
leányát, meghijja a bölcsészeket és irókat, kik az ö kérdéseikkel elöál
lanak, annyi!'a, hogy a lakoma élczes vitatkozások szinterévé válik, hol 
Lucianus minden felekezet bolond~ágait és erkölcstelenségét napfényre 
hozza. Más alkalommal elárverezteti az ó-kornak legjdesebb bölcsé
szeit, kik, miként a vásárra kiállitott rabszolgák, saját hiányaikat föl
fedni kötelesek. Majd ismét bizonyos Peregrinus fölött kaczag, ki ér· 
zéketlensége fitogtatásából saját öngyilkosságának lát,·ányával ör
vendezteti meg a közönséget. Másutt egy Paphlagoniából származott 
Alexandernek gazságait fedezte föl, ki profétának adta ki magát. Ez 
magába fojtva haragját, egy hajót ajánl neki, melly őtet Pontusba 
visszavigye. Lucianus elfogadja az ajánlatot; s midőn a tenger köze
pére értek, a kormányos kijelenti előtte, miként parancsa van öt a 
tengerbe dobni i ne hogy azonban beszennyezze büntelen öregségét, 
egy puszt.a szigetre őt kiteszi. Innen megszabadulva, Lucianus be 
akarja vádolni Alexandert i Pontus kormányzója. azonban, tekintve 
a csalónak nagy hatalmát, lebeszéli öt arról. Miért is ő hosszuból an
nak életét irja meg. 

De hát ezek birták a bölcseséget? Maga Lucianus tisztelet- és 
barátsággal viseltetett Nigrinus és Demonax két bölcsész iránt: amaz, 
mint pla.tonicus, Romában gyakorolta az erényeket, mellyeket tanított, s 
az embereket a jóra és a jóban oktatta; a másik A theneben a tudomány 
szeretete miatt szegénységre jutott, rabszolgákat tartani nem akarván, 
mert igaztalannak találta, hogy valaki más által végeztesse azt, a mit 
magától is meg tudott tenni; erszényét és karját nem csak barátainak, 
hanem bármelly polgártársának készen tartotta i a régi bölcsek mód-

1) Ugy hiszik, ez ellen van irányozv& & Hermotimus, melly hihetőleg Avi
dill! C&ISius császár ösztönzésére ir&tott. 
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jára rövid mondatokban szálott; a felekezetek közöl a kevésbbé rosz
szst kiszemelte, jóllehet a stoicusokat mindeneknél többre becsülte, s 
Socratesnek bámulója volt; az igazat nyiltan kimondotta, s az ő szo
kásait az athenei szokhsokhoz soha nem alkalmazta. Fölrójják neki, 
hogy Minerva iránt kegyeletet nem tanusit. Mire l'> azt feleli: nem 
hiszi, hogy Minervának arra szüksége volna; azután virágokkal ko
szoruzva jelen meg a gyülekezet előtt,· s ennek oka. iránt kérdeztet
vén: "Ékesítve jövök, ugy mond, mint áldozat, hogy ha nektek ugy 
tetszik, készen találjatok." Az iránt kérdeztetvén, miért nem avattatá 
be magát az cicusini mysteriumokba, válaszu! adja: hogy ha azok rosz
szal;. volnának, ő már eltántoritotta volna azoktól az embereket; ha 
pedig jók, nyilvánosokká tette volna azol(at míndenkinek javára. 

E két bölcsészre támaszkodva, Lucianus az isteneket sértegeti, 
miként azok Horner- és Hesiodnál föltünnek. S mig a bölcsészek a 
polytheismust igazolni törekszenek az által, hogy az emberiséget táp
láló és kormányzó örök eszméknek képleteit és jelvényszerü alakját 
keresik abban : ő a költői s népies formák meztelenségében állitja elő 
azt, s olly gunynyal, mellyet még csak istentelennek sem lehet ne
vezni, mert arra mutat, hogy megszünt már a hit,- az istenek átválto
zásait és vállalatait a néptömeg kaczajának teszi ki. Mercur a zseb
metsző és keritö, Venus a fajtalan hölgy, Jupiter a kalandor és csábitó 
könnyü tárgyat nyujtanak neki a kaczajra; de ezzel be nem érve, még 
azoknak tehetetlenségét és semmiségét is be akarja bizonyitani; s 
majd a cynicus bölcsész kimutatja azoknak erötelenségét, minthogy 
a sors felsőbb hatalmának alávetvék j majd ismét azoknak félelmét 
tárj a föl, mivel a földön a stoicus Timoetes hiába n igyekszik bebizonyítani 
az ö lételöket az epicureus Damis ellenében; Momus aszerint gunyolja 
őket, a mint az utóbbinak védokai a másikat hallgatásra, az isteneket 
pedig kétségbeeséarc birják; azután vigasztalja öket, hogy a tudatlan 
tömegnél mindig fognak imádóitra találni. A régi Olympus soha nem 
látott illy vakmerő gunyolót; s a. hagyományokat, oraculumokat és 
szentélyeket nem csak hogy ostorozza, hanem még a Gondviselést is 
tagadja. 

A lerombolt régi istenek helyébe ujakat állitani nem akart. A z 
is t e n ek g y ü l ek e z e t é b e n szintugy kigunyolja a Persiából é11 
Egyptomból érkezteket: "Nem találni itten követ, melly ha egyszer 
koszortit kap és megkenetik, istennőnek ne tartsa magát j s kevés idő 
mulva a régi isteneknek helyök nem fog maradni az Olympusban." A 
veszélynek kikerülése végett Jupiter összehívja a mennybelieket, de ki 
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jelen meg? Szobrok márvány-, porpllyr-, vas-, arany- és rézből j ezek
től Jupiter azt kivánja, bizonyítsák be istenségöket, vagy letaszitja 
öket a pokol ba. 

A kereszténység az ő szemeiben nem egyéb babonaságnál, a ha
talmasok előitéletein s a köznép fecsegéscin alapulván. A Szent-Há
romság, keresztség, világteremtés, a Szeutiélek szerinte érthetetlen do
log, vagy a pythagoricus tanok későbbi fölélesztése j a vé1·tanuk állhata
tossága sem kerüli ki ingerkedő gunyait. 

Lucianust igen sokra becsülték kortársai; a nép elej be sereglett 
a városokból, midön valahol átvonult, s Commodus öt Egyptom hely
tartóságára emelte. Valójában, ha a történelemnek szigoru törvény
széke kénytelen nem lenne számon kérni az emberektől nem csak a 
tehetséget, a mellyel bírtak, hanem annak használatát is, öt a legjele
sebbek közé sorolhatná az egyszerüen szép irmodor, az cszélycs keze
lés, az ép, vidor élczek és azoknak kellő mértékben sannak helyén tett 
alkalmazása tekintetében. De a ki hadat izen a vallásnak, erkölcsök
nek, eszméknek, s mindcn elvet aláásva, a kedélyeket a szenvedélyek 
árjára bizni törekszik, miképen teljesiti az társadalmi hivatását? Két
ségkivül olly egyéneknek is kell lenni, kik rombolnak s könnyítsék ez 
által mások számára az ujl'a építést; azonban az illy Voltaire-féle em
bereknek föladata mindenkor sajnálandó müködés marad! 1). 

S még a mi történetirási modorunkat sem hagyta ostorozatlanul. 
Midön a háboru alkalmával, mellyet Marcus Aurelius és Lucius Verus 
a parthusok ellen viselte]< , mint a gomba, ugy támadtak az irók eme 

1) "V oltairehez hasonlitották öt i Lucianus azonban Voltairenek csak egyik 
oldalát mutatja. Ez megmérhetetlen volt, s gunyaival az emberiség iránti lelkese
dést ésszeretetet vegyitette; századát ami századunk határaiig s mindazon haladá
sig vitte, amit mi végrehajtá.nk. Lucianus ellenben, a jövőnek érzetétől megfoszl va, 
nem tud egyebet, mint kimeríthetlen tréfáival einyornni a jelent. A világnak azon
ban szüksége volt a hitre, hogy emberi dolognál valarn i vel többre támaszkodhassék. 
Peregrinus az emberek bámulatát igyekszik felkölteni maga körül; még egy magá. t 
profétának nevező Alexander történetét is idézhetném, ki folizgatta maga körül a 
népeket Ásiában és Olaszországban; tanitott s azt állította, hogy párbeszédba eresz· 
kedett az istellBéggel, s csak több év mulva bizonyult rá. a csaláS. Az emberiség ezen 
hajlamainak eleget tett a kereszténység; a vértanuság, szeretet, megtéritések ké· 
pezték erejét; árnyékban növekedett; s mig Lucian a. régi bölcsészetet kigunyol
ta, a keresztények hitöket terjesztettéli, elemiképen? önmegadás, várakozás, türe
lem, vértanuság által. Öket verték, de ök senkit nem vertek vissza; a catacom· 
bákban rágalmaztatv& s megalá.ztatva éltek i azonban mindig állhatatosak ma
radtak, sa szerencsétlenség iskolájában sza.poro<ltak." Lerminier. 
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vállalatoknak előadására, részint szolgailag utánozva a régieket, ré
szint gögtisen megvetve azokat, s mindannyian csak a h izeigés által ve
zéreltetve: Lucianus fölszólalt ellenök, s nevetségessé teszi azoknak s 
egyéb régieknek és ujabbaknak modorát. Noha mint rhetor, csak is a 
külalakra ügyelt., minda7.által üdvös tanác~okat ad, mellyeket röviden 
mi is ismétlünk itten: 

"A történetirónak kötelessége ugy adni elő mindent, amint tör-
. tént. De teheti-e azt, midön Artaxerxestől fél, vagy biborClltönyt, 
aranylánczot, nyssai lovat vár tőle jutalom fejében? Ekképen nem cse
lekedett volna Xenophon, az igazságszerető iró, sem Thueydides j te· 
kinteni kell inkább az igazságra, mint a7. ellen.;égeskedésre, s még azt 
sem legyezgetni, a kit szeretünk. Csak az igazság sajátja a történe· 
Icmnek j az iróknak minden egyéb dolgot feledni kell, s nem arra te· 
kinteni, a ki most hallgat bennünket, hanem azokra, kik ezen időkort 
réginek fogják nevezni. A ki a jelent simogatja, megérdemli, hogy hi
zelgőnek neveztessék. Nagy-Sándornak egy nevezetes feleletét emli
tik, ki azt mondta volna: ,Milly örömest kivánnék, oh Onesicritus, ha
lálom után visszatérni egy kis~é az életbe, hogy IJ.legtudnám, mint 
fogják az emberek jövőben olvasni e dolgokat! Ha jelenleg magasz
talnak, ezen nincs mit csodálkoznom j mert mindegyik iró eme c~e
kély étekkel halászsza jóakaratomat.' 

"Az én történetiróm legyen tehát rettenthetlen, megveszteget
hetlen, a szabadságnak és igazságnak kedvelője, sa közmondás szerint 
a gyermeket saját nevén nevezze, mit sem engedve a gyülölségnek 
vagy barátságnak j ne legyen benne könyörűlet, kimélet vagy szégyen; 
egyformán és méltányosan itéljen mindenkit. Saját könyveinek ven·· 
dége, se hazát, sc fejedelmet ne ismerjen; kormányozza önmagát, s 
ne okoskedjék a fölött, minő dolog tetszik ennek vagy annak, hanem 
adja elő a dolgokat ugy, a mint történtek. Tbucydides előadja a hasz
not és aczélt, mellyet minden józan értelmű ember a történelemnek 
kitűzzön j tudnillik, hogy ha későbben hasonló dolgok történnek, abból, 
a mi előbb megiratott, a szükség szerint jó tapasztalatot vonni lehes
sen. A mi továbbá illeti az előadást : legyen az kissé nyersebb és erő
teljes, szabatos körmondatokkal és tömve védokokkal j nem kell irni na
gyon élesen és hevességgel, hanem nyájasan és nyugodtan. Jele~ mon· 
datok gyakran forduljanak elő j az elbeszélés világos és csinos legyen, 
melly ·a tárgyat a lehető legnagyobb fényben tüntesse elő j nem 
kell homályos és divatban nem levő szavakat használni, scm korcs· 
mai VB.gy piaczi kifejezéseket, hanem ollyanokat, hogy a nép is meg-
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értse, s a tudósok is dicsérjék azokat. A modor ne legyen dagályos, sc 
mesterkélt i kiilönben hasonló lesz az előadás a füszeres italhoz. Hasz
nát lehet venni a költészetnek is, a hol helyén van; mert a törté
netnek is nagyszerü modorra és szavakra ·van szüksége, különösen 
midön csatáknak előadására kerül a sor , hol szintén szükséges -némi 
költői szellem, melly kiduzzasz~za a vitorlákat, s egyensulyban tartsa 
a hajót a hullámok felett. A beszéd csak az előadás szépségével vagy 
nagyszerűségével emelkedik; s a mennyiben attól függ, tartson egyen
lő lépést, ne csapongjon szerteszét, sem a helyzeten kivül ne emel
kedjék, ne hogy modorából kiesve, költészeti kitörésbe menjen át. 
Ügyeljen tehát a fékezésre, tekintetbe véve, hogy a nagy fölhevülés 
valamint a lovaknál, ugy az előadásban is nem csekély hiba. Nagyon 
jó lesz, ha a képzelődő tehetség gycplöit megragadva, azt szabályozza, 
s a fölhevülés által elragadtatni magát nem engedi. A tényeket to
vábbá nem illik csak ugy esetlegesen szőni, hanem szargalommal é:~ 
munkával, több iz ben visszatérve azokra, főleg ha jelenvaló és szemiéit 
dolgok ; ha pedig nem ez az eset, akkor azokhoz kell tartani magát, 
kik több hitelt érdemelnek, s kik gyülölség- vagy kedvezésből az ese
ményből valamit eltitkolni vagy ahhoz adni nem akartak." 

,,Összegyűjtve levén mind, vagy a nagyobb rész, először is rövid 
tartalom készíttessék, mintegy alaktalan embryo i azután adassék meg 
neki a szépség, 11. szinezet a st y l, rend és ékesenszólás által. Az i ró, ha
sonlóan Homer Jupiterjéhez, ki majd a thrák lovagok, majd a mysiabe
liek földjére pillant, n1ajd a romaiaknak saját ügyeit vegye szemügyre, 
fejtegetve, minőknek látszanak azok a magasból, majd Í!lmét a persa 
iigyeket. A csatában ne nézze csak az egyik részt, se egyetlen lova
got vagy gyalogot. Tartson mindenben mértéket; ne legyen az előa
dásban ízetlen, durva és gyermekes, hanem haladjon könnyüséggeli s 
jól elrendezve 11. dolgokat hely és mód szerint, ha. szükség, menjen át 
más előadásra, s térjen vissza az előbbire, ha oda visszaszólittatik. A 
mennyire lehet, gyorsan haladjon, oszsza be az anyagot időrendileg; 
repüljön Armeniából Mediába, azután ujra keresse föl Iberiát, Olasz
országot, időt sehol nem ves~.itve. Muta~son a fényes, tiszta tükörhöz 
hasonló lelket, melly a mint fogadja a tárgyak képeit, ugy küldi vissza 
azokat minden vegyület, alak, vagy szin \'áltozás nélkül. A történetirók
nak ugyanis nem ugy kell irni, mint a szónokoknak, hanem elmondani 
azt, ami történt, a maga rendje szerint. Szóval: a történetíró tartsa ma
gát hasonlónak Phidias-, Praxiteles-, Alcamenes- vagy másokhoz, kik 
nem csinálták maguk az aranyat, eziistöt, elefántcsontot; hanem a 
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ruint kapták az eleusok-, atheneiek- vagy argusoktól, mintázták, ki
faragták, fölékesítették azokat; mert abban állott mesterségök, hogy 
az anyagot a Rzükséghez képest rendezzék. Ekképen tehát a történet
irónak föladata a történeteket szép rendbe állitani, s olly világosan be· 
bizonyitani, hogy a ki olvassa, vagy hallja, annak mintegy szemei előtt 
legyenek a tények." 

"Eikészitve mindent, kezdje elöbel!zéd nélkül, ha csak a ·dolog 
fölvilágositást nem kiván i s ha előbeszédet készit, csupán két dologra 
ügyeljen, nem pedig háromra, mint a szónokok; elhagyva azt, a mi 
a jóakaratra vonatkozik, csak figyelemre és tanulékonyságra szóli
tsa föl a hallgatókat A figyelem meglesz, ha nagyszerü, szükséges és 
hasznos dolgokról fog nekik szólani j a tanulékonyság nem fog hiá· 
nyozni, ha tisztába állítja a dolgot, előrebocsátván az okokat, s kifejtvén 
az események fő részeit. A nagyszerü előbeszédhez méltók legyenek 
a tények is. Az átmenet az előadásra könnyü és terméizctes legyen, 
ugy hogy a történet többi része csupán folytatott előadás legyen. Né
ha nem árt fölékesíteni ezen elbeszélést; legyen az sima és egyenlő, 
magához mindig hasonló, minden fellengzés és alacsonyság nélkül, a 
világosságot keresve, melly a tényeknek egyezéséből mindig előállít
ható. Tökéletes pedig csak akkor lesz, midön az előzményből foly az, 
a mi következik, s az egész lánczolatot képez , ne hogy sokféle esemé
nyek egymás mellé állitva lenni látszassanak i hanem az első 

mindig ré~zt vegyen a másikban, s ne csak szomszédja legyen an· 
nak, hanem az utolsókkal is kapcsolatban álljon." 

"A gyorsaság mindenben hasznos, főleg hol sok az előadnivaló 
tárgy; ezt jó lesz megszerezni nem annyira a szavaknak, mint a té
nyek nek összevonása által, vagyis hogy átugorva az apróbb, nem any
nyira szükséges dolgokat, bövebbtm szólhassunk a nagyokróL Külö
nösen pedig figyelmes legyen az iró a hegyek, tengerek, folyamok le
irásábau, ne hogy ékesenszólást fitogtatni látszassék. Lám, milly rövi
den szól Thucydidcs, midőn valameily gépet ir le, vagy a magában 
hasznos és szükséges ostrom-rendet mutogatja, vagy az Epipolis alak· 
ját és a syracusai kikötöt rajzolja. Midőn szükség lesz valakinek sza· 
vait fölhozni, a személyek· és a tárgyhoz illő dolgokat mondjon, s min
dig a legnagyobb világossággal. A dicséret és becsmérlés legyen sze
rény, óvatos és nem rágalmazó, rövid, megérdemlett és a maga he· 
lyén. S ha épen jókor jő elő valamell y mese, adassék elő j de minden 
bizonyitás nélkül, hogy mindenki azt gondolja róla, a. mi tetszik, te 
pedig rnent légy az ócsárlástóL V égre gyakran fogom ismételni, hogy 
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midön írunk, ne csak a jelent tartsuk szem előtt, hogy a most élő em
bereket dicsérjük és tiszteljük ; hanem idézzünk emlékünkbe minden 
kort, vagyis inkább írjunk a jövőnek, sattól várjuk a jutalmat, és hogy 
elmondják: "Ez szabad, őszinte ember volt; nem is találni benne hízel
gést vagy aljasságot, hanem igazságot minden dologban." A ki Józan 
fölfogással bir, ez élet rövid reményei fölé helyezi ez itéletet. Miként 
a gnidusi építész, Iti a Pharos tornyát épitette, a kövekbe saját nevét 
véste, a vakolatra pedig az akkoriban uralkodó királynéjét, előre lát
ván, a mi történni fog; mert rövid idő mulva a vakolattal együtt a 
betük is leesvén, csak akkor vált olvashatóvá: Sos t r a t us, a g n Í· 
d u s i D e s i p h a n e s fi a a h a j ó s o k m e n t ő i s t e n e i n e k. Ö 
nem tekintette korát, tudva, hogy rövid az élet; most azonban és ez
után is, mig csak állani fog a Pharos torony, az ö müvészete dicsőittetni 
fog. Igy kell írni a történelmet, igazán, bizva a jövőben, nem pedig hí
zelgés által hajhászva az élők dicséreteit." 

HUSZADIK · FHJBZET. 
Történetirók 

Tacitus (.ill- t 301). 

E tanácsoknak valljon inikép feleltek meg az e korbeli történet
irók? Mint sas, ugy emelkedik valamennyi fölé Cornelius Tacitu~. 

Umbria Terni városában születve, s a rhetorok és staicusok iskolríi
ban nyerve oktatást, azoknak némelly hibáit s a szigoru romai erköl
csök bámulatát magának elsajátította. Ennek következtében s a jelesebb 
bölcsészeti iratok olvasása által utálat keletkezett benne minden aljas 
szolgai érzelmek iránt; azon éles belátásra tett szert, mellynél fogva 
nz emberi szivnek legtitkosabb rejtekeiben fürkészett. Először fegy
vert viselt, azután ügyvéd lett; Domitián alatt quaestori és praetari 
méltóságot viselt; utazott Germaniában és Britanniában. Utoljára con
suiságat is viselt, s hosszu élctet élt több nyugalommal, mint sem 
azt iratainak szigoru, elégedetlen hangjából kiolvasni lehetne. 

A jó és gonosz uralkodók élő ellentéteinek közepette nyugodtan 
szemlélte ő az erélytelen kiizdelmet; mielőtt nyilvánosan föllépne, 
érettebb éveit bevárta. Meghaladta már a 40 évet, midőn hálából ip
jának, Agricolának, életét megírta. E müvében az életrajzot a törté
nelem méltóságára emelte, egy egészen uj (a brit) népnek történeteit 
szöve abba, mellyröl a legérdekesebb adatokat gyüjtötte össze. 



351 

Ezután Germania Jeirásához fogott, s Caesar nyomait követve, 
e népnek szokásait rajzolja ; mintha csak sejtve azoknak közel terjesz· 
kedését, óvni kivánta volna a birodalmat, s figyelmeztetni a romaiakat 
ama harczos, durva, de ép törzsekre, mellyek olly nagyszerü ellenté
tet képeztek a birodalom romlott miveltségével. E parányi könyvecske 
az ó-kornak egyik legjelentékenyebb müvc, valódi remekmü, hogy ke
vés szávai sokat mondjunk; noha a neki tulajdonitott dicséretek nem 
felelnek meg tökéletesen az ujabb kívánalmaknak. A mi a tényeket 
illeti: átalában igazat mond, s hihetőleg saját szemeivel látta, vagy aty
jától hallotta azokat; de már azoknak Jeirásában egyoldalu vá lesz azon 
utálat következtében, mellyel a romai társadalom romlottsága iránt visel
tetik, ugy annyira, hogy midön az ujabb népek erőteljes épségét az ö 
századának romlottsága ellenébe állitja, a vadon élet magasztalásának 
tulságába esik. Nem értve a· német nyelvet, sok dolgot bal ul fogott 
föl ; hasonlóan többi polgártársaihoz mindenütt csak romai szokásokat 
keresve, Görögország és Roma isteneit látta a germaooknál is 1). Mig 
a romaiak nem igen szorgoskodó lliváncsiságának olly sok rejtélyeket 
tárt föl e tartomány, hová fe gy vereik most kezdettek behatni: az ot
tan szerzett tökéletlen ismereteket egy egészen különbözö miveltség 
meg nem felelő hason szavaival forditja. A határozatlanságot és ké
telyeket még inkább növeli a kifejezés, melly az ö mcsterkéJt rövid
sége mellett nem épen elegendő annak jelentésére, a mit a történetirá 
gondol, vagy pedig a szokottól eltérő értelemben használtatik. Mind
amellett azon érdeme Tacitusnak megmarad, hogy az ujabbkori törté
netnek első lapjait ö nyujtja. 

Megkisértve erejét , Roma történetének megirásához fogott 
harmincz könyvben, Nerótól kezdve Nerváig, kinek és Trajánnak ural
kodását, mint dusabb és biztosabb föladatot, az ö vénségére tartotta 
fön foglalkozásui 2). Ezen szándékát azonban nem valósitotta, sokkal 
czélszerübbnek találván évkönyvek alakjában irni meg Augustus négy 
első utódának kegyetlenségeit. Daczára azon gondosságnak, mellynél 
fogva egy, uralomra jutott utódja 3) az ö müveit számos példányokban 
másoltatá, azoknak nagy része elveszett. A T ö r t é n e t b ő l csak négy 
könyv é3 az ötödiknek kezdete maradt fön, s ezek száma nem csekély 

1) Hallotta. Jtlar, a mi német ragaszték és dicsőt jelent, s Herl vagy Kerl 

Odinra 11lkalmazva, ebböl l\iercuriust c.:.sináll;. Igy másutt is. 
z) Principatum divi Nervae et imperium Trajani, uberiorem securiorem· 

que roateriam senectuti seposui. Hist. I. 
3) Tacitus császár, ki csak hat hónapig uralkodott. 
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lehetett, ha itten egy évnél több alig foglaltatik, ugymint a 69-ik év. 
Az É v köny v ek ből (Annales) főnmaradt tizenkettő, számos héza
gokkal ; elveszett mindaz, a mi Tiberius végéveit, Caligula uralkodá
sát és Nera kormányának nagy részét tárgyalta. 

Mig Herodat ·és Livius költői, Polybius és Xenophon politikus 
történetírók: Tacitus, mint bölcselő történetíró, a lánczszemct képezi a 
régiek és ujabbak közt. Ó az első, ·ki a történelembe az erkölcsök és a 
belviszonyok rajzát fölvette, rendkivUli dramai ügyességgel állitva elő 
nem csak a forumot és csatatérc ket, hanem a családi jeleneteket is; 
nem is szaritkazik egyedül hazájára, hanem az éjszakon és keleten 
föltárult uj világokat is vizsgálat alá veszi. Nem feledve a történet
irónak főpapi hivatását, mint az erkölcsiségnek szigoru birája, még a 
megbukott erkölcsnek is tiszt.elettel adózik; a bünt, bármi hatalmas 
legyen is, ostorozza. ·Mindent kérlelhetlen birálat és itélet alá vesz ; 
ítéletét egy szóbau kimondja; bármi csekély dolgot adjon is elö, annak 
okait és következményeit fölfejti. Mivel pedig egészen politikával van 
elfoglalva, még a legegyszerübb tényekben is távoli s banyalodott 
okokat keres; a mi öt tu!ságra vezeti az okoskodásban, s olly komor 
szinben lát mindent, hogy még az elfajult század iránt is tulszigoru· 
nak tünik föl. Jelleme átalában becsületes; mindig igazmondó, még a 
legerőteljesebb kifejezésekben is; a szabadságot szenvedélyesen sze
reti, de csak a régi köztársasági formákban találja föl azt. E mellett 
megengedi azt is, hogy gonosz fejedelmek alatt is nagy lehet az em
ber; hogy az elvetemült szolgMág s vészteljes ellenkezés közt fölta
lálható a minden veszélytől és alacsonyságtól ment középut 1). Mig a 
zsarnokokra az örök gyalázat bélyegét süti: méltányolja. Nervát, ki a 
főhatalmat a szabadsággal megegyezteti, és Trajánt, ki alatt gondolat
és szól9.sszabadság uralkodik. 

Tacitus azonhan mit gondolt az ő kol'áról? Hitte-e ő azt, hogy 
a társadalom örvényből örvénybe sülyed elkerülhetlenü!? Vagy talán 
nem hitte ezt, mert gyógyszert nem ajánlott? S minő különbséget 
tesz ö annyi temérdek babonaság közt, mellyeket olly hi ven ad az olva
só elé, s mint politikai és nemzeti intézményeket tisztel,- és egy isten
ség közt, melly az ö legszebb müvét mértékfölötti romlottságnak en
gedi át? Lemond-e minden remécyröl, mellyet a dolgok más rendé
ben lehetne helyezni, s azt hiszi talán, hogy "az istenek csak a basz-

1
) Liceatque, inter abruptam contumaciam et deforme obsequium, pergere 

iter, ambitione ac periculo vacuum. Annales, IV. 20. 
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szuállással, nem az emberek üdvével foglalkoznak?'' E kérdésekre mi 
nem felelhetünk j minthogy ö egy orvosnak hidegvérüségével teszi ész
leleteit, ki a tetemet bonczolván, a gyilkoló fenének nyomára akad. 
Hogy ha ezen kutatás közben bonczkése alá olly tag kerül, mellyben 
életerő mutatkozik, annak sem kegyelmez; a keresztények ki.végezte
tését ép olly hidegvérüen irja le, mint számos egyéb áldozatokét, mint 
a kiknek halála csak látványul szolgál a zsarnoknak és a népnek. 

A császárok kegyetlenségének és kicsapongásainak egyhangu 
rajzára, kiknek törtP.netét irja a birodalom története helyett, sa sena
tusnak simuló gyávaságát, a népnek baromi közönyösségét látva, bor
zalom fogja el az embert. Azonban hiában kérdjük öt, miképen történ
hetett az, hogy annyira elaljasodtak Ca.to és Brutus maradékai j hiá
ban kérnénk tőle fölvilágositást, minö finom ügyességgel fékezte meg 
Augustus a népet, eme tomboló vadat, s az iránt, hogy a háboruk- és 
üldözésekben elveszett régi rcpublikanusok egyéb örökséget sem hagy
tak maguk után, mint kimerültséget és önmegadást. 

Mindamellett igen kedves és tanulságos dolog látni egy irót, ki 
annyi romlottság közepett megőrizve szeplőtlenségét, azt bizonyítja, 
hogy lakik az emberben valami, a mit a zsarnok még az élettel sem 
képes kiirtani belőle. 

Eme régi typusa ar. ujabb politikai eszélyességnek, eme bölcsész 
egy La RochP.foucauld modorában, a fölfogás és előadás minden egy
szerü, természetes módját kizárva. irmodorából, egy egészen sajátsá
gos, mesterkélt irályt teremtett magának, melly majd élénk gyor
sasággal, majd nyugodt fenséggel foly, a nagyszerüben egyszerü, né
ha magasztos, s hogy többet ne mondjunk, mindig eredeti. Nincs ben
ne virágos kifejezés, nincsenek ragyogó képletek, scm rim, sem kör
mondatok j nem kiván tetszeni, hanem gondolatot akar ébreszteni, 
hogy minden kifejezés oktasson, minden szó értelemmel birjon, s e 
végből tárgyára nézve szabatos, horderejére nézve határozatlan legyen. 
Ekképen Tacitus, daczára hiányainak, minden gondolkozó egyénnek 
dicséretét kiérdemlette 1). Bossuet öt a legkomolyabb történetírónak, 

1) Különös tisztelettel viseltettek számos fejedelmek a. fejedelmeknek emez 
ellensége iránt. Krisztina., svéd királyné, naponkint olvasott belöle; Ill. Pál pápa, 
szintugy Medici Cosmo is mindig kezében tartotta. Ta.citust; Spinola.ma.rquis, hi
res hadvezér, leforditotta; X. Leo nagy jutalmat igért annak, ki fölfedezi még a. 
többit is, ami az akkori kl:lvéshez nagyon hibázott, sa mit 1468-ba.n VendeJin 
adott ki Spirában. S valójában Angelus Arcimboldi W estpilaliának Corvey mo· 
nostorában fölfedezte azon kézira tot, melly a.z Annalisoknak öt első könyvét fog
lalja magában, s kiadta. 1515·ben. 

23 
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Racine az ó-kor legnagyobb festőjének nevezte; mindig kedvesnek ta
lálták azok, kiknek a köznyomor idején meg kell edzeni jellemöket a 
rémités vagy csábitás veszélyei ellen. 

T~citusnak valarnint mintája. nem volt, ugy utánzókra sem ta
lált; mert őtet csak az ntánozha.tná, ki, mikint ő, egy romai birodalom
ban élne, hol megemlékeztek a szabadságról és türték a szolga.ságot, a 
dicső hagyományokkal oc~mány elaljasodást egyesítve; ki ifjnságát 
polgári harczokban töltené, midőn két párt vitatkozik a. fölött, mellyik 
adjon gonoszabb uraikadót a világnak ; továbbá., ki egy Vespasián és 
Titus alatt kipihenhetné magát, csendben bosszut forralhatna Domi
tián alatt, mig végre Nervának trónra lépte után kiönthetné mérgét 
a hosszu időszakon keresztül átgondolt, a balsorsban megedzett, s egy 
olly embernek magasztos komarsága által szinezett lapokban, ki nem 
magát, hanem a köznyomort veszi tekintetbe; - melly komorság kisérő 

Ugy mondjak, hogy Napoleon 1\I. Suardda.l, a franczia ,Institut' örökös ti
toknokaval, a tett embere a tudomány emberével, a gyakorlat embere az elmélet 
emberével vitatkozottTacitus fölött. "Nem véli ön (mondá n császár), miként Taci
tus, bármilly nagy tehet:~ég, egyátalában nem szolgál11at mintául a történelemnek 
és a történetiróknak? Ö maga mély belátással birván, mélységes terveket föltéte
lez mindabban, a mi lör·ténik és monclatik. Pedig nincs ritkább dolog n világon a 
terveknél." 

,Ez igaz, sire (válaszolá Sua.rd), nagyon is igaz másutt; csakhogy Romában 
ez igen közönséges elolog volt. Hatszáz év alatt, mig n köztársaság tartott, minden, 
tervek és végrehajtások által történt; a császárság korába.n a világ urai !~.tenge
dék magukat szenvedélyeiknek, de nem az esetlegességnek; Tiberius tele volt 
ugyan kullinczséggel. de azért mélyen gondolkozott ' 

Napoleon. "Tacitusnak azon bit·odalom szellemét kellett volna elsajátítani, 
mellynck történetirója volt, ö azonban a köztársaság szdlemét tal"totta meg. Én 
is szeretném a köztársaságot, ha lehetséges volna" stb. 

Suar·d. ,Sire' Tacitus az ó-kor öSszes történetirói közölleginkább belátta, 
mikép lehet a f~jedelemnek legnagyobb hatalmát a népek legnagyobb szabadsá
gávalmegegyeztetni ; s ezen egyességet ö ritka boldogságnak nevezi.' 

.lYapoleon. ,,Mít sem tesz a dologra; ö E>gy pártnak történetírója, a romai 
nép pedig nem volt Tacitus pártján. A nép szerette a császárokat, kiktől Taoitus el 
:..kar minket ijeszteni; már pedig a szörnyetegeket senki nem szereti A császár
~ág kegyetlenségeit a pártok iclézték elő. 

Suard. ,Hocsánat, sire! Akkor már nem volt mmai nép Romában, hanem 
az egész világról oda sereglett gyülevész nép, melly a komédíáasá vált leggono
szabb császárt is megtapsolta, ha tudnillik kenyere volt és játékai a circusban.' 

/\'apolco11. "S az ö irályát talán mentnek hiszi minden megrovástól? Midön 
az ember Tacitust olvasta, azt kérdi, mit gondnit e történetíró. Nekem az tet
szik, Ita az iró világosau nyilatkozik. E részben ta.lt\n egyetértünk, nemde titok
nok ur?·' 

A titoknoknak nem volt ideje válaszolni. 
Lásd &arat, Mémoires hi1ttn"iqtm sur la t1ie de M. Suard. Paris, 1819. 
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társa annak, a mi erőteljes, nagyszerü és magasztos, s me ll y az életre, a 
gondolatra, minden mélyebb érzelemre kiterjed 

Tacitus azon szerencsében részesült, hogy saját dicsőségének 
tanuja lehetett j a mit talán inkább veracinek és szónoklatainak kö
szönhetett, a mellyek elvesztek, mint szintén egy élczgyüjteménye is, 
melly még a grammatikus Fulgentius Planciades előtt ismeretes volt. 

Svetonlus (70 -f~fl). 

Cajus Svctonimi Tranquillus, a régiRégeknek fáradhatlan gyüj
tője, az egyik császárnak gyürüjét, a másiknak pecsétjét őrizte j Had
riánnak egy régi bronz-szabrocskát ajándékozott, mellJ hajdan Au· 
gustusé volt. Szintolly szenvedélylycl és szerencsével adomákat gyüj
ttitt össze a tizenkét császárróL Lcirta mindegyilmek arczvonásait, öl· 
tözetét, magatartását és életmódját j mellyik órában ebédelt, hány s 
minő étellel élt mindegyik, miképen volt butorozva szabája, minő 

közmondásokat használt, minő fajtalanságokban gyönyörködött: mind
ezt leplezetlenül sorolja elő. Mint a császárok nak hideg és laconicus 
le,,éltá.rnoka, minden gondját csak a tudományasságra forditjaj az er
kölcsiséggel mit sem gondol, s már az sok tőle, hogy Caligulát ször
nyetegnek nevezi j a politikával nem törődik, még csak észre sem ve
szi a világ dolgainak nagyszerü fordulatát Caesartól Domitiánig. A 
helyett, hogy az időrendhez tartaná magát, az erényeket és gonosz
ságokat a panegyristák módjára bizonyos osztályokba sorozza, elvá
lasztva ekképen azokat a tényektől, mellyekből eredtek, s mellyek azok
n!t.k értelmet és értéket adnak; még csak azt sem vizsgálja, mennyire 
nevekedett vagy csökkent ezek által a fejedelemnek és az államnak 
boldogsága és jólléte. 

Egyéb munkákat is irt, ugymint a rhetorok, grammatikusolt s ta
lán a költők életét, a görögölt játékairól, sértő kifejezésekről, és a romaiak 
öltözetérőL Irálya tiszta, minden ékesség és keresettség nélkül. 

't'elleju5 Patercuius (i 9. u. e. - 3t. K. u.). 

VeHejus Patercuius Campaníában sziiletett, Tiberius alatt har
czolt Thraciában és Germaniában, polgári méltóságokat viselt, s Roma 
történetét irta annak eredetétől a maga koráig. Számunkra csak az 
maradt fön, a mi Görögországra és Romára vonatkozik, Perseus leve
retésétől fogva Tiberius uralkodásának 16.ik éveig. Egyébben őszinte 
történe!iró, de a legnagyobb alacsonysággal bizeleg a császát·olmak, ugy 
hogy a;oknak tetteit vagy megmásitja, vagy elhallgatja. Germanicus. 
ö nála dologtalan henye, Tiberius isten, Sejanus hős j ennek bukása, 

23* 
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ugy mondják, V ellejus halálát is maga után vonta, ki nem büntársa, 
hanem csak barátja volt J). 

Irálya tiszta, de szónoki s egyenetlen, Titus Liviusétól messze 
áll. Minden tényt bölcs mondatokkal szeret befejezni, elevenséget 
fitogtat, s az ellentéteket kiemeli ; dicsérve vagy gyalázva mindig 
szóookol; s miután Cicero halálát elmondta, Antonius ellen iskolai 
módra kikel, s heveskedésében nevetségessé válik. 

Valerlu Maximlll (U.). 

Sejanus bukásától kezdette irni Valerius Maximus a N e v e z e
t es t ény ek és m o n da tok g y ü j tem én y ét kilencz könyvben, 
rendezve minden megválasztás, és előadva minden izlés nélkül. A cso
dálatos után kapkodva, olly példákat hoz föl, mellyek a csodával hatá
rosak, s körülményeket, mellyek a tényhez alig tartozhatnak; ezek ál~ 
tal az igazság és a történeti egyszerüség veszt. A középkorban ked
velt iró volt; több izbm lemásoltaték glossák kiséretében. Az ö irályá
nak közönséges volta s a változatlanul hideg és szigoru declamatio kö
vetkeztében azon véleményre jöttek némellyek, hogy az ö miive, mi
ként azt bírjuk, csak rövid foglalat, vagyis inkább kivonat, mellyet az 
ő müvéből bizonyos Julius Paris készitett volna .• Előre van bocsátva 
egy utálatos hízelgéssei tömött prologus Tiberiushoz . 

.luetlnus (t58.) 

Justinus, Marcus Aureliusnak ajánlott föl 2) egy kivonatot Tro
gus Pompejusból, ki Augustus korában negyven könyvben irt történe
tet, ugynevezett P h i l i p p i c á kat, minthogy a hetedik könyvtől kezd
ve a macedoni birodalomról értekezett. Az a kérdés, valljon hibául tu
lajdonittassék·e az abbreviatoroknak, hogy az eredeti müvet elveszni 
engedték, vagy érdemül, hogy annak legalább egy részét megtartot
ták? Val6jában alig nevezhetjük compendiumnak Justinus eme mü
vét, melly tele van kitérésekkel s előadása mindig terjedelmes ; ba 
csak azért nem, hogy elhagyja azt, a mit érdekesnek vagy tanulságos
nak nem talál 3); az időrendet összezavarja, az egyes részeket kapcso
latba hozni nem tudja, sa pontosaágra nem sokat ügyel; ami talán az 
eredetinek hibája, mellynek érdeme szép irmodorában állhat. 

1) Jacobs, Des V. Paterculus röm. Gescl&icl&te ühersetr.t von stb. Lipcse, 1793.
llorgeuteru, De fide laistorica V. Paterc~tli, imprimú de adulatione ei objecla. LipcBe, 
1800. 

1) Ha. csak nem hamisitott a. bevezetés a. kéziratokban; irálya. legalább ké
s/Sbbinek mutatja. 

8
) OmiSBis his, l") UR e nec cognoscendi volupta te jucunua., nec exemplo erant 

necessaria.. Just. 
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Annak megitélésére, mennyi hitelt érdemel, a tudósok vizsgálat 
alá vették a kutfőket, mellyekblH Trogus merithetett, s mellyeket az 
ö röviditllje nem ernlit 1). A hat elslS könyvben, mellyek mintegy be
vezetést képeznek a macedonak történetéhez, Theopompust követi, kit, 
ugy szólván, forditott a következlS négy könyvben, mellyek sajátképen 
Macedoniáról és Persiáról szálanak Darius Codomanusig. A mit Nagy· 
Sándor uralkodásáról a XI. és Xll. könyvben mond, az már ismeretes 
dolog j de már nem annyira utódainak harczai, mellyekre nézve na· 
gyon is hiányos. A XVIII-XXIlL könyvellben becses ismereteket őr
zött meg a earthagaiakról a pun há boruk elötti időbeR Philarcbus volt 
talán a kutfö az eseményeket illetőleg Fülöp háborujáig a romaiakkal, 
s Polybius az eseményekre vonatkozólag Mithridatesig. Ennek ural· 
kodását s ~ parthusok történetét illetlSleg, Justinus, ugy szólván, a mi 
egyedüli támaszunk j míután rhodusi Posidonius müve, kit hihetiSI eg 
követett, ugy színtén Spanyolország története, melly a XLIV. könyv· 
ben foglaltatik, elveszett. 

Floru1. 

Lucius Annaeus Florus, valószinüleg spanyol eredetü, négy 
könyvben irta meg a romai történetek rövid foglalatát 2), vagyis inki:l.bb 
panegyrist költői stylben, ugy annyira, hogy gyakran Virgilnek egész 
verscit közbeszőtte. Ő tehát elhanyagolja az időrendet, mindent tul
nagyít, s ragyogó fényben állit elő; minden kicsiségben nagy sulyt he· 
lyezve, kérdéssel akarja ki erőszakolni a bámulatot. Számos eszméje na· 
gyon sok tehetséget tanusit, s erőteljes, szabatos kifejezésekkel tud él
ni; de a mondatok halmaza és a költői dagályosság hideggé és unal· 
massá teszi az előadást. Midön Decimus Brutus hadjáratát a celta 
partok hosszában leirja, e~sz biztossággal állitja, miként diadalmas 
menetében addig meg nem állapodott, mig a napot az Oceánban elme
rülni nem látta; sőt még azt is hallotta, midőn annak tányér& a ha
bokkal összecsapódott. 

Az nem áll, hogy az ö müve Liviusnak rövidítése volna, kh•el 
gyakran nem ért egyet. Még olly eszmét is pendit meg, melly ahhoz 
közeli t, a mit mi a történelem bölcsészetének nevezünk; midőn a romai 

1) Beeren, De Trogi Pompeji et JuJtini fontibus et auctorilate, a göttingai tli.r
sulat iratai ban, 1803. X V. köt. - Gatterer, Von Plan des 1rogus und seines Abkiir
:t.ers des Justini. 

') A város alapitásd.tól kezdve egész azon időig, a midón Augustus bezárta 
Janus templomát. 
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birodalomnak három: csecsemő, serdülő és ifjukort tulajdonit, ezt két 
századra osztja, hozzá csatolva, mint koronát, Augustus korát. 

Curtius Rul'us. 

Quintus Curtius Rufust némellyek ugyanezen korba, mások Con
stantin idejébe helyezik. De mivel egy régi iró sem tesz róla emlitést, 
s sajátszerii jelleggel nem bir, találkoznak, kik öt ujabbkori szerzetes
nek tartják. Inkább lehetne öt regényirónak tartani, kinek irmodora 
dagályos s fellengző mondatokkal bővelkedik; mindamellett előadása 
tiszta és rajzai csinosak. De mint történeti ró nem áll meg i a helyett, 
hogy Nagy-Sándornak jobb életiróit követné, a hiszékenyek és mcse
irók, ugymint Clitarchus és Hegesias nyomain jár i jóllehet ezeknek 
némelly csodaszerii meséit elhallgatja vagy kétségbe hozza 1). Az idő
renddel épen nem gondol; az egymással ellenkező tényeket össze
egyeztetni nem törekszik, sem azt nem kutatja, lappanghat-e valami 
igazság a mesékben. Görögül nagyon keveset tudott, még kevesebbet 
értett a hadtudományhoz; a földrajzból alig volt valami ismerete, a 
csillagászatból épen semmi. Taurus hegyét a Kaukazussal, az Iaxartest 
a Tansissal zavarja össze, mig a Kaspi- és Hyrcan-tengert megkü
lönbözteti i sőt mi több, a holdfogyatkozást ujhold idejére teszi 2). Elő

adása rhetorra mutat, ki szép szavakkal és nagyszerü mondatokkal 
akarna kérkedni, ha bár azok nem illenek is a. tárgyhoz; ugy hogy a 
scythák a görög Porticus mondataival kérkednek, a hősök pedig szin
padi szemtelenségeket fitogtatnak. Elmondva azt, minö méltatlan do
logra használta Sándor Bagoas heréltet, hozzá teszi azt is, miként a 
macedoni uralkodó kéjeigései mindig szabadok és természetesek valának. 

Dlct)·s. 

A monda szerint Nero uralkodása alatt"földrengés nyitotta meg a 
cretai Dictysnek sirját, ki ldomeneusnak társa volt a trojai hadban, s 
ott találtatott volna annak naplója, phoeniciai betükkel pálmalevelekre 
irva. E csalás szüleménye, Quintus Septimius által a III. században la
tin nyelvre fordítva, számunkra föntartatott . 

. ~ tllbbl tllrtéaetlrók. 

Ezen korszakból a következő történetirók emlittetnek még: Lu
cius Fenestella ; azonban a neki tulajdonitott értekezés "A romai tiszt-

1) Pl ura transscribo quam credo; nam nec aflirmare sustineo, de quibus 
dubi to, nec subducere, quae accepi. Lib. IX. 

'J ,Luna delicere oum aut terram subiret, aut sole premeretur.' IV. tO. Hi· 
báit folderitette Le Clerc az. .Ars eritica végén. 
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viselőkrlH" florenczi Andreas Dominicus Floccustól való. Servilius No
nianus és Fabius Rusticus, Nerónak kortársas Senecának magasztaló ja, 
gyakran idéztetnek Tacitus által. A görög nő, Pamphila, Nero alatt egye
temes történetet irt 33 könyvben. Svetonius Paulinus, Nerónak egyik 
jobb hadvezére, leirta hadjáratát az Atlason tul 41-ben, mcllyre Plinius 
gyakran hivatkozik; ki a keleti ügyeket illetőleg Licinius Mucianusra tá
maszkodik, ki a régi romaiak beszéd~.;it, tetteit és leveleit gyUjtötte össze. 
Ez utóbbi eleven legyet hordott magán, mint óvszert a látás megrom
lása ellen 1). J uli us Secundus bizonyos Julianus Asiaticus életét irt a 
meg; Vipsanius Messala a Vespasián és Vitellius köz ti l1arczot s egyéb 
tényeket : e két egyén szerepel a párbeszédben : A m e g r o m l o t t 
ékess z ó l ás r ó l. Cluvius Rufus Nero tetteit s a Ve~pasián uralmát 
megelőző polgárháborukat sorolta el; dolgoza ta ugyan elveszett, de az 
utódoknak alapul szolgált. Olly időkorban élve, midőn a közigazgatás a 
cabinctek rejtélyeiből indult ki, be kellett érniök a közvélem~nynyel, 
s elhallgatniol\ mindazt, a mi a zsarnokoknak tetszésére nem volt. 

Historia .tugusta. 

A H i st o r i a A u g u st a szerzöi: Spartianu!l1 Lampridius, Vul
catius, Capitolinus, Pollio, Vopiscns, - Diocletian alatt, vagy kevéssel 
utána éltek. Nem annyira történetirók, miut biographusok j Sveto
niusnak mintájára képezve, nem is a kornak nagyszerü eseményeit, 
mint inkább a császárok hibáit és erényeit, a nevelést, életmódot, öl
tözetet rajzolják. lrmodoruk szegény, minden rend nélkül j azt lehet 
mondani, hogy az ő dolgozataikban is beállott a zavar, melly mindin
kább elharapózott a romai birodalomban 2). Hihetőleg csak maga 

1) Pllnlus, XX VIII. 2. 
Z) Jegyzéke azon életrajzoknak, mellyeket a ,Historia Augusta' i róinál találunk: 

Fejedelmek. Irók. 

Hadrianus . . . Spartianm 
Antoninus Pius Julius Capitolinus 

~
Spartianus 

Aelius Verus · Capitolinos 
M. Aurelius . . Capitolinus 
Avidius Cassius Vulcatius Gallica.nus 
Commodm .. 
Pertinn.x . . . 
Didius Julianus 
Septimius Severus 
Pescennius Niger 
Claudius Albinus . 

Aelius Lampridius 
Capitoli n us 

Spartianus 

Capitolinus 
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Vopiscus volt szemtanu; a többiek csak hallomásból beszélnek, vagy 
az előbbi irókból meritenek, a kutflíkhöz alkalmazva elveiket s irmo
dorukat. Minthogy azonban hiányzik náluk az itélő tehetség: az egyik 
irónak lemásolása után a másikra mennek át, s ugyanazon tényeket 
meritik abból, még csak jeiét sem adva, hogy mostan ismétlés állott 
be, a mi néha háromszorosan is mcgtörténik. Mennyi hitelt érdemel
nek tehát az illy történetirók? Mindazáltal a mivelödés történetére 
vonatkozó számos tényeket és részleteket köszönünk nekik a 34 rend
beli életrajz által fölkarolt 178 év körébő l. Ez életrajzokat, ugy lát
szik, Constantin idejében szemelte ki valaki a sok közöl, mellyek akkor 
léteztek. 

.Josephus Flavius (3'2'- 93.) 

A zsidó Josephus saját életrajzában mondja, miként ö Caligula 
uralkodásának első évében !IZÜletett, s anyai ágon a machabaeusoktól, 
atyja után pedig papi nemzetségből származik. Már ifju korában vi
tatkozott az irástudók kal, kik hozzá jöttek tanácsot kérni. Tanulmá
nyozta a három felekezetet, mellyekre akkor a zsidó nép oszlott; az 
essenusok tanainak elsajátítása végett három évig együtt lakott a 
pusztában Ban un nal, ki szigoru életet élt ottan, azzal táplálkozva, a mit 
a föld nyujtott neki, s naponkint háromszor mosakodott, hogy szep
lötlenségét megőrizhesse. Visszatérve a városba, a farizeusokhoz állott, 

Carnealla ~ 
Geta ~ · · 
Macrinus 

Diadumenns l 
Heliogabalus . 
Alexander 
A két Maximinus 
A három Gordianus 
Maximus és Balbinus 

A két Valerianus ~ 
A két Gallienus 
A harmincz zsarnok 
ll. Claudius 
Aurelianus 
Tacitus 
Florianus 
Probus 

Spartianus 

Capitalinus 

Lampridius 

~ • . • C.pil<>li•uo 

Trebellius Pollio 

Firmus, Saturninus, • . . . Vopiscus 
Procuius és Bonosus 

Ca.rus 
Numerianus 
Carinus 
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a l(özügyek vezetéséhen is részt vevén. Midőn a zsidók a romaiak ellen 
föllázadni szándékoztak, erről őket lebeszélni igyekezett; de haszta
lan. Polgártár~ainak belviszályai közt hányattatva, mint vezér vett 
részt a harczokban, mellyek a szolgaságot elökészitették. Jotapatánál 
elfogatván, megjövendölte Vespasiánnak az uralmat; mi által szabad
ságot nyert, s a szabadosok szakása szerint Flavius melléknevet vett 
föl. Titussal együtt volt Jerusalem ostrománál j azután Romába ment 
vele, l1ol meghalálozott. 

Husz könyvben irta meg a Zsidó régisége ket, a világ 
teremtésétől kezdve Nera uralkodá~ának 12-ik éveig, nem ugyan a 
zsidók számára, hanem hogy az igen megvetett népet a görögökkel és 
rarnaiakkal megíflmertesf!e. Miért is elhagyta mindazt, a mit ezek babo
naságnak tarthattak volna j mindig azon oldalról mutatá be e népet, 
hogy az uralkodók el ne idegenedjenek tőle. A szent ld>nyveket ö csak 
történeti okmányoknak tekinti; azoknak nemes s hathatós egyszerü
ségét megrontja, az elbeszéléseket pedig csonkán, elsimitva, vagy fer
dén nyujtja Mindazáltal négyszázadnyi héza!,r,ot tölt be a zsidók tör
ténetéhen, a mi a szent könyvekben nem foglaltatik, sa szokásoknak 
részletes rajzát adja. 

F.zután hét könyvben előadván a Zs i d ó k h a r c z a i t, mely
lyekben ő szemtanu és szereplő volt, elárulja abbeli szándokát, melly 
szerint a győzöknek kedvezni kiván. "Mivel, ugy mond, a zsidók és ro
maiak közt folyt s talán minden harcz ltözött legnevezetesebb háboruról 
azok, kik szemtanuk nem voltak, s rosszul értesültek, helytelenül ir
nak j mások pedig, mint szemtanuk, vagy a romaiak iránti hizelgésből, 
vagy a zsidók iránti gyülöletből az igazságot eltakarják, s dolgoza
taikból majd vád-, majd dicsérő iratot, de nem igaz történetet ké
szítenek: én József, Mátyácmak fia, nemzetségemre nézve zsidó, szüle
tésemre Jerusalemből való, állapotomra nézve pap, ki személyesen 
harczoltam a romaiak ellen, s a végső eseményekkor is jelen voltam, 
föltettern magamban görögre forditani a történetet, mellyet anyai 
nyelven irtam a felső tartományokban tartózkodó idegenek számára. 
Illetlen dolognak találtam, hogy az igazság illy fontos ügyekben bi
zonytalanságnak tétessék ki, s mig a parthusok, babyloniaiak, a távo
labb lakó arabok, a mi nemzetünk az Euphratesen tul, és az adiabe
niek az én szorgalmam által mindent tudtak, miképen kezdődött a 
a háboru, minő események közt folytattaték, s miképen végződőtt ' a 
görögök és romaiak, kik nem harczoltak, csupán hízelgéseket vagy 
hazugságokat olvasva, ezekre nézve homályban maradjanak". 
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Miivét tehát az ujabb zsidó nyelvből görögre fordította, s bemu
tatta Vespasiánnak j a latin fordítás Titus parancsából történt, e két 
nyelv levén akkoriban a miveltek nyelve. Tökéletesen ismervén a ha
zájabeli felekezeteket, a köztök támadt egyenetlenségeknek igen ta
nulságos Iátványát nyujtja azon korban , midőn hazája elbukott. 
Agrippa királynak megelégedését szintén megnyerte 1)jRomában szab
rot emeltek neki j a legelső keresztény irók az égig emelik őt, jóllehet 
a lelkismeretes eritica temérdek pontatlanságokat találhat benne. Tőle 
birunk továbbá két könyvet: Apion ellen, ki az E g y p t om i d o l
g ok ban rágalmazta a zsidókat j végre egy értekezést az észnek ural· 
máról, a hét vértanu machabacus magasztalására. 

Philo (sz. 30. Kr. e.). 

Philo is zsidó volt, Alexandriából, ki, Caliguiához lett kiildetésén 
kivül, e czim alatt: C al i g u l a e r é n y e i öt könyvet irt azon bán
talmakról, mellyekkel ez őrült gonosztevő a zsidókat kínozta. Ezen 
bőbeszédű rhetornak bölcsészeti véleményeiről másutt fogunk szólani. 

Herennius Philo (sz. 24. Kr. u.) hazájának, Phoeniciána.k törté
netét irta meg, Sanchoniaton müvét pedig görögre fordította . 

. t.rrlanu~ (sz. tOlt. Kr. u.). 

Arrianus Flavius, Nicomediából, Epictetus tanítványa, romai 
hadvezér, ki egész a consulságig emelkedett, megírta a parthu~ok és 
bithyniabeliek történetét; melly müve elveszett. Fönmaradt azonban 
tőle Epictetus élete s négy könyv bizalmas beszélgeteseinek nyolcz 
könyvéből, ugyanannak tizenkét szónoklata, Sándor hadjáratának két 
könyve (a legjobb történeti mü eme nagy fejedelemről, alapítva Ari
stobulus- és Ptolemaeusra, kik a nagyszerü vállalatban társai valának) 
s egy más könyv Indiákról. Az irmadorban Xenophonnak szolgája; 
mivel, ugy mond, ugy kivánja ezt az isteni ihletés. Ó tehát akaratla
nul is rövid,mindamellett világos, nem minden kellem nélkül j a csoda.
szerü dolgokra és hasztalan fecsegésekre keveset a'd . 

.t. pp l anus. 

Alexandriai Appianust bámulat fogta el, midőn követek jöttek 
Romába uj nemzeteket fölajánlaui, mellyeket .H.oma nem fogadott el; 

1) Josepl!Us, saját Életrajz.óhan, 32. fej., két iratkát ernlit Agrippától: "Nagy 
örömmel olvastam könyvedet, & ugy tet!zik nekem, hogy nagyobb pontossággal 
készitetted az:t, mint mások, kik hasonló dolgokat irtak. Küldd meg nekem a töb
bit is·'. - "Abból, amit írtál, ugy látszik, nincs szükséged utasításra, hogy meg
tanits rá minket, a mi csak történt kezdet óta; ha awnban eljösz hozzám, én is szá
mos ismeretlen dolgoka. t fedezek íöl előtted." 
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minthogy most már nem a hóditás, hanem az önfentartás lebegett sze· 
mei előtt. Daczára annak, hogy a romai egy"égnek hódol, más nemze 
tekre is kiterjeszti figyclmét. Mid<ín valameily nép szerencsétlen vi
tába keveredik Romával, a mi tört!)netirónk azonnal szemügyre veszi 
azt, előadja viszontagságáit, elismervén a nemzetek fontosságát, mely
lyekről Titus Livius s a többi történetirók csak akkórtesznek említést, 
midön Romának uj diadalokra szolgáltatnak alkalmat. Müveiböl fön
mHr&dtak a pun lláboruk, o. Mithridates~el s Illyriával viselt hadak, 
öt könyv a polgári háborukról , !l némi töredékek a celta háborukról; 
igen becses maradvány. Ismerte a hadnak fortélyait, s cgyszerüen az 
igaz~ággal egyezőleg ad elő mindcnt , noha hibául rójják föl neki, hogy 
az irólmak, kikből meritett, nem érzelmeit, hanem szavait használta föl. 

Pausaulas (f7i-.). 

Jóllehet PausaniA.s , G ö r ö g o r sz á g i u t a z ás á b a n, főleg a 
középületekre és müvészet emlékeire forditotta figyeimét: mindamel
lett a történetirók és kor megértésére nagy segítségül szolgál ; mert a le
irásnál azoknak történetét is kutatja, a tényeket és meséket bírálva és 
fölvilágositva. Közben-közben megesik, hogymint utazó, sebtében ész
lel, és gyüjt; máskor ismét mindent meglatol. Ha képzelheti vala, minö 
vészfelleg függ a világ fölött, nem érte volna be a gyorsan gyüjtött 
jegyzetekkel, mellyek fölingerlik ugyan, de nem elégítik ki a mi kíván
csiságunkat. Irmadorában nyomorultan utánozza Herodotot mesterkélt, 
szakadozott szabatossággal. Cappadoeia Cae11area városában született, 
s bejárván Görögországot, Macedoniát, Ásiát, Egyptomot egészen 
Jupiter Ammonig, ugy látszik, Romában telepedett le az Antoni
nok alatt. 

Herodlanu•. 

Herodianus görög nyelven nyolcz könyvet hagyott hátra nekünk 
a császárok történetéröl, Marcus Aurelius halálától Maximus és Bal
binus haláláig, egyedül azt adván elö, a mit saját szemeivel lá,tott. 
A földrajzzal és időrenddel mit seru törődik; hanem szerenesés rövid
séggel és helyes itélettel választja meg a legfontosabb tényeket a 
boldogtalon kor földeritésére, a midön az okosság nem tanácsolhatott 
egyebet, mint engedelmeskedni a körülményeknek, saromaiak türelme 
az ö uraik önkényét fölbátoritotta. 

Dio (;aulus (~~9.). 

Nagyobb fontosságu történetirá Cassius Coccejus Dio, Bithynia 
Nicaea városából, ki Commodus s az ö utódai általlegfőbb méltóságokra 
emeltetett. N y o l ez decasra osztotta Roma történe tét, Aeneastól kezdve 
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Alexander császárig; a mi álom által lőn meghagyva neki, s az ál
moknak olly nagy hitelt adott, hogy azokról könyvet irt. Tiz évig 
gyüjtötte az anyagot; tizenkét éven át dolgozta a szöveget igen nagy 
részletességgel Heliagabal haláláig; innentől fogva pedig nagyon rö
viden. A dolgokat, mellyekoek szemtanuja volt, pontosan leírja; egyéb
iránt saját jelleggel nem bir, inkább csak férczelö, mint gondolkodó; 
s nagyon távol áll Thucydidestöl, kit szintugy az eszmékben, mint az ir
modorban mintául választott magának. Világos, noha pc,ntatlan és tele 
kitérésekkel; a csodák és álmok iránt nagy előszeretettel viseltetik. 
Még azt is tudja, miként a nap majd nagyobbnak, majd kisebbnek mu
tatkozott a philippii csata előtt 1); Vespasián nyállal egy vakot gyó
gyitott meg; egy phoenix röpült Egyptomon keresztül Romának 
790-ik évében 2) Megvetéssei viseltetik Cicero, Brutus, Cassius, Seneca 
s több tekintélyes egyéniség iránt, mivel republikanusok voltak j s 
majd nem az egyedüli a régiek közt, ki Caesarnak és Antoniusnak fogja 
pártját; n. császárok uralmát folyton törvényesnek hirdeti. Mint tiszt
viselö, pontosan leirja a comitiurnak rendjét, a tisztviselök megválasz
tatását s a közjognak változásait: miért is nagy kár, hogy müvének 
nagy része, valamint a persák- és getáknak általa megirt története ts 

elveszett. 
Dlogenes l.aertlus és Phllostratu •. 

Antoninus alatt élt Diogencs La.ertius, epicureus, kinek müve: A 
b ö l cs és z ek é l e t r a j z a i, habár több helyütt hiányos is, számos 
iskolák nézeteit tartotta fön számunkra. 

Athenei Philostratus a sophiatáknak emlitett életrajzain kivül 
megírta Apollonius Tyanaeus életét j irt még négy könyvet a képek
ről, egy értekezést a hősökről és bizalmas leveleket. 

Plutarchua. 

Plutarcbus az ó-kornak legkeresettebb irója, született 50 évvel 
Krisztus után. Hadrián császárt hihetőleg a bölcsészetre oktatta; a j e
l es férf i ak n ak p á r h u z am o s é l e t r a j z a i t irta meg, windig 
egy görögöt és egy romait hasonlitván össze. Ó maga mondja, hogy 
életének nagy részét szülöföldén egy kisded városban, Chaeroneában, 
töltötte, hol tanulmányai számára nem sok segédszert talált i de 
nem akarta azt elhagyni, ne hogy még kisebbé váljék e város. Milly 
roppant könyvtára lehetett ottan! 

Tudományassága azonban nem mutat tanulmányra, mellynél fogva 

1) Li b. XL VII. 
1) Li b. L VIII. 
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a temérdek ir6kb6l meritett ismereteket ~sszeegyeztette volna egy
mással, hanem folytonos idézetekkel él i igy egymással ellenkező s 
meg nem fejtett állitásokra megyen át 1). Emlékekre és földabroszokra 
is hivatkozik, de gyakran helytelenül; a nyelveket ugyanis nem ér
tette, még csak a latint sem. Jóllehet Romában élt, s belátta annak 
szükségét, hogy a latin nyelv megtanulása igen kellemes és hasznos 
dolog: még sem adta rá magát, mivel az neki nehéznek látszott, s idő 
és ifju erő kivántatott volna annak megtanulásához. 

Ennek ktivetkeztében durva hibákat követett el i de hogy a rész
letes botlásokat mellözzük, az által, hogy az eseményeket idő szerint 
nem :rendezte, zavart idézett elő, mellyet még inkább nevelnek agya
kori homályos czélzatok, JJibás crkölc~i kitérése!< 2); a mi mind a ha
tározott és terméken y eszmének hiányából veszi eredetét. 

1) Ö 250 irót idéz, kik közól 80 elveszett. 
Z) Vegyük csalt Demostbenes életét. "Egy végzetszerü sors, a mint látszik, 

vezérelvén a dolgok fordulatában czélja felé ama korban Görögország szabadsá
gát, ellenkezett azzal, amit Demosthencs kivánt létesíteni, s számos jeleket tünte
tett föl, mellyek előre hirdették a jövőt; még Pythia. is borzasztó jövendöléseket 
mondott, s még ezen régi sybillai oraculum is ismételteték stb." 

- "Azt mondják, miként a Thermodon egy kis patak, nem measze tőlünk Chae
roneában, melly a Cephisusba ömlik. Mi nekünk arról nincs tudomásunk, hogy 
ottan illy nevü folyó léteznék; hanem ugy tudjuk, hogy a mi jelenleg Emon ne· 
vet visel, volt akkoriban a. Thermodon, s Hercules temploma me!lett foly, hol a gö
rögök táboroztak; s azon véleményben voltak, hogy ama csatában vérrel és tete
mekkel telvén meg, uj nevét ekképen nyerte. Duris pedig azt állitja, miként a 
Thermodon nem folyam volt, hanem l10gy némellyelt sátrat emelve ott, s árkot 
huzva körülte, egy kis kőszoborra találtak, olly fölirással, melly azt jelenté, miként 
e azobor bizonyos Thermotlont ábrázol, ki sérül t amazont vitt karjai közt; s azt 
mondja, miként ez oknál fogva egy más or11.culum is volt ottan, melly azt mondá 

. stb. Bajos tehát meghatározni, mint állanak a. dolgok. De azt mondják, hogy De
mosthenes stb." 

- "Kik köz t volt Archia.s, ki aztán P higado terasnak neveztetett. Azt mond
já.k, hogy ö eredetére nézve th uri us, egykor tragoediákban szerepe !t ; azt is beEzé
lik, miként amaz aeginai Paulus, ki ezen mesterségben a többieket fölülmulta, az ö 
tanitványa volt. Hermippus azonban ezen Archiast Daeritus szónok tanítványai 
közé számítja, s Demetrius mondja, hogy ö Anaximenes iskolájába jára. Ezen Ar
chias vonta ki tehát Ajax templomából, Aeginában, hová menekültek, Hypericles 
szónokot, maratltoni Aristonicust, Hymereust, Demetrius Phalereus testvérét, s 
elküldé öket Cleonába Antipa.terhez, hol meggyilkoltattak; azt is mondják, hogy 
Hyperidesnek nyelve vágatott ki. Tudva továbbá, rniként Demosthencs könyörgö 
állapotban időzött Cala.uriában, Neptun templomában, elment oda kis hajókon 
thrák poroszlókkal, rávette, hogy onnan távozva, együtt menjen el vele Antipa
terh~, mintha ott semmi kellemetlen dolog nem történnék vele. Demosthenesnek 
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Józan kHzértelemmel birván, de a multnak minden érzete nél
kül, az életkor, nemzetiség, állapot nem tesz előtte különbséget a hő
sök közt, kiket mind ugyanazon szinekkel fe!lt vagy bámulandókép 
jóknak, v;gy borzasztóan gonoszoknak, azon fokozatok és vegyületek 
nélkül, mellyek az embernek valódi physiognomiáját képezik. Nemlátva 
mást, csak azt, a kiről beszél, a másiknak életrajzában magának el
l~ntmond; követi azt mindenütt, a csatatéren, trónon, otthon, az ügyek 
vezetésében, összegyüjtve az adomákat minden választás és mérsék 
nélkül, ugy annyira, hogy a tudósok vitatkoznak a fölött, valljon az ö 
müvét a történetek, vagy történeti regények közé kelljen-e sorozni. 
Mindamellett még sem állítja elő azokat a maguk teljes valóságában : 
Caesar és Poropejus egészen más szinben tünnek föl, mint a történe
lemben; Ciceróról álmokat, sü.Jetlcnségeket ernlit, nem pedig annak 
nyilvános életét rajzolja, még csak annak beszédeit sem olvasta. Poli
tikai értelem hiányában még azon néhány esetben is elfajul, midön 
nézetét az ö hősének életkörén tul terjeszti. 

A sokkal inkább elmésebb, mint alapos összehasonlitásokban, jóval 
távol esvén Tacitus nagyeága-, szorgalma- és mély belátásától, fölülc-

azonban esetlegesen különös álma volt az éjen: ugy látszott neki, mintha. Archias· 
sal vetekednék egy tragoedia előadásában, s ha. bár sikerült is neki szerencsésen, 
a. közönség megelégedésére, mindazáltal a. készletekben és a költségben fölülmuita 
öt. 1\liért is, midön Archias sok emberséges dolgot mondana neki, rá.függesztvén 
szemeit, s mint volt, ülve maraciván: "Oh Archias, ugy mond, nem tudtál engem 
megingatui az előadásban, most scm fogsz engem eltántoritani igéreteiddel." 

- Ariston mondja, hogy a nádból mérget szitt, miként mondva volt; s bizo
nyos Pappus, kinek történetét Hermippus férczelte össze, azt állitja, hogy, miután 
leesett az oltárnál, azon táblán egy levélnek kezdetét találták, mellyet Demostkenes 
irt Antipaternek, a nélkül. hogy abban más lett volna ; s azt is mondja, miként a 
hirtelen halá.! bámulatot ge1jesztvén, a thrákok, kik az ajtónál állottak, beszélték, 
hogy ö bizonyos rongybólltihuzott valamit, a azt kezére téve, ajkaihoz érintette; 
ekkor nyelte le a mérget, midön ezek azt gondolták, hogy aranyat nyelt le. 
Egy hajadon, ki őt szolgálta, kérdeztetve Archia.~ által, azt felelte, hogy már jó 
ideje hordozta Demosthenes amulet gyanánt ama rongyot; Eratomilenes maga 
is mondja, miként Demosthenes a mérget egy üres gyürüben tartotta, s ezt karpe
recz gyanánt hordozta. Nem szükség itten előadni másoknak különFéle vélemé· 
ny eit, kik erről írtak, s kik nagy számmal vannak; de azt nem hallga.thatj uk el, 
miként Democrates, ki Demosthenesnek barátja volt, helyesnek tartja azon véle· 
ményt, hogy nem mércg által, mellyet bevett volna, hanem az istenek jótétemé
nye- és gondviseléséből, kik meg akarták öt szabaditani a macedonok kegyetlensé
gétől, halt meg olly hirtelen és minden fájdalom uélkül." 

Több példát fölhozni fölösleges volna., miután azok minden lépten-nyo
mon föllelhetők. 
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tes hasonlatokhoz rasaszkodik j a görögök részére hajlik, azt akarván 
mintegy bizonyítani, hogy nem voltak mindig olly elvetemültek, mint 
az ö korában. Kortársainak, vagy azon íróknak, kikből meritett, szen
vedélyei által lelkesülve, nem mindig itéli meg pontosan az erényt; 
a természeti érzelmek félretételét hősiességnek nevezi; egekig ma
gasztalja Timoleont é11 Brutust, kik testvért és fiut gyilkoltak meg. 
Catonál legfőbb érdemnek tartja azt, a mit minden becsületes em
ber kárhoztatni tartozik. 

Nézeteiben eclecticus levén, ugyanaz előadásában is; ő félig gö
rög, félig latin, böbeszédü, nehézkes. Minden irmodort képviselni 
szeretne, a nélkül azonban, hogy az erőteljes dorismust, az atticai 
csint, vagy a joniai folyékony zengzetességet megközelitené. Minda
mellett, mint egyenes lelkü férfiu meghódítja magának az olvasót, el
hitetvén vele, hogy a mit mond, azt valóban gondolja is. Rá.szedni 
senkit nem akar, jóllehet maga csalódhatott; szavainak teljes hitelt 
nem követel. Egyszerü észrevételei, mellyek nem esz medusak ugyan, 
mint Tacitusnál, hanem a józan közértelemmel egyeznek, csábitólag 
hatnak az olvasóra, ki megnyugvást talál abban, hogy az ő eszében is 
megfordult már az, a mit a történetíró elejbe ad. Leginkább vonzóvá 
teszik az olvasást a jellemrajzok és az általa leirt férfiaknak nagysága, 
kik a régi alkotmányok értelmében a politikai életnek minden ágában 
otthonosak levén, a képzelődés még akkor is bámulja őket, midön az 
ész ellenök szól. 

Számos egyéb müveket is irt Plutarcb us, ugymint: R om a i 
kér d és ek e t némell y népszokások eredete fölött. Miert mondják 
menyegzö alkalmával a nőnek, hogy érintse a vizet és a tüzet, s miért 
gyujtanak meg sem többet, sem kevesebbet, mint öt viaszgyertyát; 
a holtaknak vélt utazók, midön hazatérnek, miért nem mennek be az aj
tón, hanem a tetőről ereszkednek le; miért szokás fedett fővel imádni 
az isteneket; miért kezdődik az év januárban, s a hónapnak három ré
sze miért nem áll egyenlő számu napokból; miért nem szokás utazni 
a kalendák, nonák és idusok napján; miért csókolják a nők rokonaik 
ajkait; miért van tiltva az adományozó.s férj és nő között. A feleletek 
néha izetlenül esnek ki j de átalában még is a szokásokat fölvilágosít
ják. Hasonló nyomozást tett a görögöket illetőleg a H e ll e n k é r
d és ek ben, az ö történeteikben emlitett legkülönösebb dolgoknak 
erederét kutatva: hogy az erethriai nők a thesmophoriák alkalmával 
miért pörkölik a hust a nap heve által, s miért nem sütik tüznél j hon
nan támadnak a különféle közmondások stb. Összehasonlítást tett még 
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a görög és romai események közt annak bebizOJuitására, hogy azokat 
épen nem kell regéknek tartani, ha a valódi történetben igazolásra ta
lálnak; tulságos és be nem bizonyitott álli tás. A r om a i ak és N a g y· 
Sándo r so r s á ról értekezvén, sophistikai alapon okoskodik, azt 
bizonyitgatva, miként amazok mindent a szerenc!!lének köszönhet
tek, emez pedig saját erényének. H e r o d o t n ak g o n os z i n d u
l a t á t is vádolja, nem annyira az igazság, mint a haza szeretetéböl. 

Plutarchus, miként maga monJja, igen engedékeny volt a rabszolgák 
iránt; s miután néhány ízben föl volt ingerelve ellenök, végre meg
győződött arról, miként sokkal czélszerübb dolog rosszakká tenni őket 
a leereszkedés, mint önmagát rontani harag által, ha őket ja vitani 
akarjuk. Még a barmokra is kiterjeszti a könyörületet, azt állitvánl 
hogy a világért sem adta volna el az ő szolgálatában megvénült ökröt. 
Pedig Aulus Gel! i us beszéli róla, hogy midőn egy rabszolgát veretett, 
ez fájdalmai közben a haragnak eme kitörését szemére vetette neki, 
hogy tudnillik ő azt irataiban rosszalja. A bölcsész azonban egé~z nyu
godtsággal felelé: "H.át talán kigyuJt az arczom? talán ollyasmit mon
dottam, amiért pirulhatnék? Ezek a haragnak jelei, me Ilyeket én a böl
cseknek nem ajánlottam." E közben fölhagyván az ütésekkel a hajdu : 
"Csak folytasd, ugy mond, dolgodat, mig mi ketten egymással vitat
kozunk." 

Ernlitsük-e azon babonaságokat, mellyck olly nagy számmal 
fordulnak elő irataiban? Ezen ember, kit olly es z es nek tartanak, 
hitelt ad Pyrrhus horoscopjának, Sylla álmainak, a tapsok zajára le
hulló varjaknak, a föláldozott ökrök fejeinek, mellyek kiöltik nyelvö
ket, s nyaldossák saját véröket. Midön azt várjuk, hogy valamelly 
na.gyszerü ténynek okait fejtegesse: a kígyókról fog szólani, mellyek 
a nyoszolyákban fészkelnek, vagy balra repülő madarakról, vagy ré
mítő szörnyekről, s mindezt őszinteséggel és jó indulattal; a rui azt 
mutatja, mennyire eltörpül az ember a babonaságban a vallásosság
nak hiánya mellett. Plutarcb őszintén hisz az ő istcneiben, ruintha még 
egyetlen szózat sem fenyegette volna azoknak oltárait . .l\1indjárt a há
zasság után némi viszálybajövén felesége rokonaival, s emez attól tart
va, nehogy valameily családi meghasonlás támadjon e bajból, meghiv
ta férjét, mennéuek föl együtt a Hcliconra, s hoznának áldozatot a 
szerelemnek, melly a zarándoklás által még inkább lángra gyult. Py
thius Apollo papja volt jó ideig; nejével együtt Bacchusnak titoktel
jes társaságába a.vattatá magát. Annyi sok müvében, mellyeket az er
kölcstanról irt, még csak egy szóval sem tesz említést a keresztények
ről, ugy hogy a hol történeti védokok hiányzanak, azon régi bölcsé-
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szek kortársának leJ1etne öt tartani, kiktől a jelesebb mondatokat át
\"Ctte, tényekkel támogatva, s itt-ott élő képekkel és szerenesés képle
tekkel ékesítve azokat. 

..tulus Gelllus. 

Aulus Gl·llius, ki Marcus Aurelius korában élt, az A t t i c a i 
é j ek ben gyermekeinek oktatására összeírta mindazt, a. mi jót hallott 
vagy olvasott. Daczára annak; hogy iz lés és megválasztás hiányzik 
nála, igen jelentékeny ismereteket és régi emlékeket tartott fön szá
munkra, ha~onlóan a muzeum0khoz, mellyck a már nem létező váro
sokból összegyüjtött töredékekből alakulnak. Kiilönösen fontos a XX. 
könyv, mellyben a XII táblás törvényre kiterjeszkedik. Azon irók sze
rint, kikből merit, változik irmodora is; néhA. erőteljes, másutt szép is; 
azonban észrevehető már rajta a. latin nyelv átalakulása, az archaismus 
fitogtatása, a hanyatlá.9nak szánandó jele, épen mint midőn az öregek 
ismét gyermekekké lesznek. 

Fölemliti, miként, a praetorok által a magánosok közti némelly 
apróbb ügyek elintézésére mcgválasztatván, az egyik pörlekedő azt 
állitotta előtte, hogy a másiknak pénzt kölcsönözött, a mit ez tagadott. 
Sem írással, scm tanukkal bizonyitani nem lehetett; csakhogy a föl
peres jó, az alperes pedig rossz hirben állott. Gclliust megakasztá az 
eset; társai azt állíták, hogy bizonyítványok nélkül valakit elitélni 
nem lehet. Favorinus Catot idézte neki, ki hMonló esetben azt mon
dá, miként a két pörlekedő félnek erkölcsi jellemérc kell tekintettel 
lenni. Geltius azonban az ő véleménye szerint illy bonyolodott eset
ben határozni egyik oldalra sem tudott . 

.t.thenneus. 

Athenacus, Egyptom Naucratis városából, Commodus uralkodása 
alatt élt. FeltP.ve, hogy bizonyos Laurentius asztalánál 21-en gyültek 
össze jogtudósol(, orvosok, költők, grammatikusok, sophisták, zenészek, 
vitatkozásba hozza öket minda fölött, a mi csak egy ünnepélynél elő
fordulhat, ugymint ételek, borok, edények, játékok, illatok, koszoruk 
fölött. l\Iinck következtében temérdek dolgot moml: cl a gyógyászat
és történetből, a természeti és bölcsészeti tudományokból, ugy szintén 
a görögök nyilváno;; és magán szakásairóL Több mint 700 iróra hivat
lwzik, s 2700 költemény és prozai mü czimeit idézi i amint mondja, 
800-nál több vigjáték kivanatát készitette cl az alexandriai korszak
ból. Az olvasó tudni fogja, hányszor idéztük mi az ö, B ö l cs ek l a
k om á. j a czimü müvét (dwrvoaorpLar:at); s habár minden választás 
nélkül fog is a dologhoz, nagy veszteség, hogy munkája fi:ln nem ma· 

24 
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radott, kivéve az első könyveknek kivonatát, melly későbbi időkben 
Konstantinápolyban készült, 

Polyaenus és Sexfus .Julius .tfrlkanu•. 

A macedoniai Polyaenusnak Marcus Aurelius- és Verushoz inté
zett H a d i cs e l e i (Stratagemata) a hadtudományra nézve -értékte
lenek ; de mesterkélten ékes irmodorban sok ismeretet tartottak fön. 
Mindenben cseleket képzelve, a tényeket természetökből kivetközteti, 
s az Achilleseket Ulyssesekké változtátja át. 

Sextus Julius Africanus, Emausból, kellemes tárgyaknak vegyü
letét állitotta össze, mclyet czélzással Venu.9 övére (cestus) C es t i 
néven nevezett. 

Phlegon. 

Phlegon, Lydia Tralles városából, Hadrián szabadosa, gorog 
nyelven írta le Siciliát s a romaiak ünnepeit. Az Olympicák és Króni
kák 16 könyvében az olyropiasi évek szerint rendezte el a világtörté
netet j a mi öt még a. szemére vetett száraz irmador mellett is fontossá 
tenné. Ugyanott Tiberius uralkodásának 18-ik évében annyira. sötét 
napfogyatkozásról tesz említést, hogy hat egész óráig látszottak a csil
lagok nagyszerü földrengés mellett j ugyanaz, mellyrői az e,·angelisták 
is emlékeznek. Két kis dolgozat maradt fon tőle: a h ossz u ~l e t ü
ek r ő l és a cs o d á 1 a t os (mondhatta volna képtelen) d o l g ok
r ó l. Ez utóbbiban leír egy hippocentaurust, mellyet Arabiában fogtak 
el, s Hadrián rnuzeumába vitetett j elmondja, miként számosabb, hitelt 
érdemlő egyénekkel együtt ö maga látott egy leányt, ki hat hónap 
mulva halála után megjelent, evett, járt-kelt, rnintha élő lett volna j 

mig eljövén szülői, hogy öt fölismerjék, azt mondá, hogy ez által uj 
életének véget vetettek, s lábaikhoz rogyott . 

. t.ellanus. 

Aelianus, ki a csaták rendezéséről görög nyelven irt, egészen 
különbözik attól, ki a H is t o r i a v a r i a és D e n a t u r a a n im a
l ium czimü müveit hagyta hátra, s ki minden izlés és belátás nél
küli gyüjteményében elveszett szerzöknek szárnos töredékeit tartotta 
fön számunkra. 

Ide sorozzuk még Ptolernaeus Chennust, ki Traján korában gö
rög nyelven Írta a különféle tudomány uj történeteit; 
és Antonius Liberalist az ö Metamorphosisaival: amaz Tra ján, emez az 
Antoninak korából. 

Ne higyük, rniként e gyüjtemények és kivonatok czélja lett vol
na, épen o.zon osztálynál mozditani elő a miveltséget, mellynek legna-
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gyobb szüksége volt rá, mert ezen osztály nem tanult j hanem hogy 
megkimPljék a fáradságtól azon előkelő ifjuságot, mellynek, állásánál 
fogva, sokat kellett tudni, s melly a kor és társadalom viszonyainál 
fogva szintugy a tanulmányok, mint minden egyéb iránt ellenszenvet 
érzett. 

HUSZONEGYJiDIK FEJEZET. 
Commodustól Severusig. 

Commodus. 

A Domitián halálától Marcus Aurelius haláláig lefolyt 84 évi 
idöszak az emberiség legboldogabb korszakának nevezteték 1). Az 
Antoninusok neve olly kedves volt a romaiak előtt, hogy a következő 
császárok saját nevökhöz csatolták azt, nem sokat törőd\·e azzal, ha 
valljon megérdemlet.ték-e. Csakhamar meg~ecstelenité azt Commodus, 
ki csupán testi erő, bujaság és gyávaság által tiint ki. Ő volt az első 
császár, ki uralkodó atyától származott; azonban Faustina kicsapon
gásai azon véleményre nyujtottak okot, miként ö bizonyos gladiator
t(,l vette ercdetét, kit Faustina a véres látvány után vezettetett ma
gához megfertőztetni Marcus Aurelius nyoszolyáját. Az ö gonosz ter
mészetén az atyának scm példái, sem tanításai nem fogtak j tizenkét 
éves korában nagyon melegnek találván a fürdő-vizet, a szolgát, ki 
azt számára elkészité, a kemenczébe dobatta. 

Tizenkilencz év~s korában lépett a trónra (180. mart. 17.). Ám· 
bár sem vetélytársaitól nem volt mit tartania, scm nagyravágyást 
vagy emlékeket nem kellett kiirtania: mindazon kegyetlenségekre ve
tcmült, mellyeket csak a gonosz tanácsadók által táplált vad indulata 
sugallhatott neki. Az emberek kinzásában igen nagy gyönyörét lelte j 
tapasztalt sebésznek tartva magát, a szcrencsétleneken gyakorolta e 
mesterséget, láket arra kényszeritett, hogy segélyt nála keressenek. 
Éjjel az utczákon járva, az egyiknek lábát vágta el, a másiknak sze
mét ásta ki tréfából j egy valakit pedig a vadállatoknak vettetett, mi
vel azt mondá, hogy ő és Caligula egy napon születtek. Egy kövér 
emberrel találkozva az utczán, hogy erejét megmutassa, azt egy csa
pással kétfelé szelte. Herkulesnek öltözve jelent meg nyilvánosan, s 
irtóztató buzogánynyal verte főbe a vadállatok bőreibe bujtatott em
bereket, s a szörnyetegek legyőzöjének czimét igényelte magának. 

1) Hegewisch leírta azt e cz:im alatt: Ü'bet· die fiir die Menschheit glücklichsle 
Epoche in der rö111. Geschichte. HamiJurg, 1800. 
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Valójában bámulandó erővel és ügyességgel birt. Lándzsájával 
az elefántot keresztülütötte j egy napon száz oroszlánt ölt meg a cir
cusban, mindegyiket egyetlen nyillövés1!el j a szaladó nyargáknak nya
kát keresztüllőtte j egy párduczot keresztüllőtt, a nélkül, hogy az 
embert, kire az rohant, megsértette volna. Ne hogy a császárnnk mu
latságaira hiányozzék a fenevad, megtiltotta Afrika lakóinak az orosz
lánok pusztítását, vagy azoknak elkergetését, midlln az éhség által 
kénysze1·itve, az emberi lalwk kö,:elébe mentek. Hogy érdemeivel an
nál inkább kérkedjék .az em b e r i-n em előtt, egészen meztelenül 
lépett az arenába, honnan elődjei kitiltották a senatorokat, s 735 via
dalban egyetlen sebet sem kapva, önmagát e z e r g l a d i a t o r l e
g y ö z ö j é n ek nevezte. A népnek tapsaitól elragadtatva, hogy azt 
magának lekötelezze, kereskedelmi társaságat alapított, s uj flottát ál
lított föl, mclly Afrikából szállítsa a gabonát, midőn az cgyptomi 
flotta hátráitatva volna. Egykor azonban azt képzelve, hogy a nép őt 
gunyolja, átalános mészárlást rendelt a városnak fölgyujtása mellctt ; 
a praetorianusok főnöke csak nagy bajjal birhatta rá ismét e kegyetlen, 
öriilt parancsnak visszavételére. 

Épen ugy kitünt a fajtalanságban is. Még anyja életében bor
délyt alakitott a palotából i anna), halála után pedig egész háremct 
tartott 300 ágyassal, s ugyanannyi kéjfiut i mcgszeplösitette saját nő
vérét, a többire legjobb lesz fátyolt vonnunk 1). 

Illy őrültsége!~ mcllctt sok pénzre levén szüksége, minden adót 
fö)emelt j a hivatalohat pénzért osztogatta i a gonosztevöknek pénzért 
megkegyelmezett, sőt illy áron még az orgyilkosságot és a bosszut is 
megengedte. Hosszu dolog volna elszámlál ni itten a sok ártatlan áldo
zatot j az örjöngő, miután az atyja által hagyott gyámokat csak hamar 
eltaszította magától, minden hatalmat az ö czimboráinak kezébe adott, 
kiktől, amidön jóual{ látta, meg is szabaditá magát. Pcrenni~, ki, mi
vel szenvedélyeit fokozni tudá, nála nagy kegyelemben állott, a capi
toliumi játékokon volt a császárral együtt, midön egy cynicus bölcsész 
megjelenvén a szinházban, Commodushoz l~iáltja: )\l ig te a kéjelgés
ben töltöd idöJet, adJig Perennis gyermekeivel együtt életedre tör." 
Miért is Perennis azonna l tüzbe vetteté a bölcsészt; a császár azon
ban folyton gyanakodott rá, hogy csakugyan az uralomra törekszik, 
minthogy arra képes is v<>lt. Midön a brit legiók 1500 embert kül-

1) Sororibus suis constupratis, ipsas concuLinM suas snb oculis suis stuprari 
jnLt>h:ü, nec irruentiurn in se juvenum carehat infamia, omni parte corporis at'1ue 
ore in sex1.uu utrumque pallutus Hisf. A11g. p. 47. 
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döttek Romába a tanácsosnak halálát kivánni, ez csakugyan, méltán-e 
vagy méltatlanul, nejével, nővérével és három fiával együtt meggyil
koltatott j a távollevő hadsereg előtt pedig a lwrmány gyöngesége 
fölfedeztetet t. 

Perenni~ helyét Clcander foglalta cl, ki hazájából, Phrygiából, 
mint rab~zolga kerülvén Romába, clőszöt· Marcus Aureliust, azután 
Commodust uralta, ki a szahadság mellett egy ágyasát adta neki fe
leségiil j azután, mivel sem ügyessPgétől, scm erélyétől tartania nem 
kellett, korlátlan hatalommal ruházta föl őt. Ezen ember állásával 
visszaél ve, mindent pénzen adott: hivatalokat., tartományokat, jöve
delmet, igazságot, ártatlanok életét. Ha valaki panaszra ment a csá
szárhoz, vakmerőségeért életével lakolt. A gabona-szállitmányt el
fogván, éhségre juttatá a várost, hogy a kiosztások által gyarapodjék 
vagyonában, s a nép kegyét m(·gnyerje. Számos rabszolgákat, kik alig 
szabadultak föl a lánczokból, patriciusokká nevezett, s a senatusban 
helyezett el; egy év folytán 25 consult is ,-álasztott. Azonban egykor, 
midön a circus játél~ai tartattak, bement egy csapat gyermek, élükön 
egy nllgy s erős nővel, és kegyetlen lármát ütött.ek Cleander ellen; a 
nép viszhangozva a kiabálásokat, s a kiilváro~i pálotához tódulva, hol 
ez a császárral tartózkodot.t, annak l1alálát l{ivánta. A lovMság kivo
nult j de a nép tégla darabokkal és kövekkel megszalasztotta a praeto
rianusokat. Commodus, ki legocsmányabb fajtalanságha mcrülve, az 
esetről mit sem tudott, megrémülve, a lázongók közé vetteté kegyen
ezének fejét, kinek teste, fele.~égének, gyermekeinek s barátainak 
holttestével együtt az utczákon v{·gig hurczoltatott. 

Egy másik tanácsadója- a gonoszságban a szabados, nicomediai 
Anterus volt. A midőn a praetorianusok, Cleandcr által gyámolítva, 
őt megölték, a császár azzal r.:osszulta meg magát, hogy közülök, a 
mennyit csak lehetett, megöletett Maguk a praetorianusok főnökei, ugy 
szólván, naponkint változtak; némellyeknek hivatala csak hat óráig 
tartott j a hivatallal együtt többnyire éltöket is veszték 

Mindcn végzcndőt az illy emberekre bízva a henye császár, még 
csak aláírni sem akarta a rendeleteket j a barátaihoz intézett levelek alá 
restelte irni e szócskát: v a l e. Mégis ezen alávaló, gyalázatos ember az 
érmeken b o l d o g n a k czimezte magát, s azt akarta, hogy a századot 
Commodus századának nevezzék, Roma pedig ,Colonia Commodiana' 
legyen. A hizelgő senatus, gyülései helyét C om m o d us h á z á n ak 
nevezte el; a hónapok nevei őt magasztaló melléknevekre változtak 
el. A senatushoz ekképen irt: "Imperator Caesar Lucius Commodus 
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Aelius Aurelius Antoninus Augustus, boldog, oroszlán, kegyes, sarma
ticus, britannicus, germanicus, békéltető, győzhetetlen, romai Her
cules, a haza atyja, főpap, consui VII-, imperator VIII-, tribun XVli-ik 
izben, a dicső commadianus senateroknak üdvözletet". 

Magán-dicsvágy által indíttatva nővére, Lucilla, fordulatot' akart 
adni a dolgoknak, s a főbb senstorokkal összeesküvést forralt (185.) j 

az orgyilkos azonban, midőn a döfés alkalmával azt mondaná: "Ezen 
ajándékot a senatorok küldik", eHogatván, czinkos társaival együtt ki
végeztetett j a ·fejedelemnő Capreae szigetére száműzetett, s ott 
meggyilkoltatott j ugyanide számi.izetett, s itt is halt meg Crispina 
császárné, ki az ő férjének kicsapongásait és fajtalanságait utánozni 
akarta. 

A gyi'kosnak szavai, kinek nyelve megeliízte a tettet, egészen 
felhősziték Commodusta senatus ellen. Mig azelőtt nem számitá'l
ból, hanem hajlamból engedé át magát a kegyetlenségnek, néha meg
bocsátani is tudott, s atyja példáját követve, o. bitorló Avidius Cas
sius titkára, Maoilius által neki átnyujtott névjegyzéket a ti.izbe ve
tette: jelenleg ujra föléleszté a felségsértési pereket az annak ki'3é
retében járó kémkedésekkel, az ártatlanok-, ugy szintén azoknak kivé
geztetésével egyiitt, kiknek erényei, a császári udvar romlottságával 
élénk ellentétet képeztek. Ezek közt emlitcndők Quintilius Maximu" 
és Condianus két testvér Troasból, kik két test~en egy lelket képez
tek ; együtt kormányozták a tartományokat, vezérelték a seregeket, 
együtt viselték a consuisógot s egyéb m~ltóságokat Antoninus és 
Marcus Aurelius alatt, s egyiitt gyilkoltattak meg Commodus által. 
Emesai Julius Alexander a császár által meggyilkoltatá~ára küldött 
katonákat megölte, azután a barbárokhoz kivánt meneki.ilni; de ut
közben egy nagyon is lassan haladó barátja által föltartóztatva levén, 
először ezt, azután maga magát megölte. 

Bár legalább a határok megvédésére tudta volna használni ke
gyetlen hatalmát Commodus. De már trónra lépte után azonnal a qua
doknak területén levő mindcn erősséget átengedett, azon föltétel alatt, 
hogy öt mérföldnyi távolságra tanyázzanak a Dunától, fegyvereiket 
lerakják, s rarnaiaknak segédhadakat adjanak, s havonkint csak egy
szer tartsanak gyülést egy centurio jelenlétében. A többi germanok
tól is megvásároita s békét; s elnézte, hogy a saracenok, kik most 
emlittetnek először, a birodalom fölött előnyöket vivjanak ki maguk
nak. Bizonyos Maternus nevü közkatona egy csapat szökevénynyel 
fölzavarta Spanyolországot és Galliát; de minden oldalról bekeritve, 
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föloszlatta seregét (188.), s néhányad magával Olaszországba ment, 
hogy Commodust ottan meggyilkol ván, magát császárnak kiáltassa ki. 
Néhánynak sikerült már a palota őrei közé vegyülni, midőn Maternus 
eláru ltatván, lefejeztetett. Mindnzáltal a hadvezérek ügyessége visz
szanyomta a frízeket és caledonokat, kik átlépték Traján sánczait; 
minek következtében Commodus diadalmenetet tartott, sa nélkül, hogy 
valaha csatatért látott volna, imperatornak czimezte magát. Csupán 
csak egyszer mutatott kedvet átmenni Afrikába; de a mint a temér
dek pénzt e czélra összegyüjtötte, azt utolsó fillérig elpazarolt&. 

Gonosz uralkodásához járultak még a természeti csapások : föld
rengések, döghalál, a mi naponkint két három ezer embert söprött el 
Romában; kigyuladt a Békének Vespasián által épitett temploma, hol 
Judo.eának zsákmá.nyai, a legjelesebb tudományos kincsek, s Arabia és 
Egyptom becses termékei valának lerakva. Elharapóztak már a lán
gok Vesta palotájába és templomába is; honnan menekülve a szűzelc, 
a birodalom védőrét, a Palladiumot, először tevék ki profán szemek
nek látványul. 

A magán-veszély ez alkalommal előidézte azt, a mit a közbosszu 
létrehozni nem tudott. Mareia ugyanis, Commodus ágyasa, Laetus a 
testőrség kapitánya, s Eclectus kamarása halálra levén kijelölve Com
modus által, őt közakarattal megmérgezték (192. dec. 31.), életének 
31-ik, uralkodásának 13-ik évében 1). 

A senatus azelőtt a legvégső aljasságra vetemedve iránta, most 
ismét visszanyerte bátorságát, Szobrait lerontatá, nevét a föliratokból 
kitörölteté, megtagadta a temetést az aljas gladiator, atyagyilkos és Ne
ronál is vérengzöbb zsarnoknak. Azonban Severus csakhamar az iste
nek sorába iratta őt, áldozatokat és szülctése napjára évenkinti ünne
pélyeket rendelt. 

Pertlno:t: (193,). 

Az összeesküvők Publius Helvius Pertinax, egy öreg' consularis 
senator, s akkoriban a város prefectusa házához futottak, kit midőn 
épen éjfélkor szólitottak volna föl, azon véleményben volt, hogy Com
modus részéről jöttek az Ö meggyilkolására; be bocsátva az illetőket, 
kijelenté előttök, miként már régóta várakozott rájok, minthogy Ö és 
Pompejanus azon egyedüli barátjai Marcus Aureliusnak, kik még 
életben hagyattak. 

1 ) Magán-életét megirto. Lo.mpridius a. Historia Augusta czimü müben; az ő 
u ro.lkodásával veszi kezdetét Herodianus története. 
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Pompejanus a szeren csétlen Lucill a-, Comm od us nővérének jólelk ü 
férje volt, ki mindig az illedelmct tartva szem előtt, soha nem jelent 
meg az amphitheatrumban, nem akarván látni, miként alacsanyitja le 
Marcus Aurelius fia saját személyét és méltóságát i többnyire falun la
kott, folytonos betegséget szinlclve, s csupán utódjának rövid ural
kodása alatt érezte magát egészségesnek. 

Pertinax Alba mellett született 1\fonferrato tartományban egy 
szénégető rabszolgától, ki e nevet azon mal<acsság miatt adta neki, 
mellynél fogva atyjának mcsterségével fölhagynil s Romában görög 
és latin nyelv tanárává lenni szándékozott. E kereset mellett azonban 
nem igen boldogulhatv án, katonaság ra adta magát i Cf;nturio lett, azu
tán pedig csapatvezér Syriában és Britanniában. Marcus Aurelius ha· 
mis vád következtében letette őt hivataláról i késöbb azonban sena' 
torrá emelte, s az első legiával a germano!\ ellen küldötte harczolni. 
Elfoglalva ezektől Rhaetiát, consullá. neveztetett i késöbb Commodus 
uralkodása alatt fölváltva emelkedett és alászállott, mig végre Roma 
kormányával megbizatnék. Becsületes, szorgalmas, komoly minden 
fölfuvalkodás, szelid gyávaság, bölcs ravaszság, mértékletes fukarság, 
magasztos jellemü miuden gőg nélkül s a régi romai egyszerüség ked
velője levén, Laetus és az összeesküvők előtt legalkalmasabbnak tet
szett arra nézve, hogy a Commodm által ütött sebeket megorvosolja. 

Elvitték tehát öt a praetorianusok táborába, Ják, ha bár az ado
mányok miatt Commodusnak hivei voltak is, az uj császárt elfogadták, 
mivel háromezer drachmát igért nekik fejenkint. Babérágakkal vit
ték őt a senatusba, hogy ez a választást megerősítse. Itteu (január 3.) 
a tapsok fojtották el Pertinax szavát, ki mindenkép rimánkodott a se
natusnak, mentené fel őt e tehertől j az augustus, haza atyja, senatus 
fejedelme czimmel megtiszteltetvén, a consulok azonnal diesérő beszé
det tartottak fölötte. Nem engedte meg, hogy neje ,augusta' czimet 
nyerj en, a mit nem érdemlett meg i sem hogy fia Caesarnak neveztes
sék, mig arra érdemet nem szerez. Átengedé ezeknek minden vagyo
nát, ne hogy az államnak terhére legyenek j s hogy fia az udvarnak 
pompája által meg ne romoljék, anya részről nagyatyjához nevelésbe 
küldötte őtet. 

A magán-erényeket a trónon is megta.rtá.. Életmódjában egy
szerü levén, miként azelőtt, a jobb senatorokkal tartott i meghivta öket 
barátságos va.csorákra, mellyeket kinevettek azok, kik Commodus vé
rengző pazarlásait többre becsülték. A kincstár annyira kimerült volt, 
miként Pertinax annak helyreállitása végett pénzzé verette elődjének 
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lerombolt szobrait, elárvereztette fegyvereit, lovait, selyem öltönyeit, 
butorait, mellyek közt egy kocsi az órát és hátratett utat jelölé 1), az 
ágyasokat és rabszolgákat, kivéve csupán azokat, kik szabadon szü
letve, erővel vitettek el. A zsarnok kegyenczeit a jogtalanul szerzett 
vagyon egy részének visszaadására kényszerítette, s az igy bejött 
összegekből Jizette a praetorianusoltat és a károsnitakat; eltörölte a 
terhes vámokat, mellyek a kereskcdésre nyomasztólag hatottak, s tiz 
évre adómenteseknek nyilvánitá azokat, kik Olaszországnak elpusz
tult telkcit miYelés alá vcendik. I\ ijelenté-, miként hagyományokat a tör
vényes örökösök ltárával el nem fogaJ; a számüzöttekllck visszaad1í ha
zájokat és javaiht, az árulkodókat büntette, s nem engedé, hogy ne· 
vét a szokott helyekre fölirják, azt mondván: "Az.ok ugyan nyilvános 
helyek, de nem a CRászáréi." 

Ha bár megnyerte is ez által a jobbaknak szeretctét, l<ik Trajánt 
és Marcus A ureliust szernlélték benne: más ré~zről igen sokan gyii
lölték öt, kik azelött a zavarban halásztak. A praetorianusok, restelve 
a fegyelem helyreállítását, már is Commodu.:;t ohnjtot.ták vissza; leg
inkább pedig szitotta az elégU!etlenséget Laetus, ki az ö teremt
ményének uralma alatt miudenlJatóságra vágyott. Harmadnapra Pcr
tinax trónra emeltetése után Maternus Lascivius senatcrt akarták 
l\ikiáltani, ki alig mcnckülhetett kezeik közöl Pertinaxhoz, bevallani 
ez Ugyben ártatlanságát. Sokkal inl•ább hallgatott rájok Falco consul, 
miért a császár öt be is vállolta; elitéltetésébe azonban be nem egye
zett. Nyolczvanhatodik uapon az ö fölemeltetése után (mart. 30.) né
hány száz praetorianus tódult Roma utczáin keresziül a palota felé, 
mellyet az Örök és hűtelen szabadosok m•·gnyitottak nekik. A császár 
a lázongók elé állván, az innen támadható szcrenc;étlen zavarokról 
szólott nekik, ugy annyira, hogy némellyek szégyc:1kcdve dugták hü
velybe kf.rdjaikat., midön egy bataviai átszurta őt a liclevészszel, s a 
többiek utána tevék. A császár togájába burkolva, könyörgött az ég
hez bosszuért, s temérdek seb következtében kiadta lelkét; testét a 
megrémült váro.3ou végig diadalmenetben Imrezolták a praetorianusok. 

:\ birodalom árnreztetése. 

Most egészen uj jelenet adta magát elő. A praetorianusok kije
lenték, hogy a ki többet igér, annak fogják adni az uralmat. Sulpi
cianus, a császárnak ipja, kit ez a lázadás lecsillapítása végett a tá
borba' küldött, aljas dicsvágyból nem irtózott árverez ni az illy ro
konvérrel fertőzött trónnak elnyerésére. Azonban mások is jelentkez-

1) Pertina:r. élete, 56. l. 
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tek A minek hire eljutván egy társas körbe, hol bizonyos Didius Juli
anus, igen gazdag ember Milanoból, a köznyomorral mit sem gondolva, 
barátjainak lakomát adott, ezek őt a7. árverésre ösztönözték. Miután 
egy kissé habozott volna, az öreg a táborba elment; vetekedn i kezdett 
Sulpicianussal, il a dolgoknak helyreállitását igérte, miként Commodus 
alatt; a fejen l< int megajánlott 5000 draohmáról 6,250-re szállott föl, 
melly öss.zegne!-..: tüsténti kifizetésére ajánlkozott. 

A mit. Jugurtha előre megjövendölt: Roma vevőre talált! 
Didhis olulianns. 

Didius közakarattal császárnak választatván, praetorianusok kö
rében Romának elhagyatott utczáin keresztül a senatusba viteték; hol 
midön saját érdemeit elszámlálná, s megválasztatásának szabadságát 
földicsérné, szerencse-kivánatokkal l1almoztaték el. Ugyanazon har
czias kísérettel vitetvén a palotába, ott látta Pertinax trónját és a sze
rény vacsorát, melly az ő számára készitteték el. M indazáltal sem dics
vágyával, sem pazarlásával alább nem hagyva, még fényesebb lako
mákat rendezett, mint valaha; egész éjjel dőzsölt, koczkát hányt és a 
tánezos Pyladest bámulta. 

Didius, kit Marcus Aurelius az ő anyjának ajánlat.'Íra emelt föl, 
csapatvezé1· volt Németorgzágban, megvédte Belgiumot és lllyriát, 
consui és élelmezési gondnok volt Romában ; Commodus kímélte öt, 
Pertinax pedig szerette. Különféle utakon szerzett temérdek kin· 
cseit oktalanul pazarolta; csak mo~t vette észre, milly terhes rá nézve 
a pénzen vásáriott kormányhot. Midőn a praetorianusok a senatusba 
kisérték öt, egyetlen·egy helyeslő szózat sem tört ki a nép közöl; sőt 
némellyck még bántalmakra is vetemedtck. Bármennyire nyájasnak 
mutatko.zott is a nép iránt, s osztogatta neki a pénzt, a választásnak 
emez utálatos módja által csak megvetést aratott. 

A néptömeg csakhamar lázongani kezd, s ingerülten az ellentállás 
miatt fegyverhez kap; a circusban, hol a császár a játékot nézte, ujra 
szitkokat szór ellene, s a birodalom lealázott fölségének megboilszulása 
végett a távolban tanyázó legióko.t hivja meg. 

A fölhivás viszhangra talált: a britanniai, syriai, illyriai hadseregek 
Claudius Albinus, Pescennius Niger és Septimius Severus vezérlete 
alatt részint gőg, részint a katonák irigysége vagy a vezérek dics
vágya miatt az engedelmességet fölmondák. Claudius Albinus Afrika 
Adrumetum városában igen előkelő sziilőktől származott j könyvet irt 
a földmivelé1>ről, későbben pedig a tollat karddal cserélte föl. Rendki
vüli szigoruságánál fogva soha meg nem bocsátott j a centuriökat 
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minden ok nélkül keresztre feszitteté j gyanakodó volt saját házá
ban s mindenki irányában; mint nagy faló, egy ebéd alatt elköltött 
500 fügét, 100 baraczkot, 10 dinnyét, 100 fügemadarat s 400 osztrigát. 
A britanniai seregnek vezére volt, midőn Commodus halálának álhí
rére a köztársaság visszaállitását indítványozta. Ez által kedvessé 
lett a senatus s gyülöletes Commodus előtt; csak is az összeesküvők 

tőre mentette meg őt a haláltól. Most megtagadva Didiustól az en
gedelmességet, a szigeten könnyen daczolhatott, a nélkül, hogy az 
augustus czímet fölvette volna. 

Pescennius Niger, Aquinumból, csekély vagyonnal s még keve
sebb miveltséggel, mint bátor katona s jó hadvezér főtisztségekre 

emelkedett a hadseregnéL A fegyelemnek szigoru föntartója. levén, 
nem türte, hogy a tisztek ro9szul bánjanak a katonlikkal j két tribunt 
megköveztetett, mivel a katonák zsoldjából valamit elcsentek, s az 
egész hadsereg könyörgésére alig hogy megkegyelmezett tiz ember
nek, kik baromfit loptak. A táborban nem tiírte a boritalt j megpa
rancsolta, hogy saját szolgái batyut hordjanak utazás alkalmával, ne 
hogy benyéknek tartassanak j ö maga is gyalog és födetlen fővel uta
zott. Syriának szintolly fontos, mint jövedelmező kormányán nyájas 
bánásmóddal páro~itott szigora által miudenkinek szeretetét meg
nyerte. Miért is alig hogy Pertinax halálának hire oda megérkezett, 
mindenki sürgölte őt, ragadná meg az uralmat; a keleti határszéli 
legiók mellette nyilatkoztak, ugy szintén az Tigrisen és Euphratesen 
tuli tartományokból királyi ildvözleteket fogadott. 

A kikiáltás ünnepélye alatt, midőn a szokásos magasztaló beszé
det mondanák előtte, félbeszaki tá Pescennius a szónokot, ki őt Marius-, 
Hannibal- s más hadvezérekhez hasonlítá, mondván: "Mondd el in
kább azt, a mi követésre méltót tettek ezek. Dicsérni az élőket, főleg 

pedig a császárt, a ki jutalmat oszthat, vagy büntethet, hizelgésre 
mutat. Mig élek, tetszeni ohajtok a népnek, halálom után majd di
csérhettek." 

Közép~zerü erényekkel birt, mellyek nem voltak elegendők arra, 
hogy elfoglalja az első helyet. Pescennius a helyett, hogy lekötelezné 
magának a nyugoti seregeket, s egyenesen Olaszországba indulna, a 
hová öt meghívták, a kéjelgő Antiochiában késlekedett azon meggyő

ződé~~en, hogy vetélytársa ugy sem akad, s polgárvér nem fogja je
lölni lépteit. 
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Septimius Severus. 

Azonban hatalma!'! vetélytársa támadott Septimius Severusban, ki 
Tripolis vidékén Leptisben szii.letett senator-családból, jártas levén 
a tudományok-, ékesenszólás-, bölcsészet-, szépmüvészetek- és jogtan
ban, tisztségeket viselt: s legiókat vezérlett. Test- és lélek ben egyiránt 
erős, a fényűzésnek és torkosságnak nagy ellensége, szintugy a szere
tet-7 mint gyülöletben heves és makacs, a jövőre és czélszerü eszközök 
megválasztására nézve előrelátó, hirnevet és becsületet föláldozni a dics
vágynak kész levén, a kainsiságra s még inkább a kegyetlenségre haj
landó volt. Az astrologia, az ő honfiainak kedvencz szenvedélye, biro
dalmat igért számára j bizonyos .Tnlia Syrát csak azért vett nöül, mivel 
a csillagzatol< jósolták számára, hogy férje uralkodó leend. Commodus 
alatt azzal vádoltaték, hogy a jósokat megkérdezte az uralkodás 
végett. 

Pannoniában vezérlett sereget, midön Pertinax haláláról értesült : 
miért is összegyiijti a katonálol.t, eléjök terjeszti a praetorianusok go
noszságát, ékesenszóló beszédben s Didiusét kétszeresen meghaladó 
ajándék igéretével bosMmra ingerelte öket. Ezután az események ki
vánta gyorsasággal irt Albinusnak, ígérvén, hogy öt fiává fogadja, 
caesarnak fogja. kineveztetni. Niger irányában minden csábítást ha
szontalannak tartott i s a nélkül, hogy magának és seregeinek pihe
nést engedne, Olaszországnak tartott. 

A sok kedvezőtlen hir hallatára megrémülve Didius, a várost 
és saját palotáját védelmi állapotba helyezé, mintha ez rajta segithe
tett volna. A praetorianusok azonban, kik csak lázongani tudtak,a pan
noniai győzhetlen legiók- s az illy had vezérnek puszta nevétől is resz
kettek. Midőn a circus mulatságai s a fürdökiJeni kéjelgés után fegy
verhez ny ul tak, azt még csak forgatni sem tudták j az elefántok leve
tették nyakukról ügyellen vezetöiket; a mi:4enumi hajóhad nem ér
tett a mozdulatokhoz, a nép nevetett. a senatus örvendett. 

Didius ingadozva, egyszer a haza ellenségének nyi!vánitá Se
verust, majd ismét k~mánytársul akarta öt nevezni; egy nap követ
séget, más nap orgyilkosokat küldött hozzá. Megparancsolta, hogy a 
Vesta-sziizek s a papi testületek vonuljanak ki a legiók elé; a mit 
azonban ezek megtagadtak tőle. Fölfegyverzé a capuai gladiatorokat i 
hüvészi szertartások s számos gyermekek vérével 1) iparkodott elhá
rítani magától a veszélyt. 

1
) Dio, LXXIII. - Diditu életrajzn, 62. l. 
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De az umbriai katonák, kik az Apcnninek szarosait örzék, Seve
rushoz pártoltak, szintugy a praetorianusok is, miután nekik azon föl
tétel alatt, hogy ha Pertinax gyilkosait kiadják, bünfeledést igért. 
Midön a senatus ezeknek befogatása iránt biztositva volt, Didius fe
jére halált mondott, az uralkodást Se,·erusra ruházta, Pertinaxnak pe
dig isteni tiszteletet rendelt. ElöJ,elö senntoJ·ok indultak el üdvözleni 
Severust; orgyilkosok keresték fül Diuiust, Ili siránkozva kérte öket, 
hagynák meg életét: "Mi rosszat tettem, ugy mond, bántottam-e va
lakit?" Ö azonhan (junius 2-án) életével fizette meg a 66 napi uralko
dást, mellyet aranyokkal vásárolt. 

Severus 40 nap alatt 800 mértföldnyi utat tevén meg hadseregével 
Vindobonaból Romáig, ohajtása szerint minden egyéb vérontás nélkiH 
elnyerte az uralmat. Mielőtt Romába lépne, összegyüjté egész disz
ben a praetorianusokat, s körülvéve katonáitól szószékre lépett, hogy 
megdorgálja öket hi.itlenségök és gyávaságuk miatt; lovaik- és jelvé
nyeiktől megfosztva öket, mint hüteleneket elbocsátá, s Romától száz
mérföldnyire 9zámüzte. Azután Pertinax gyilkosait kiv~ geztetvén, 
hozzá méltó gyász-szertarlást rendelt, s a népének és senatusnak hí
zelgett; mig némellyek őszinteséget kerestek szavaiban, mások Tibe
riust gyanítottak benne. 

Az eltödött praetorianusok helyébe négyszer annyi testörséget 
választott, nem csupán Olasz-, Spanyolország- és Macedoniából szemelve 
ki öket, hanem legbátrabb katonái közöl, bármelly tartományból szár
maztak légyen. Ez ötvenezer ember a romai hadsereg magvát képez
vén, az összes legiókat képvi,elte, s minden lázadás elnyomására vala 
J;iszemelve. Ekképen tehát minden harczosnak reménye lehetett be
lépni n praetorianusolmak sorába, mig ez által a kiváltságától meg
fosztott olasz ifjuság rablásm vagy pedig a gladiatorok mesterségére 
adta magát. 

A praetorianusok főnöke mindig nagyobb tekintélyre vergődött, 
s nem csak a }Jadscregnek feje, hanem egyszersmind a pénzügynek és 
iörvényekm:k kezelője volt. Késöbb hálából vagy politikai számításból 
megf'ngedte Severus a l;atonáknak az arany gyürü hordását, zsoldja
kat fölemelte, s ez által a fényiizést és elpuhultságot közöttök előmoz
dította; minck következtében a hadi fegyelem mindinkább tágult, s a 
tisztek pompában és kéjelgésben töltve az idöt, a katonákat is a ké
nyelc111re csábitották. 

Mindezen következmények csak késiíbben állottak be. Most 
pedig az ö vitéz seregeivel megindult biztositani magának az olly köny-
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nyen szerzett uralmat, s két vetélytársa. ellen megkezdé a csatát, hol 
nem többé barbárok leveréséről, hanem olly seregek legyőzéséről volt 
a szó, mellyek erő-, fegyverzet- és kiképzettségre nézve az tivéivel 
minden tekintetben vetekedhettek. Severus ügyét előmozdította a 
gyorsaság, ravaszság és szószegés; a másik kettő hitt neki, és elárul
tatott. Keletre indulván, egyszóval sem említette, hogy vetélytári'lával 
akarna megküzdeni, hanem hogy helyreállitsa a rendet ama tartomá
nyokban. Niger felőlmindig mézes szavakban nyilatkozott, mint a ki 
már régóta barátja, s Pertinaxnak nagylelk ü megbosszulója; sőt még 
utódjává is szándékozott őt nevezni; ennek gyermekei_t tisztjeinek gyer
mekivel együtt elfogatván, saját fiaival nevelteté. Mindamellett a 
senatus által számüzetést mondatott ki rá. Tovább haladva, nem mesz· 
sze Cyzicustól ellenfelének hadvezérét, Aemilianust (194.) legyőzve, 
őt magát is Nicaea mellett leverte. Niger ujra seregeket gyüjtött, s a 
Taurus szorosait megerő~ité; az Issusnál azonban ujra megveretvén, 
Darius sorsáról megemlékezett ; s midőn a parthusoknál menedéket 
keresne, Antiochia mellett meggyilkoltatott. 

Régi barátjának hivein kegyetlen bosszut állott Severus. A se
natorokat, kik mint trihunok vagy hadvezérek szolgálták őt, meg
ölette, a többieket szitmüzte, s javaikat elkobozta: számos alsóbb ren
düeket kivégeztetett ; a tiszteknek tuszok gyanánt tartott fiait atyáik
kal együtt megölette, s vetélytársának egész családját kiirtotta. A ré
szére pártolt városoknak kiváltságait megsemmisítette, főleg pedig 
Antiochiát Laodicaea alá vetette; azoktól, kik önszántukból vagy kény
szerítve pénzzel segiték Nigert, négyszeres birságat követelt. Hiában 
hangzottak a panaszok, azokra nem hallgatott. 

A győzelem l1evében átlépte az Euphratest, leigázta Ostraene 
és Adiabene lakóit, kik az utóbbi viszályok alatt meggyilkolván a ro
maiakat, lerázták a jármot. Behatolt A rabiába, mivel ez Nigernek 
ügyét pártolta; a partimsokkal szintén csatába. l<everedve, Mesopota
mia egy részét elfoglalta, s Nisibis fővárosával együtt tartománynyá 
alakitván, Byzant ostromára indult. Th raciának eme legnépesebb 
és legnagyobb városa csodálatos erödit,Tényei és ötszá7. hajója mellett 
rendkivüli bátorsággal védte magát, s még az istenek és hősök szob
rait is védszerek gyanánt használta föl. Három évi ostrom után azon
ban éhség által magát föladni kényszerülvén, a c;,ászár scm az épüle
teknek, sem az embereknek nem kegyelmezve, a birodalomnak egyik 
legfőbb bástyáját a barbárok ellen lerontatá. 

Albinusnak wozogni kellett volna, mig Severus keleten elfoglalva 
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volt; azonban a caesar czim s Revenis egyéb igéretei elaitaták min
den tevékenységét. Most egyedül állott szemközt a diadalokhoz szo
kott sereggel. Severus jól tudván, miként Albinus épen olly kedves a 
senatus előtt, a mennyire ő maga gyülöletes, nem mert ellene nyiltan 
föllépni; hizelgő leveleket intézett hozzá, egyuttal azonban orgyilko
sokat is bérelt föl ellene, Fölfedezve a hitszegést Albinus, kikiáltatta 
magát (197.) császárnak, s átmenve Galliába, tekintélyes egyénekkel 
környezte magát. 

Severus ekkor egy hajadont áldozott föl, sennek beleiből a harcznak 
kimenetelét megtudandó 1); azután pedig ne\•ezetes haderővel Albinus 
ellen megindult, Lyon körül 150,000 roma.i csatázott (febr. 17.) egymás 
ellen hosszu ideig egyforma vitézség mellett változó szerencaével. Se
verus élete veszélyben forgott, végre azonban részére hajolt a győze
lem. Albinus halálra sebesítve, vetélytársának lábaihoz rogyott, ki 
barbár örömmal tiportatta le öt lova által, s tetemét sátora küszöb é
nél az ebeknek eledelül hagyta. 

Severusnak elég volt elfoglalni Romát, hogy a birodalmat ha
talmába kerítse; két csatában legyőzte Niger pártját, egy csatában 
Albinusét, a nép mit sem törődve vele, kinek engedelmeskedjék. A 
katonák maguk is zsoldért, nem pedig meggyőződésből harczoltak j 

ha egyik vezérök elesett, a másiknak ajándékai után sovárogtak, s 
versenyt pusztíták a tartományokat, mellyek a kegyelmet szorgal· 
mazni elmulasztották. 

A fényes diadal Severus bosszuvágyát nem csillapította. Mind
amellett, hogy Albinus felcségének és fiainak megbocsátott, őket meg
öletvén, tetemeiket a Rhodauusba vetteté, ugy szintén mindcn roko
naikat és barátaikat, kiknek vagyonával önmagát és harczosait gaz
dagította. 

Albiuus fejét a. senatushoz kü!Jvén, levelében szemökre hányta, 
hogy olly jó indulattal viseltettek iránta j magasztalta Commodus kor
mányát. "Ezen főben, ugy mond, ti, kik öt S7.erettétek, haragom kö
vetkezményeit szemlélhetitek." Romába érkezve,szenvedélyes beszé
det tartott Albinus ellen, ehhez intézett leveleket olvasott föl; helye· 
selte Sy !la, Mari us és Augustus óvatosságát; Pom pe jus és Caesar 
veszedelmét tulságos kegyességöknek tulajdonitá. Szavaival öszhang
zásban állottak tettei, s néhány nap mulva 42 consularis egyén vagy 
praetor esett áldozatul más számtalanokkal együtt az Ö bosszujának, 

1) Saidas, 25 7. L 
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féltékenységének é9 fukarságának. Commodu'lnak Í!!teni tiszteletet 
rendelt; ennek gyilkosát, Narcissust kivégezteté, azután pedig ujabb 
harczokra megindult. · 

Brundusiumból Syriában, és Nisibis Mesopotamia városában ter
mett, hogy visszanyomja onnan a parthusokat. Az l<iuphrates folyamon 
átkelve, az elhagyott Seleuciát és Babylon t (198.) elfoglalta, C tesi p hon 
fővárost pedig hosszu ellentállás s az eleség-hiány okozta nyavalyák 
PS veszteségek után végre bevette. Romának örömünnepet kellett 
i.ilni e diadatok kch·etkeztében; mialatt fiait, Caracallát és Get:it, cae
saroknak neveztette ki. 

Kipihenve magát Syriában, meglátogatta Arabiát és Palaestinát, 
hol a. zsidó és keresztény vallást számüzcté, a mibölujniJb iildlizés tá
madott. Egyptom cmlélceit is szemiigyre véve, Alexandria lakosinak 
az eddig megtagadott köztanácsot engedményezte; s összeszedve 
minden templomból a titkos tanokra vonatkoz(, könyveket, Nagy-Sán
dor sirjába záratá azokat, hogy egyiket se láthassa többé halandónak 
szeme. 

E közben nem feledé böngészetet tartani, miként Tertullián 
mondja, Niger és Albinus híveiben, s kinek irányában ö gymmt táp
lált; azután határtalan bizalmát Flavius Plautianusra , a praetorianu
sok főnökére ruházta, kit ő a házi körben és a senatusban még jobban 
magasztalt, mint Tiberius valaha Sejanussal tette. Senatorok és kato
nák szobrokat emeltek neki, fogadalmakat tettel(, áldozatokat mutat· 
tak be, miként a császárnak tevék, s Piautianus boldogságára esküd
tek. Egyedül ez által Iehetett csak a császárhoz és a hivatalokra él
jutni. Annyira visszaélt hatalmávál, hogy előkelő egyéneket a császár
nak tudta nélkiil kivégeztetett, ki l\t a legbecsületesebb embernek 
tartván, minden tisztelettel tetézte, s annak leányií.val, Plautillával, 
fiát Caracallát összeházasitá (202.). Ennek hozománya, miként Dio 
mondja, ötven királynénak is elég lett volm; nemes családokból szár
mazott száz egyén, köztök néhány családatya is heréltetett ld az ö 
szolgálatára. Egyszer a féltékenység gyötörvén Piautianus iránt a 
császárt, az ö s?.Obrait mind lcdlinteté; a mit kegyvesztésre magya
rázva. némell y kormányzók, midőn a tartományük ban ugyanazt csele
kednék, némellyek hivatalaikról letétettek, mások számüzettek, s Se
verus szigoru biintetést szabott azokra, kik Piautianus iránt a tiszte
letlenség legkisebb jelét mutatni bátorkodnának. 

De nem soká tartott ez igy. Caracalla Piautilia gőgjét megunva, 
öt és ipját teljesen meggyűlölte, s vesztöket elhatározta. Plautianu3 
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észrevevén a változást, Caracalla és Severus meggyilkolá.3áról s a trón 
elfoglalásáról gondolkozott; a miröl értesülve Severus, öt magához hi
vatá. Alig hogy a terembe lépett, Caracalla rá rohant, s ugyanazon a. 
helyen meggyilkoitatá (204), miután tiz évig, ugy szólváo, uralkodó 
volt. Leánya és hivei részint számüzettek, részint lefejeztettek j test
örségi főnök lett a hires jogtudós Papinia.nus, ki hogy annál igazsá
gosabban intézhesse el a peres ügyeket, Paulus és Ulpianus törvény
tudókat csatolta magához. 

Ezek segélyével a császár igazságos, dc szigoru törvényeket he· 
zott, s.,azokat mint kéoyur végre is hajtotta. Ő ugyanis mint a csaták
nak embere, s jól tudva, hogy a senatus őtet gyűlöli, megvetette és el
tiport!f: to ég árnyékát is ama. hatalomnak, melly köz te és az alattva
lók közt közbenjáró vala. Soha senkinek meg nem bocsátott j de mi
után ellenségeit leverte, a birodalmat virágzáaba hozta. Szabadosok 
tanácsára nem hallgatott, sem tisztségeket rájok nem ruházott. A 
Marcus Aurelius halála után becsuszott visszaéléseken javitott; a 
kincstárt üresen találta, s ö tele töltötte azt j a magtárakban hét évre 
elegendő gabonát halmoztatott föl 1), olajat pedig öt évre valót. El
rendelte, hogy minden polgárnak örök időkre osztassék ki némi 
olaj, a mit Libya tripolitana önként szolgáltatott részint tiszteletül 
a körében született császárnak, részint hálából, hogy megfékezte a 
barbárokat, kik a tartományt pusztitani szokták 2). 

Uj emlékeket állitott, s a régieket kijavittatá Roma, Antiochia, 
Alexandria. s minden nagyobb városban, mellyek a polgárháboru vi
szályait feledve, többnyire mint gyarmatok az ö nevét vették föl. A 
népet ajándékokkal és látványokkal kötelezte le maga iránt, s a bel
békét föntartani tudta. 

Háboruk Britanniában. 

Már akkor, midön keleten táborozott Severu11, a caledonok beron
tottak Britanniába, s a kormányzó, Lu pm, csapatok hiányában kény
telen volt pénzen vásárolni meg a békét. Későbben föllázadt a sziget
nek egész éjszaki része ; a legiók futottak, a tartomány elpusztittatott. 
Most már Severus maga jelent meg a csatatéren (208.), magával hoz
ván két fiát, hogy kiragadja öket a kéjelgésböl. A megrémült britan
nok hasztalan kérték a békét j jóllehet nagyobb ütközetre soha nem 
került a. dolog, a caledonok folyton zaklatták a romaiakat, kik illy mÓ· 
don s·a háborunak fáradalmai által 50,000 embert vesztettek 3). 

----~Évenkint 75,000 mocliust szá.mitva. 
2 ) ConstantimlS szabaditá föl késöbb ezen rémitő teher alól. 
'J Ezen hadjárathoz kötötte Macpherson Ossian énekeitsa képzelt Fingalt, 

25 
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Daczára annak, hogy köszvényben szenvedett, s már öreg is 
volt Severus, fáradhatatlanul tüzzel-vassal üldözte az ellenséget leg
titkosabb rej tekei ben, s azt békére kényszerítette; mi után, hogy elkü
lönözze a meghódított tartományt a független népektől, falat huzatott 
egyik tengertől a másikig a földszoroson, a Forth és Ctyde között. A 
caledonak azonban nem soká pihentek, s annak tudatában, hogy Se
verus betegen fekszik, uj betörést kisértettek meg j minek következté
ben fiát, Garacallát irtó háboruval küldötte ellenök. 

Betegségét Caracalla idézte elő becstelen magaviselete által. A 
dicsvágy annyira vitte őt, hogy atyjának öreg napjait megröviditendő, 
c5t a csata hevében meggyilkolni elhatározta j most egy seregnek élén 
állva, nagyon is kedvezőnek találta az alkalmat istentelen szándéká· 
nak kivitelére. Már miellítt Yorkból elindulna, számos katonák és 
trihunok megtagadták az engedelmess~get a beteges IJr~gtől. Severus 
megdorgálta a sereget, a nagyobb bünösöl\et kivégeztette j fiának 
azonban megbocsátott. Ezen egyenetlen kegyelmi ténye sokkal többet 
ártott a világnak, mint összes kegyetlenségei. A bánat azonban mind
egyre emésztette őt. Halálát (211.) közel ére1.vén, fölolvasta tá fiai előtt 
ama beszédet, mellyet Sallustius Micipsa ajkaira ad, hogy egyességre 
intse . örököseit j szivökre kötötte azt, a mi legfőbb a zsarnok nál, hogy 
tudni!Iik bökezüséggel kötelezzék le maguknak a katonaságot, a töb
bivel pedig ne gondoljanak. Az arany Fortunát először Caracalla, 
azután Geta szabájába viteté, s fölkiáltott: "Minden voltam, és mit 
sem használt!" 1) azután pedig a hamvainak készitett urnát előkérve, 
megjegyzé; "Beléd zárják azt, kinek a föld kicsiny volt." A kiállha
tatlan görcsök miatt mérget kért; a mi tőle megtagadtatván, annyit 
evett, hogy meg kelle fuiadnia (febr. 4-.). 

H at vanhat éves volt már, fl uralkodott 17 évig és 8 hónapig. 
Viaszból készült képe egy arany szövettel bevont elefántcsont nyo· 
szolyára helyeztet\•én, hét napon át tisztelegtek előtte a senatorok 

melly annyi beszédre 11dott alkalmat a mult században, s egy középszP.rÜ költö 
által Homerhtz és a szentiráshoz hasonlittatéle Midőn ő l\lalvina vak atyja által 
magasztaltalja Morven király diadalait a Carun partjá.u, hol Caracul, n flilás ki
rálya, nz ö sósjenek táborain keresztül futott, nem jutott eszébe, hogy a Carnealla 
név cs11-k későbben hozatott be, s csak is e csá.szárnak halála után használtatott, kit 
akkor csak Antoninus név alatt ismertek. E megjegyzést Gibbon tette. Caracalla 
néven neveztek a gallusok biwnyos öltönyt; mivel Antoninus azt hordozta, sa 
nép közt is ollyat kiosztatott, nem is bocsátotta. magához azoka.t, kik föl nem vet
ték : innen származott az ö mellékneve. 

~) Omnia fui, et nihil expedit. llist. Aug. 71. 



387 

gyászban, a hölgyek pedig fehérben j az orvosok rendes látogatásokat 
tartottak, a nyavalyának sulyosbodását jelentvej mig végre a hetedik 
napon kihirdették halálát. A gyász-nyoszolyút a ,szent ut'-on lovagok 
vitték vállaikon a forum ra, kisérve a senatorok és az ifjuság által, melly 
hymnussal dicsőitette a megholtat. A Mars-mezön emelkedett a pom
pás fa-gula négy emeletre, négy egymásra helyezett s mindegyre szü
külő szobával j a másodikban tétetett le az illatszerekkel és virágok
kal behintett viaszkép. Miután a lovagok körös-körül versenyt lova
goltak: tüzet raktak alája, s a lángok közepéböl egy sas röpülvén föl
felé, Severusnak az istenekhez fölszálló lelkét jel~épezte. 

Midön már megsziint félelmes lenni, akkor kezdették magasz
talni igazságos törvényeit, s utódjának gonoszsága volt az oka, hogy 
Augustushoz hasonlittaték. De ha meggondoljuk, miként a köztársa
ságnak még árnyékát is megsemmisité az által, hogy eltiporta a se
natust, s szintugy a törvények, mint a gyakorlat által az önkény rend
szerét állitotta föl : csak is öt teszsziik felelössé azon visszaélésekért, 
mellyeket utódai követtek el c rendszerrel, s a birodalomnak bukásá
ért, mellyet az előidézett. 

BUSZONKBTTBDIK FBJBZBT. 

Caracallától Alexanderig.-A persa birodalom helyreállitása. 
(;ar ac alla. 

Ama Julia Dom na, kit Severus azért vett nöül, mivel a csillagok 
királyi férjet jósoltak neki, szépsége mellett élénk képzelő tehetség
gel, szilárd lélekkel s helyes itélö tehetséggel is birt; a müvészetek
és tudományokban kiképezve, a tudósokat rendkivül pártfogolta, kik· 
nek dicséretei azonban még sem birtak homályt vonni némi botrányos 
kalandjai ra. Komor és féltékeny férjére soha nem gyakorolt befolyást; 
utódja alatt azonban bölcsen és mérséklettel kormányzott. 

Fiai, Garacalla és Geta, egyik 23, a másik 21 éves, a biborban 
született ifjaknak olly természetes henyeségével szörnyü gonoszságo
kat s kölcsönös gyülöletet párosítottak Atyjok mindent fölhasznált, 
oktatást és dorgálást, hogy elfojtsa bennök ez elkeseredést. E végre 
mindkettöt egyenlövé tette ; söt, a mi eddig hallatlan dolog volt, mind
kettönek ,augustus' czimct engedett. Garacalla meggyaláztatását látta 
e dologban, Geta pedig 8 népet és hadsereget igyekezett megnyerni 
maga részére. Se\·orus tehát, 8 nélkül, hogy proféta lett volna, el-

25* 



388 

mondhatta fiairól: "A ki erősebb lesz a kettő közől, megöli a másikat, 
azután saját gonoszságaiban fog elmerülni önmaga." . 

Alig 1JUnyta be szemeit Severus, a két augustus odahagyva a 
már meghódított tartományt, Romába siettek. Mindkettő császárnak 
kiáltatván ki a l1adsereg által, mindegyik független lJatalommal birt. 
Hogy lehetett volna tőlök egyességet várni? Már az uton szorosan 
elkülönözték magukat egymástól; a városban megosztották a palotát, 
melly nagyobb volt az egész városnál 1

); a maga ré11zét mindegyik 
megerősít!\ s Öröket állitott ki. Soha nem találkoztak, hogy egyik a 
másiknak gunyszavakat nem mondott, s kardjánalt markolatát kezében 
nem tartotta volna A két testvér köz t ki törhető harcznak megakadá
lyozása végett a birodalom megosztása indítványoztatott. A császárné 
azonban ellene szegült e tervnek, melly a birodalomnak szilárd egysé
gét megdtlntve, vagy polgárháborut s valamellyik résznek tulnyo
móságát, vagy mindkettönek meggyengitését idézné elő, Caracalla 
végre, anyjának kivánatára, ennek lakában kiengesztelés végett meg
jelenvén, anyjának karjai közt testvérét átszurta (212. febr. 27.). 

A szörnyeteg gyilkos a praetorianusok táborába futott, hol az 
istenek előtt leborulván, kijelenté, miként testvére fondorlataitól sze
rencsésen megszabadulva, hü katonáival akar élni és halni. A ka
tonák ugyan Getának hivei voltak inkább; de mivel már egyszer a csa
pás megtörtént, tanácsosabbnak tarták a szinlelést, annál is inkább, 
mivel 2500 drachma fejenkint lecsillapítá az elégülctlenséget. Hiszen 
Caracallának mondta az anyja : "Kenyerezd le magadnak a katonákat, 
a többivel ne gondolj." A senatustól nem volt mit tartania; hogy pe
dig a népnek is konczot vessen, Getát istenitteté, azt gondolva magá
ban: "Miattam isten lehetsz, csalt e világon ne légy." Serapisnak szen
telé föl a kardot, mellycl öt átszurta. 

A testvérgyilkost azonban a bosszuló furiák mardo11ták, ki foglal
kozásai, kéjeigései s a lJizclgések közepett atyjának és testvérének 
árnyait szemlélte. Hogy a megholtnak mindcn cmlékét eltörölje a 
földről, anyját, ki a meggyilkoltat siratá, halállal fenyegette. Megölette 
Fadillát, Marcus Aureliusnak még életben levő leányát, s Getának 
szobrait lcdönteté, s pénzeit beolvasztatá; 20,000 egyént végeztetett 
ki hivei közől. Papinianustól, kit már csak azért is gyülölt, mivel Se
verus a birodalom igazgatását 9 családjában az egyesség főntartását 
szivére kötötte, azt kivánta, hogy a testvérgyilkosság igazolását irja 

1
) He!'o·'ianus. Nem lehetetlen, ha o. kerteket is oda számítjuk. 
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meg, miként Seneca tette Neróval; ki azonban válaszul adá: "Köny
nyebb elkövetni, mint sem igazolni a bünt", s rettenthetlen halállal 
pecsételte meg a hirnevet, mellyet tudománya, müvei és hivatalkodá.sa 
által szerzett magának. 

A vérontáshoz szakott Caracalla mindig ujabb kegyetlenségekre 
vetemedett ; a senatornak legfőbb büne volt vagyonassága vagy jólel
küsége. Egy évre Geta halála után ott hagyta Romát, nem levén szán
doka visszatérni oda; főleg a keleti tartományokat járta be, hol a 
gyilkolást már nem csak a nagyok és gazdagok, hanem az egész em
beri-nem ellen folytatta. 

Akárhol megjelent, a scnatorok kötelesek voltak rémi tő költség
gel lakomát és mulatságokat késziteni számára, mellyekben testőreit 

részesitette; palotákat é~ szinházakat emelni neki, mellyeket pillan
tásra scm méltatott, vagy leromboltatott. Hogy népszerüségre tegyen 
szert, a tartomány szakása szerint öltözködött. Macedoniában Sándor 
iránti bámulatot tanusitva, hadseregének egy részét a phalanx módjára 
rendezte; s a tisztek neveit a nagy hős tisztjeinek neveire változtatta. 
Ásiában Achille.st bálványozta, mindenütt bohócz és hohér szerepet 
játszott. Galliában patakokban ontotta a vért, s még az orvosokat is 
meggyilkoltatá, kik őt mcggyógyitották. Egy gunyirat miatt Ale
xandria lakóinak lemészároltatását megrendelf.e; Serapis templomá
ból igazgatta a sok ezer szerencsétlennek meggyilkoltatását, kik, miként 
a senatushoz irt levelében mondá, mindnyájan büuösi:ik. Eltörölte ot
tan az irodalmi társulatokat, kiüzte a városból az idegeneket, csupán 
a kereskedöket hagyta meg; a város-negyedeket falak és őrök által 
választotta cl. Szcmfényvesztökre, kocsisokra, szinészekre, gladiato
rokra pazarolta a pénzt; anyjának, ki ezért szemrehányást tett neki, 
kardjához kapva, felelé: :,Mig ezt visdem, púnzbcn hiányt szenvedni 
nem fogok." S meg is, elpazarolván Severusnak tömérdek kincseit, ha
mis pénzt is veretett. Egyébiránt ~em a közigazgatással, sem az igaz
ság szolgáltatásával nem gondolt. Szabadosokat, bohóczokat, herélte
ket emelt a legfőbb méltóságokra. - Mit gondolt ő az egész világnak 
panaszos könyeivel? hisz a katonaságot lekötelezte magának. A kato
nákra ugyanis még atyjánál is többet költött Caracalla, a nélkül, hogy 
annak szilárdság4val öket fékezni birta volna. Évenkint 70mJll10 
drachmát osztott ki köz tök, ide nem számítva fölemelt zsoldjakat; he· 
n y e éfetmódjokat cltiirtc, s ruházat-, életmód-, gonoszságban utánozva. 
öket, hajlamukat megnyerte>. 

Természetes dolog volt tehát, hogy a hadsereg őt szerette, és ol-
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talma.zta. A praefectura praetorii, melly akkor a kormányzatnak min
den ágát magában egyesitette, a hadügyet illetőleg Adventus, a pol
gári kormányzat tekintetében Opilius Macrinus kezében volt. Ez utób
binak az uralmat jósolta meg egy afrikai bi.ivész; a miről értesülve 
Caracalla, midőn Edessában időzött volna, magával Macrinuseal kö
zölte a sürgönyt, kinek most már nem maradt egyéb hátra, mint meg
halni, vagy a császárt utjából eltenni. Miért is egy fölbérelt katona 
által Caraca.llát, mig ez a Luna templomához Carrhaeba zarándokolna, 
meggyilkoitatá (217. april 8.). Caracalla 29 éves volt ekkor j s anyja, 
Julia, a hatalom elenyésztét tulélni nem akarván, éhhalállal végezte 
életét. 

E szl:lrnyetegről megemlitendő, hogy a birodalomnak minden 
alattvalóit romai polgároknak jelentette ki 1), nem ugyan nagylelkü
ségböl, hanem hogy a tartományok lakóival megfizettesse a huszad
részt az örökségtől, mit egyedül csak a polgárok azoktak eddig fizetni 2). 

Némi háborukat is viselt: először a cattok és alemannok ellen, kiknek 
neve most fordul csak elő a történelemben j noha személyes bátorsá
gának jeleit á.dta, mindazáltal szégyenteljes békére lépett velök. Né
hány német asszony foglyul esvén a romaiak kezébe, midön magukat 
eladásra kitéve látnák, gyermekeikkel együtt mind meggyilkolták ma
gukat. Ekkor a német népek egy Jéleitkel föltámadtak, örökös háboru
val fenyegetőzve, ha kincseit meg nem osztaná velök; ö ez utóbbi 
föltételre állott. A követeket azonban nem fogadta el, csupán a tolmá
csokat, kiket azonnal legyilkoltatott, mivel szégyenének tanui valá
nak. Megöleté szintén a quadok királyát; a rhaetiaiifjuságotfegyverbe 
szólitván, valamennyit fölkonczoltatá. E részben nagy hős volt. 

A magnk közt viszálkodó partimsok megtámadását is 'tervezte ; 
a helyett azonban Armenia és Osroenc ellen indult, melly tartomá
nyok a romaiakkal békében éltek, s királyai!( at Antiochiába hivatván, 
ezeket ottan börtönbe vetette. Osroenet romai tartománynyá átalakí
totta, dc Armeniával nem boldogulhatott. ~Js igy minden badizenet 
nélkül a partimsok földére lépvén, ennek lakóit kiirtotta, még feneva
dakat is bocsátott a futamlók után. Jóllehet ellenséget nem látott, a se
natus előtt, mint kelet meghóditája magasztalta magát, s a diadalmene
ten kivül még a germanicus, geticus és parthicml czimeket is fölvette. 

1) Fecisti patriam diversis gentibus unam, 
Urbern fecisti, quae prius orbis erat. Rutilias, ltine1oariurn. 

2) Találkoznak, kik e törvényt Marcus Aureliusnak tulajdonitják (G.IIIahneri 
Comtnentatio de M. Aur. Antonino constitutionis de civitate universo orbi data auctore. 
Hala., 1772.). Talán ő megszoritásokat tett, mellyeket Ca.raca.lla megszüntetett. 
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Helvius Pertinax, a meggyilkolt császárnak fia, a megölt Getára czé
lozva, azon megjegyzést tevé, miszerint csupán csak a geticus czim 
illeti meg öt; ezen élczeskedés életébe került. 

Maorlous (apr. f:l.). 

Három napig uralkodó nélkül volt a világ; a negyedik napon 
más nem találkozván, Macrinust kiáltották ki a praetorianusok, ki ez 
ellen tiltakozni s Ca racalla halálán szomorkodni látszott; de csakhamar 
ajándékokat osztogatott, igéretekkel állott elő, s bünbocsáno.tot hirde
tett. Született Algírban ; mivcl a törvénytudományban nagy jártas
sággal birt, birtokának kezelését rá bizta Plautianus. Severus által 
Afrikába számüzve, ügyvédséggel kereste élelmét; mig végre, mint 
praefectus praetorii , olly igaz lélekkel ítélte az ügyeket, a mint csak 
zsarnok kormány alatt ezt tenni lehetséges volt. 

M időn a senatusnak megirta , hogy Caracallát azon sors suj
totta, mellyre méltóvá tette magát, s hogy a hadsereg őtet választotta 
meg utódjául 41 

: az eddig ingadozó testület átkokat szórt Caracalla el
len, s meggyalázta emlékét, sokkal több tisztelettel halmozva el Ma
crinust, mint bárkit is valaha, s fiának caesar, nejének augusta czimet 
tulajdonítva; megkérte öt, büntetné meg Caracalla tanácsosait, sirtaná 
ki az árulkodókat. Macrinus megengedé számüzni némell y senstorokat 
és polgárokat, megfeszíteni a rabszolgákat vagy szabadosokat, kik 
uraiknak árulói voltak j azután pedig eltűrte, hogy a hadsereg isteni 
tiszteletet adjon Caracallának j a mit a mindig engedékeny senatus 
szintén jóváhagyott. 

Az előbbi kormány alatt elharapózott rend~tlenségeket megszün
tetni szándékozván, eltörölte a romai törvényekkel nem egyező rende
letcket; a házasságtörőket mindcn különbség nélkül máglya-halállal 
büntette j a szökevény rabszolgákat a gladiatorokkali küzdésre kény
szeritette j néha éhhalállal vesztette el a gonosztevöket j a. föladókat, 
ha a vádat bebizonyítani nem tudták, halálra itélte j ha. pedig bebizo
nyiták, átengedte ugyan nekik a negyedet az elkobzott javakból ren
desjutalom gyanánt, de egyuttal becsteleneknek nyivánitatta öket; az 
ellene összeesltüvőket egyszer büntette, máskor ismét megbocsátott 
nekik. Eme szigor, ugy szintén azon eljárása, hogy néha tekinté
lyes egyéneket a hivatalokról elmozditván, nemtelen és érdemtelen 
emberekkel töltötte be azokat, elégületlenséget szült. Mélta.tlan do· 
lognak tartaték olly egyént látni a trónon, ki még csak senator sem 
volt, s alacsony születését semmiféle szép tulajdonnal nem takarhatá. 

Akár igazság-érzetböl, akár pedig félelemből történt légyen, a 
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Caracalla által elragadott foglyokat visszaküldé a császár; mire IV. Arta
ban us, ki a gyalázatot ugy is megbosszulni készült, a romaiak hunnyász
kodására még inkább fölbátorodva, azt követelte a rarnaiaktól: épite
nék föl az elpusztított helységeket, adnák vissza Mesopotamiát, s fizet
nének birságat a partbus királyok sirjainak megbecstelenitéseért': Mi
röl a romaiak tudni sem akarván, öket Nisibis mellett megtámadta, 
megverte, s csak is 50 millio drachma lelizetése mellett hajlott a bé
kére. Az örmények megnyugtatására Tiridates a trónra visszahelyez
tetett. 

A megveretésnek félokát a hadseregek fegyelmetlenségében lehe
tett keresni. Miért is Macrinus a kényelmes városi szállásokról falura 
tette át öket, megtiltva nekik még a közeledést is azokhoz, s a legcse
kélyebb kihágást szigoruan büntette. Midön pedig a katonák zsoldját· 
is leszállitani akarná, zugoJúdásban törtek ki ezek, szemére vetve a 
költséges henye életet Antiochiában, sa képmutatást, mellyel Caracal
lának tőle eredett meggyilkoltatása fölött siránkozott. 

Hellogabalu•-

Az elégületlenséget leginkább szitotta Moesa, Julia Dom na test
vére, ki a női ravaszsággal férfiui bátorságot egyesitett; kire Macrinus 
temérdek kincseit hagyta, számüzve öt Phoeniciának Erncsa városába 
V arius A vitus Bassianus 13 éves, és Alexianus 9 éves unokáival együtt; 
amaz Julia Sooemias, emez pedig Julia Mamruaea leányaitól születet t. 
Az idősbik fiut a nap-isten szalgálatára szentelte, melly ottan fekete· 
kő-kup alakjában imádtatott j s miután annak főpapja lett, amaz is
tennek nevéről Heliogabalnak nevezteték 1). Szelidsége és nyájassága 
által megnyerte a katonák szeretetét Macrinusnak közcllevő táborá
ban, annál is inkább, miután Mocsa, a dicsvágynak áldozva föl hirne
vét, azon hirt terjesztette el, hogy Caracallától nemzette a fiut, s e 
véleményt dus ajándékokkal támogatta. Minek következtében Marcus 
Aurelius Antoninus Heliogabalus név a)att öt császárnak kikiáltották 
(218.). Ulpius Julianus, praetorii praefectus, ellene küldetvén, meg
gyilkoltatott. Macrinus a szigor és engedékenység közt ingadozva, 
végre őt a haza ellenségének nyilváoitá; saját liát, Opilius Diadume
nust augustus czimmel ruházta föl, s a katonáknak fejenkint ötezer 
drachmát, a népnek 150-et igért. Mindamellett a katonák az ifju mel
lett nyilatkoztak j tisztjeiket meggyilkolván, az igéret következtében 

1
) Vita. volt a. fölött : valljon Elagabainak mondand6-e az ela - isten, és 

gabal - alkotni sz6tól; vagy Helioga.balnak a. görög helios -nap sz6t61? 
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ezeknek javait föloszták, állomásaikat elfoglalták. Midőn a Syria és 
Phoenicia határain csatára került a dolog, Heliagabal nagyanyja, a 
n ök, a heréltek bátorságot és erőt fejtettek ki; mialatt l\1 acrinus kora 
futás által a. csata kimenetéről határozott. Archelais mellett Cappado· 
ciában elfogatván, s midön a győztes elé vitetnék, értésére esvén, hogy 
tiz éves fia nyilvánosan lefejeztetett, a szekérről levetette magát, s 
fájdalmainak és életének az őrök véget vetettek (218. jun. l.). Az el
lentállás csakhamar legyőzetett; husz nap alatt az egész lázadásnak 
vége szakadt. 

Heliagahalnak több hónapba került a pompás utazás Syriából 
Olaszországba, hová az igéretek mellett előre ki.ildötte arczképét se
lyem- és aranyból készült, keletiesen bő papi ruhában, fején a tiara, 
aranylánczok- és drágakövekkel ékitve mindcn oldalról j szemöldei 
feketére, két arcza pirosra festve j a miből Roma észrevehette, hogy a 
dunTa katonr.i uralmat elpuhult keleti önkény váltandja föl jövőre. 

S valóban a nap-isten főpapja istentelenség, pazarlás, szemtelen
ség és kegyetlenség tekintetében valamennyi szörnyeteg elődeit fölül
nmlta. Négy év alatt hat feleséget vett, s üzött el, vagy gyilkolt meg, 
kik között, eddig hallatlan bün, egy Vesta-szüz is volt. Laktereruci 
arany kelmével vonattak be j drágakövekkel kirakott arany ko
csijába félig meztelen nőket fogatott, s ö maga meztelenül hágott föl 
oda j azon helytől kezdve, honnan a kocsihoz megindult, csupán arany
port tapodtak lábai. Aranyból voltak edényei j éjjel vendégeinek osz
togatta el azokat, mellyek nappal használatban voltak. Öltönyei drága
kövekkel kirakott leg ü nomabb kelmékből készültek; ugyanazt kétszer 
magára nem vette, egy gyürüt kétszer nem hordott. A népnek és ka
tonáknak arany és ezüst edényeket, drágaköveket, s különféle összeg
ről szóló jegyeket ajándélwzott j a haJas tavakat rózsavizzel, a tengeri 
harczjáték csatornáját borral töltette meg; teremeit, csarnokait és 
ágyait virágokkal ékesítette. Asztalára c11upán páva- és fiilemile-nyel
vek, kajdács- és fáczánvelö, teveláb és hattyuemlők kerültek; halat 
csak akkor evett, midőn nagyon távol volt a tengertöl, s ekkor a leg
jobb és legdrágább halakat a nép között osztatá el; az ebeket ludmáj
jal, a lovakat szőlövel, a vadállatokat fáczánok- és foglyokkal táplálta. 
A ki valameily étvágyat ingerlő eledelt gondolt ki, nagyszerüjutalmat 
kapott j de ha a császár izlését el nem találta, ru indaddig csak azon 
elede)ből kellet ennie, mig valami jobbat nem állitott helyébe. Ezen
kivül még aranyszemekkel vegyitett borsó, ambrával kevert bab, 
gyöngyökkel kevert rizskása is adatott föl asztalára j a rózsabor ma-
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stixxal vegyitteték, a szarvasgombát és halakat ambra porával hintet
ték be. Az asztalok és edények ezüstből készültek szemérmetlen alak
ra j nardus égett a lámpákban j rózsa és jáczint olly nagy mennyiség
ben hullott néha a vendégekre, hogy megfuiadtak tőle, a császárnak 
mulatságára. .-' 

A legnagyobb fajtalanságokra hivta meg barátait palotájába, ki
ket ö aljas társalkodásukért pajtásainak nevezett. Kedvenczei a fajta· 
lanságban a birodalomnak legfőbb méltóságait nyerték el. Hirtelen 
elhajtá valamennyi kéjhölgyeit, ifjakkal helyettesitve öket. Egy tiszt
tel és egy rabszolgával jegyeztette el magát, s a baromi házasságot 
nyilvánosan hajtotta végre. Gannis nev ü szolgát annyira szerette, hogy 
saját anyját akarta nőül adni hozzá, őtet pedig caesarnak tenni; mi
dőn ez őt az illedelem megtartására figyelmeztetné, meggyilkolta azt; 
másokat nagy számmal végeztetett ki Syriában és másutt, mivel uem 
helyeselték magaviseletét Midőn először jelent meg a curiában, azt 
kivánta, hogy anyja szavazatjoggal a senatorok közé \"étessék föl; sőt 
e~nek elnöksége alatt külön nö-senatust alakított, melly a romaiak öl· 
tözete, rangfokozat, látogatások s hasonló tárgyak folött határozzon. 

Hellogabai Istenség. 

Egészen beleszeretve az istenbe, kitől nevét és trónját nyerte, 
pompás templomot emeltetett neki a Palatin hegyen, idegen szertar
tásokkal. Jupiter és a többi istenek C'lak szolgái lettek volna, s az imá
dás csak őtet illette meg. Ekképen tehát megszentségtelenittetvén és 
kiCosztatván a. templomok, V estának örök tüze, Cybele szobra, Ancus 
paizsai, a Palladium az ö templomába vitettek át. Carthagoból átho
zatta Astarte istennőt minden ékességeivel, s összeházasi tá azt a maga 
istenével nagyszerű pompa közt. Ez isten tiszteletére nem csak hogy 
a sertésbus evésétől tartózkodott, s magát körülmetélteté, hanem elő
kelő családoknak gyermekeit is föláldozta neki. Midön.a durva követ 
körmenetben bordoztatá, aranyporral hinteté be az utat, mellyen a hat 
fehér ló által vonatott kocsi haladott; a császár tartotta a zablát, s 
hátrafelé ment, ne hogy szemeit a kegyelt istenségről elforditania 
kelljen. Az áldozatok alkalmával igen finom borok, különös ritka ál
dozatok, drága illatszerek pazaroltattak, s a fajtalan tánczok közt, 
mellyeket syriai hajadonok barbár hangszerek zenéje mellE>tt jártak 
el, a legtekintélyesebb polgári és katonai egyének nevetséges és aljas 
szerepeket vittek. 

Moesa hiában igyekezett fékezni ez örültet. Előre látva, miként 
a romaiak, vagyis a katonák nem soká fogják öt türni, rávette öt (221.), 
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hogy fogadja örökbe unokaöcscsét, Alexianust, ne hogy, ugy mond, 
a közügyek vezetése a magasztos papi hivatástól vonja el öt. De a mi
dőn látná Heliogabal, hogy öcscse nem vesz részt a kicsapongásokban, 
s a népnek és senatusnak szeretetét megnyeri, azt meggyilkolni szán
dékozott ; a. praetorianusok azonban föllázadtak, s meggyilkolták vol
na a császárt, ha csak siránkozva. meg nem kéri őket, hagynák meg éle
tét és férjét; mire kicsapongásainak egyéb részesein bosszujokat töl
tötték. 

Miután a következett évben ujra Alexianus élete ellen tört, is
mét föllázadtak a praetorianusok, s Heliagabal kénytelen volt magá
val vinni öt azoknak táborába, hol emez tapsokkal, Heliagabal pedig 
szidalmakkal fogadtaték. Ingerültségében néhánynak kivégeztetését 
parancsolja, kiket társaik a hóhér kezeiből kiragadván, czivakodásra 
került a dolog. A császár egy gödörberejté magát; onnan elöhurczoltat
ván, anyjával együtt meggyilkoltatik (222. mart. 10.), életének 18-ik 
évében. 

Alexander Severus. 

A 13 éves Alexianus, Alexander Severus név alatt császárnak 
ki áltatott, s augustus, haza atyja, nagy - czimeket nyert, mielött tehet
ségének valami jeiét adta volna. A nyájas és szerényifju anyja, Mam
maca által 1) vezérclteté magát, ki valódi hatalomra vágyva, miként 
nővére a czimre, korlátlan hatalmat gyakorolt fia fölött; s féltékeny 
levén a szeretet- és tiszteletre, mellyel az neje és ipja iránt viselteték, 
ez utóbbit fölségsértés miatt elitélteté, amazt pedig Afrikába számüz
te. Mindazáltal fiát jó utra térité, s 16 bölcs senatorból álló tanácsot 
adott mellé (223.), ezeknek élén a hires Domitius Ulpianust, kiknek 
föladatuk volt hclyreállitaili a rendet a közigazgatásban és a pénzügy
ben, elmozditaní a sok méltatlan tisztviselőt, föh~g pedig kiképezni 
mindenben a fiatal császárt. 

A szelid és jólelkü császár nagy tisztelettel viseltetett anyja és 
Ulpianus iránt; utáita a hízelgőket, szerette az erényt, oktatást, mun
kásságot. Hajnalban fölkelve, miután a házi kápolnában, mellyet jó
tékony hősök képeivel ékitett föl, ajtatasságát végezte volna, az ál
lamtanácsban jelent meg, vagy magán· ügyeknek szentelte idejét; az
után kellemes olvasásban lelte örömét; tanulta a költéRzetet, történel
met és bölcsészetet, főleg Virgil, Horácl, Plato és Tullius mi.iveiben 
gyönyörködött, a nélkül, hogy elhanyagolná a testgyakorlatokat, mely-

1) Eusebius püspöll Mammaeát igen vallásosnak s rendkivül ajtatosnak ne· 
vezi (VI. 21.); a honnan némellyek azt követkcztették, hogy ö keresztény volt. 
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lyeknél erő és ügyesség dolgában a magához hasonló ifjakat mind fö
lülhaladta. Ismét az ügyekkel foglalkozva, leveleket és emlékiratokat 
készitett egész a vac.~oráig, melly elég mértékletesen adatott föl 
csekély számu jobarátok, tudos és erényes férfiak körében, kiknek 
társalgása, vagy az olvasás pótolt a a tánczokat és gladiatorokat, a-'Tomai 
lakomák eme megszokott füszerét. Öltözete megszabott, beszéde nyá
jas volt; bizonyos orákban mindenkit elfogadott, s a hirnök által az 
eleusini mysteriumok ama formuláját ismételteté: "A kinek lelke nem 
tiszta és ártatlan, be ne lépjen ide." A palota ajtajára pedig fölirat ta: 
"A mit magadnak kivánsz, másnak is azt cselekedd." Keresztények 
számosan voltak udvarában; némellyek azt mondják, hogy titokban 
Krisztust és Ábrahámot imádta, s templomobat is emelt volna az igaz 
Istennek, ha az oraculumok azt nem josolják vala, hogy ez esetben· 
mind elpusztulnak a többi templomok. A keresztények példájára a pa
pok v:Uasztásában, a tartományok számára vála'3ztott helytartók ne
veit kihirdetvén, észrevételeinek megtételére mindenkit fölhivott. 

Csakugyan illyen fejedelemre volt szükség, ki a negyven évi 
zsarnokság alatt kimerült birodalomba uj életet öntsön. A kormány
zók meggyőződve arról, hogy csak az alattvalóknak szeretcte által 
nycrhetni meg a császár tet:;zését, a tartományokat virágzásra segí
tették. A mérsékelt fényüzés a gabona árát és a pénzitamatot 03ökkcn
té, a nélkül, hogy a nép az ajándékokat· és mulatságokat nélkülözte 
volna. 

Fe!l")·elem hlán)·a a hadseregnél. 

Legnagyobb baj volt azonban a fegyelem teljes hiánya a hadse
regnéL Alexander ajándékokkal s némi teherkönnyítéssei igyekezett 
őket megnyerni magának ; igy például egyik legnagyobb teher volt 
rájok nézve, hogy tizenhét napra való eleséget hordott magával mind
egyik a hadjárat ideje alatt. Hajlamukat a fényűzésben a lovakra és 
fegyverekre irányozta; fáradalmaikban maga is osztozott, a betegeket 
meglátogatta, semmiféle szalgálatot elismerés vagy jutalom nélkül 
nem hagyott j ismételve kijelenté, hogy a Sereg föntartására több gon
dot fordit, mint saját magára, a közbátorság föntartása egyedül tőle 
függvén. De hát van-e orvosság az elhatalmazott ráltfene ellenében? 

A praetorianusok megunták annak erényét, kit saját teremtmé
nyöknek tekintettek j főnöki.iket, Ulpianust vádolták, mint a ki szigo
ruságra oktatja a császárt. Miért is felbőszülvc, három napon át dul
tak Romában, mintha ellenséges város lett volna, sőt több helyen föl 
is gyujták azt; mig végre Ulpianust elfogván, a császárnak szeme lát-
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tára meggyilkolták, Hasonló sors várakozott a C'lászárnak bármelly hü 
tanácsosára; a történeti ró, Dio Cas'lius, csak az által mentette meg éle
tét., hogy Campaniában nyári lakaiban elrejtőzött. A legiók szintén 
követték a s:wmoru példát ; a minden oldalról kiütött lázadások s a 
föbb ti'lztek meggyilkoltatása annak bizonyságául szolgáltak, hogy a 
féktelenség olly nagy fokra hágott már, miként az szelidséggel többé 
épen nem orvosolható. Antiochiában némcll y katonák azért, hogy a nők 
fürdöjébe lopóztak, büntetésre vonatván, az egész csapat föllázadt. Ek
kor Alexander a szószékre lépve, komoly beszédet tart hozzájok a 
visszaélések megszüntctése és a fegyelem helyreállitása tárgyában, a 
miben a birodalomnak egyedüli biztassága rejlik. Borzasztó zaj és fe
nyegetések szakiták félbe a császárt, ki azonban tovább folytatá: 
,,Majd akkor lármázzatok, ha szemközt fogtok állni az ellenséggel. A 
ti császártok előtt, ki ellát titeket gabonával, pénzzel és ruhával, hall
gassatok, vagy polgároknak s nem többé katonáknak nevezlek benne
teket. Megölhettek ugyan, de megrémiteni nem fogtok; az igazság 
meg fogja bosszulni halálomat." S mivel a legio tovább is folytatta a 
zajongást: "Polgárok ! fölkiálta, rakjátok le fegyvereiteket, s vonulja
tok vissza lakaitokba." 

Miként egykoron Caesar eme szavakkal csillapitotta le a láza
dást, ugy történt jelenleg is. A katonák igazságosnak találták a bün
tetést, s minden katonai jelvényt letéve, a városban szállásaikra visz
szavonultak. Harmincz napig tartott az épületes sanyargatás, mialatt 
Severus halállal bünteté a lázadót, vagy hanyag tribunokat; azután 
ujra szervezé a legiót, melly mindig a legnagyobb hüséggel viselte
tett iránta. 

A többi seregek is föllázadtak részint saját szeszélyökböl, részint 
másoknak ösztönzésére. Ovinius Camill us sen a tor az uralomra vágyott; 
Alexander öt magához hivatván, megköszönte neki, hogy a kormány
zás terheit vele megosztani akarja, s kormánytársul nevezve öt, lakot 
rendelt számára a palotában. Azután kiütvén a háboru, magával vitte 
öt; s midön látná, hogy a gyalogolás terhére van, lóra ülteté. Midön 
ez is kifárasztotta, szekeret rendelt számára; rnelly bánásmód annyira 
megalázta Camillust, hogy a méltó~á.gról önkényt lemondott, s Alexan
dert bizto,;itotta, hogy nincs többé mitől félnie 1). 

· 1) A ki a Ilistoria Augustában Alexander Severus életét megirta, inkább re
gényt készitett abból a CyrojHtcclia mintájárn. Hcrorlitmus, ugy lát-Jzik, több figyel· 
mct ~r.lcmcl, s Dio türedékeivel egyezik. 
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Parthusok. 

Ezen időszakban igen nagy változás érte a partbus birodalmat, 
s uj persa birodalom támadott. Midőn Vonones letétele után 1) Artaba
nus, Meuiának arsacida királya, Parthiában uralmát biztositva latta 
(18.), annak zsarnokává vált. Miért is alattvalói az iber Mithr-idates 
vezérlete alatt s Tiberius által gyámolítva, öt az országból kiüzvén, 
helyébe Tiridatest emelték a trónra (36.). Artabanus csakhamar visz
szatért, ujra kiveretett, ismét elfoglalta a trónt; s bölcs mérséklettel 
meg is tartá azt, mig végre 30 évi uralkodás után meghalálozott. 

Hét fia közől utódja lett Vardanes (44.), ki azonban· csakhamar 
meggyilkoltatván, helyébe testvére Gotarzes lépett (47.). Szigora mi
att gyülölték öt a parthusok, Claudiustól királyul kérték .l\1eherda
test; ez azonban barátai által elárultatván, és leveretvén, Gotarzes 
foglya lett, ki annak fúlcit vágatta le a romaial< gyalázatá.ra. 

Gotarzes után következett II. Vonones (50.), s rövid időre Volo
geses, ki betört Armeniába, elfoglalta két fő városát, Artaxatát és 
Tigranoccrtát, s királyul adta neki Tiridatest, Mediában pedig Pa
corust, az ő testvéreit. Midön Domitius Corbula a dl:lghalál puszti
tásai közt Tiridatest elkergette, Vologeses hatalmas sereggel a ro
maiakra csapott, s némi előnyt vivott ki magának. De mivel eldöntő 
csatába bocsátkozni nem akart, testvérét, Tiridatest Romába küldöttc, 
hogy Nera kezeiből fogadja el a koronát; amit meg is nyert, s Volo
geses a romai néppel barátságban élt. Utódja, Artabanus, Vespasián 
iránti gyülöletből az ál Nerót pártolta.; ki azonban nem tartá taná
csosnak megtámadni a hatalmas partbus fejedelmet, s annak hatalmas 
országát. 

I. Pacorus (Fyruz) békében élt a rarnaiakkal (90-107.); de az ö 
testvére és utódja, Chosroes, ciiizve Armeniából a Traján által behelye
zett Exedarust, s saját fiát, Partamasirist ültetvén hely.Sbe, háborura 
szolgáltatott okot 2). Traján hirtelen herontott Armeniába, az uj ki
rályt elfogta ; azután elfoglalta Mesopotamiát ( 114.); habár több iz ben 
visszaveretett, végre átkelt az Euphratesen, s a romai sasokat olly 
tartományokba vezette, mellyek soha nem érezték azoknak körmeit. 
Elfoglalta Chaldaeát és Assyriát, bevette Partbia fővárosát, Ctcsiphont, 
s Parthamaspatest a királyi vérből trón.ra emelte (116.). 

Traján halála után a partimsok lerázták az igát, s visszahivták 
Hyrcaniából Chosroest (117.). De mivel a békeszerető vagy irigy 

1
) I"á.sd fönebb 66. lapon. 

2) Lásd fönebb 176. lapon. 
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Hadrián elődjének minden hóditmányát az Euphratesen tul föladta, s 
a hadi foglyokat is minden váltságbér nélkül visszaküldötte, kik közt 
Ghosroesnek egy leánya is találkozott, ez a barátságot a rarnaiakkal 
mindvégig föntartá. 

ll. Vologe11es alatt ( 121-11)0.) egy csapat aJán nép tört be a par
tbusoktól függ8 Mediába, de az ajándékokra visszavonult. Megmene
külve e bajból, III. Vologeses Armeniába rontott (161.); a rarnai katoná
kat fölkonczolva, Syria kormányzóját leverte, s Antiochia ellen indult. 
Verus császár, vagyis inkább hadserege visszanyomta őt Armeniából; 
daczára annak, hogy 400,000 embere volt, több iz ben le is verte; négy 
év alatt visszaszerezte Traján hóditmányait, Babylant és Gtesiphont 
környékével együtt pusztitatta és fölperzselte. A döghalál azonban, 
mellyet onnan Olaszországba hozott, nagyon megkeserítette neki a di
adalt. Antoninus Vologesesnek minden tartományát visszaadta azon 
föltétel alatt, hogy azokat, mint romai hübért tartsa meg. 

Unokája, Ardawan 1) (192-207.), Nigernek pártolása által Se
verus hosszuját vonta magára, ki Gtesiphont ostrommal bevette. De 
alig hogy az Euphratesen átkelt, Vologeses Mesopotamián kivül min
den tartományát visszafoglalta. Romának be kellett látni, miként eme 
távoli s az arsacidák nevéhez ragaszkodó vidékeken nemsoká tarthatja 
meg hóditmányait ; s talán érezte annak szükségét, hogy megvivjon 
velök, ne hogy ezek támadják meg a birodalmat. E végre szitotta köz
ttlk folyton a viszályokat, s IV. vagy V. Vologescs ellenébe állítá test
vérét, IV. Artabánt (209.), ki annak halálával elfoglalta a trónt (216.). 
Ő alatta vitte véghez Garacalla ar~a hitszegő betörést, mellynek meg
bosszulása végett Artabanus tüzzel-va~sal pusztítá Syriát; Macrious
sal találkozva, két napig tartó véres csatát vivott vele, s azt mindad
dig szándékozott folytatni, mig csak egy partbus, vagy egy rarnai 
eletben marad. De a mint Garacalla haláláról értesült, a roglyok vissza
adásas a költségek megtéritése után országába visszatért. 

Az utolsó arsacidának államai magukban foglalták Persiának 
nyugoti tartományait, ugymint: Irak-Agemi, Adyrbeizan, Irak-Arabi 
és Mcsopotamia nagy részét. Utóbbi csatái azonban elsöpörték vité
zeinek javát, s az ország nagyon meggyengült. A magusok, jóllehet a 
parthusok általlegyőzve és elnyomva, egy perczig sem vesztették el 
reményöket, hogy Zoroaster tiszteletét ismét helyreállitandják; ezzel 
táplálták a per.>ákban a függetlenség érzetét. A legyőztittek minden ösz-

1) Artabauusnak és IV. V ologesesnek is mondatik. 
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szetartás nélkül tehetetlen panaszokat hallattak, mig végre vágyaik
nak határozott irányt adott Artaxarxes (Ardeshir). Ez alacsony szárma
zásu persa, házasqágtörésből születve 1), s csillagjósJatok által fölbá
toritva, miután harczi ügyességét bebizonyította, honfiait az elvesztett 
fensőség visszaszerzésére s a Dariusok dicsőségének megujitására 
tüzelte. Alig hogy a lázadás zászlóját kitüzte, a persák mind részére 
állottak; IV. Artabán ellenök indulván, a számra ugyan nem nagyobb, 
de rendkivül föllelkesedett persa sereg által három csatában legyöze
tett, elfogatott és lefejeztetett (226.) És igy a parthusok adózói let
tek a népnek, melly fölött 475 évig uralkodtak. Egyedül Armeniában 
tartották fön magukat romai segélylyel, vagyis inkább saját erejök· 
kel az arsacida. eredetü satra.pák, ugy hogy majd győzve, majd le
g)'özve, de soha meg nem hóditva, függetlenségöket egész Justinián 
lwráig megvédték. 

Miután tehát Cyrus birodalmát 2) föltá.masztották, Artaxarxe11 a ko
ronát sa királyok királyának Csehah in schah)czimét v elte föl,selső gond
ja volt föléleszteni a nemzeti szellemet Zoroaster régi vallá.sá.val, melly 
a szolgaság alatt sárba tapodva volt. A birodalomnak minden részéből 

összehívta a magusokat a bálványozás kiirtására; a Zendavesta értel
mezéséből keletkezett hetven felekezetet egy közgyülekezetben egye
sítette, mellyen, mint mondják, 80,000 tűzimádó pap jelent meg. Ezen 
szám felére, azután négyezerre, négyszázra, negyvenre szállíttatott le, 
s végre tudományuk- és jámborságukról i~meretes hét egyénre szorit· 
tatott. Ezek közt volt az ifju szent Erdavirab, ki, miután a társai által 
neki nyujtott altató borból három csészével megivott volna, mély 
álomba merült. Fölébredvén, elbeszélte az égben tett utazását, s a mit 
ott látott és hallott; ezen fölfedezései által elenyészett minden kétel y 
a Zendavesta valódi értelme iránt. Balch lett ismét a főmagus székhe
lye; a papi kormány az egész tartományban elterjedt, számos birto
kainak jövedelméből s a termékek- és iparra kivetett tizedből tartva fön 
magát. Eltilt.atott minden egyéb vallás; a parthusok templomai bezá-

1) Babec timárnak feleségétől és egy Sassan nevü katonátóL Artaxar vagy 
Arta"JCei'Xes az előbbitől Ba/,ecan, az utóbbitól Sassanida czimet nyert, a mi utá· 
dainak megadatott. 

~)Azon korbeli saját történetirók hiányoznall, s egyrészről a görögök és la· 
tinok esetlegesen ernlitill a dolgot, kiknek töredékeit összeszedte Petrus Bigarus Sen· 
tinntes, Rernm per<i"nrllln hi.<loria. Frankfurt, 1601. Azután következnek a keletiek, 
kikre nézve lásd: D' Herbelot, Biblioteque oriental e. Paris, 1697.; Richter, Histo

risck·kritischer Venuclt üher die Anaeiden und Sananiden Dynastie. Lipcse, 1804. 
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rattak, istenitett királyaiknak szobrai lerontattak, kegyetlen üldözés 
érte az eretnekeket, zsidókat és keresztényeket. 

A hitegység helyreállitása után erőteljes, egyforma. közigazga
tásra volt sziikség. Az arsacidák a birodalom legfontosabb tartományait 
és méltóságait örökségi czimmel ruházták át fiaikra és testvéreikre. 
A főbb 18 sa tra pa (v i t ass i) királyi czímet viselt; a barbárok szintén 
független~égb~n éltek hegyeik között, ugy szintén a kiilönféle görög 
városok felső Asiában. Minek következtében a partbus birodalom nem 
annyira monarchia volt, mint inkább hübér-rendszert képezett. 

E rendszernek megszüntctése végett hatalmas sereg élén be
járta Artaxerxes a tartományokat, mindenütt fogadva és követelve a 
hódolatot, s megszilárditvo. mindenütt tekintélyét, ugy hogy közte és 
a nép között semmi közbenjáró hatalom meg nem maradott. Ekképen 
tehát egyeduralkodója volt minden népeknek az Euphrates, Araxe.~, 

Oxus, Indus, a Kaspi-tenger és Persa-öböl között. A birodalomnak 
bölcs és egyforma kormányzatot adott; törvénykönyve a perRa nio
narchiával együtt enyészett el. "A fejedelemnek hatalmát, ugy mond 
az ügyes hódi tó, a hadsereg ereje tartja fön; ennek föntartására ismét 
adó kivántatik ; az adó utoljára is a földmivelésrc nehezedik ; ez pedig 
csak ottan virágzik, hol az igazság és mérséklet oltalmazza azt." 

A csatázásban elveszték a persák a barbároknak hevességét, a 
nélkiil, hogy a görögök és romaiak hadi tudományaiban jártasok let
tek volna; a várak védelméhez és ostromához sem sokat értettek. A 
gyalogság gyülevész népböl állt, mellyet a zsákmány reménye hozott 
együvé, s mellynél a bátorságot és fegyelmet a nagy számnak kellett 
pótolnia: nők, heréltek, lovak, tevék akadályozák a tovább haladást, s 
fogyaszták az élelmi készletet. A lovasság azonban, miként mai napig 
is a legszebb s leggyakorlottabb keleten, minthogy a nemesség tag
jaiból áll, kik mÁ.r gyermekkoruk óta megszakták a lovaglást, nyila
zást, mértékletedséget és engedelmességet ; a királytól földbirtokot 
nyertek a hadi szolgálat kötelességének terhe alatt: miért is a fölhivásro. 
gyorsau megjelentek, rettenthetienek levén az összecsapásnak első he
vében. 

Ezekkel tehát Artaxerxes fenyegető állást foglalt el a szomszédok 
irányában, s nem csupán az volt szándéka, hogy őket kiüzve tartomá
nyaiból, a batárokat megerősítse, hanem Cyrusnak egykori birodalmát 
akarta ,ismét helyreállítani, kinek utódjául tekintette magát. l\! it scm 
g.:mdolva Alexander Severussal, átkelt az Euphrates folyamon (232.); 
a szoms~éd tartományokat meghódította. A császárhoz, ki hadseregével 

26 
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közeledett, 400 legválogatottabb vitézét küldötte ezen izenettel: "A 
királyok királya parancsolja a romaiaknak s azok fejedelmének, hogy 
üritsék ki Syriát és Kis-Ásiát, s adják vissza a persáknak az .ö őseik 
által az Aegaeumi-tengeren és Pontuson innen birt tartományokat." 

Daczára minden szelidségének, Severust ingerültségb~ hozta 
eme hetv~nkedés, s megfosztva ékességeiktől a követeket, Ph~ygiába 
számüzte öket, s ezután Mesopotamiát kardcsapás nélkül visszafog
lalta (233.). Megindult ellene Artaxerxes 120,000 lovassal, 10,000 ne
héz gyaloggal, 1800 hadi szekérrel és 700 elefánttal j mindamellett 
vereséget szenvedett. Alexander három csapatra osztotta seregét, 
mellyek három oldalról támadják meg Parthi át j s ezen jól kiszámitot t 
terv a persa hatalmat megdönthette volna, ha a romai sereg, megun· 
ván a fáradalma t, tisztjeit meg nem gyilkolja. Romába térve (234. sept. 
23.), s hadjáratát magasztalván a scnatusban, Alexander pompás dia
dalmenetet tartott négy elefánt által vonatva, s parthicus és persicus 
mellékczimekkel tiszteltetett meg. A győzelem azonban Artaxerxes ré
szén maradott, ki mindazt visszavette, a mit a romaiak elfoglaltak, s ti
zenöt évi uralkodása alatt annyira megszilárditotta hatalmát, hogy 
még a romai birodalom lételét is veszélylyel fenyegette. 

Háboru a germanokll.al (~35. mart. t 9.). 

Alexander uj háborura készült a persák ellen ;dc megakadályoz
ták öt abban a germanok, kik a Rajnán és Dunán átkeltek. Ő minde
nckelött a Rajnához sietett, s öket visszanyomta; a tovább nyomu· 
lástól nem a félelem tartóztatá vissza, miként ezt Hcrodianus elhitetni 
akarná, hanem a rendetlenség sercgeiben, mellyek megunták már a 
fáradalmakat, fegyelmet és szigort, mellyel a császár utközben elköve· 
tett minden kihágást büntetett, s hirnökei által szünet nélkül hirdet
teté: "A mit magatoknak kivántok, mással is azt cselekedjétek." 

Maximinus, góth ercdetü, és egy pannoniai hadtest vezére, mind
egyre gunyolta a syriai császárt, ki csak azt teszi, a mit a senatus és 
anyja parancsolnak neki. Pártot alakit va magának, Siklingennél Mainz 
mellett megtámadta öt, s a 26 éve~ ifjut anyjával, Mammaeával együtt 
meggyilkol ta. A kotonák megölték a gyilkosokat, dc a főnököt életben 
hagyták ; a nép és a senatus érdeme szerint megsiratá Alexandert, s 
születése napját évenkint ünnepélylyel dicsőitette meg. 



HUSZONHARMADIK FBJBZBT. 

Maximinustól Il Claudiusig. 
Maximinus. 

Midön Severus császár keletről visszatérve, Geta születését had
játékokkal ünnepelte Thraciában: egy óriás termetű ifju jelent meg 
előtte, barbár nyelven kérve engedelmet, hogy a versenyben ö is részt 
vehessen. Mintbogy testalkata igen nagy erőre mutatott, ne hogy ö, a 
barbár, a romai katona fölött dicsőséget arasson, a táborbeli legerő
sebb rabszolgák állittattak vele szembe. Ő egymásután tizenhatot 
vert le. Némi ajándékokkal megjutalmaz va, sa seregbe fölvétetve, más
nap az ö hazája szakása szerint ugrálva, mulattatá társait. Belátva azt, 
miként Severus ügyelmét magára vonta, jó darabig futott annak pa
ripája nyomában, a nélkül, hogy a fáradságnak legkisebb jeiét is mu
tatná; ezután a császár kivánságára még hét erős katonával küzdött, 
s ezeket is szintén legyőzte. Severus aranylánczot ajándékozott nek~ s 
felvette öt testőrei közé kettős zsold mellett, minthogy az egyszerű 
zsold táplálására elegendő nem volt. 

Ezen óriás neve volt Maximinus, ki Tbraciában gáth atyától és 
alán anyától származott. Magassága volt nyoicz láb; inaktól duzza
dozó karjaival szekeret vontatott, mellyet két ökör helyéből megin
ditani nem birt j a fákat gyökerestől kitépte, egy rugással ketté törte 
a lónak lábszárát, ujjai között a kavicsot szétmorzsolta, rendes életmód 
mellett naponkint 40 font hust evett s 24 pint bort ivott meg. 

Ezen óriás ember másokkal érintkezésben fékezni tudta termé
szeti vadságát ; s a következő császiÍrok kegyében föntartotta magát. 
Alexander a IV. legio tribunjává nevezte őt; s mi,,el a fegyelmet szi
goruan föntartá, főparancsnokságra emelte öt, senatorrá tette, és saját 
nővérét az ö fiának, Julius Verusnak, ki nem kevésbbé gögös, mint 
szép, erőteljes és bátor volt, feleségül adni szándékozott. 

Ennyi jótétemény nem hogy hálára kötelezte volna Maximinust, 
sőt inkább arra ösztönözte, hogy erejével mindent merjen. Miért is 
Alexander életére tt>rt, s ennek meggyilkoltatása után azonnal csá
szárnak kikiáltatván, fiát kormánytársul nevezte, kinek nem csak kezeit, 
hanem még"térdeit és lábait is csókolták a katonák. A senatus jóvá
hagyta, a mit megváltoztatui nem birt j s a hosszu és kegyetlenség 
azonnal kezdetét vette. Mint a ki alacsony sorsból magasra emelkedik, 
Maximinus szintén félt a megvetés- és hasonlitgatástól: miért is az 
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előkelő születés, vagy az érdem bün volt előtte, valamint az is, ha va
laki öt gunyolta, vagy gyámolította, midön még Azegény volt. 

Magnus, consularis férfiu, arról vádoltatván, hogy a hidat, mely
lyet ö a Rajnán bevégzett, lerontani, s azt tulról a barbárok kezében 
hagyni akarta, négyezer társával együtt minden kihallgatás né~kül 
meggyilkoltatott. Puszta gyanu elegendő volt, hogy helytartók, had
vezérek, oonsularis férfiak szekerekhez lánczolva, vitessenek a c!lászár 
elé, ki nem elégelve meg az elkobzást és a halált, vagy a barmoknak 
fris höreibe varr11tva tétette ki a fenevadalmak, vagy halálra vereté 
őket. Kegyetlen11égétöl a keresztények is eleget szenvcdtek (236.). 

A kegyetlenséggel karöltve járt nála a kapzsiság. Elfoglalta ama 
független jövedelme ket, mellyek minden városnak sajátjai voltak, s nyil
vános kiosztások- és ünnepélyekre valának szánva; kifosztotta a templo
mokat, s az istenek és hősök szobraiból pénzt veretett. Mindenütt csak 
zugolódás mutatkozott iránta, néhol lázongásban is kitört. Afrikában a 
kapzsi procurator által minden javuktól megfosztott néhány leggaz· 
dagabb ifjak a rabszolgákat és parasztokat fölfegyverzik, a tisztviselö t 
meggyilkolják, s Marcus Antoninus Gordianuqt, a tartomány proconsu
lát császárnak kil<iáltják (237. april.). 

Gordlanu•. 

EmP. gazdag és jótékony senator a Gracchusoktól és Trajántól 
származva, Pompejusnak dia.daljelek- és festvényekkel ékesített palo
táját foglalta el Romában. A praenestei ut mellctt nagy kiterjeJésü 
nyári laka volt, 100 láb hosszu háromrendbeli teremmel, s négy leg
becsesebb faju márványból faragott 200 oszlop által k<$rnyezett csar
nokkaL A nép számára rendezett játékokban soha sem léptetett föl ke
vesebbet 150 pár gladiatornál, néha 500 párt is; egy napon 100 sici
liai, ugyanannyi cnppadociai lovat és 1000 darab medvét szuratott le, 
ide nem számítva az apróbb vadakat. E játékokat, mint aedilis, min· 
den hónapban ismételte, s mint con:;ul, Olaszországnak főbb városaira 
kiterjesztette. 

Ennyiből állott minden dicsvágya; különben nagyon békeszerető 
ember levén, ne hogy a zsarnokok féltékenységét fölingerelje, a tudo
mányokra szentelte idejét, s harmincz könyvben énekelte meg az An
toninoknak erényeit. Nyolczvan éves volt már, midön hirtelen az ura
lommal megkináltatott. 1\fiután könyörgései és könyei semmibe sem 
vétettek: látva azt, hogy saját hiveitől vagy Maximinus hosszujától 
menekülnie máskép lehetetlen, az ajánlatot elfogadta, s Carthagot szék
h~>lyei.il választotta. Vele együtt imperatornak neveztetett fia is, Gor-
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dianus, ki 22 ágyast tartott, s 62,000 kötetből álló ki:!nyvgyüjtemény
nyel birt. Mindegyik ágyasától három vagy négy fia volt; a könyvek
ből pedig dolgozott, s némelly müvei reánk is maradtak. 

Választatásukról értesitve a senatust az uj császárok, egyuttal 
azt is kijelentették, miként csak annak beleegyezésével fogadandják 
el e méltóságot j rendeletciket előbb a senatus jóváhagyása alá ter
jesztették j a számüzi:ltteket visszahivták ; a had!leregnek és a népnek 
nagylelkü igéreteket tettek, s barátaikat fi:!lhivták, hogy a zsarnoktól 
szabaduljanak. A consuinak határozott föllépése bátorságot öntött a 
scnatusba, melly Maximint párthiveivel együtt o. haza ellenségének 
nyilvánitá., jutalmat tüzött ki fejeikre j s igy egész Olaszországban el
terjedt a lázadás nagy vérontás kiséretében. A durva góth által any
nyira lealázott senatus összeszedte minden erejét s méltóságát, a vé
delemről és a háboru folytatásáról intézkedett j küldöttek által szóli
totta föl a kormányzókat a haza védelmére. Ezek mindenütt kedvező 
fogadtatásra találtak j csupán Cl!-pelianus, Mauritania helytartója s 
Gordianusnak magán-ellensége támadta meg egész erejével az uj csá· 
szárokat earthagóban (238.). Az ifju a csatában esett el; a minek hi
rét vevén az atya, alig 36 napi uralkodás után megfojtotta magát. 
Carthago bevétetett, hol a hosszuálló Maximin patakokban ontotta a 
vért. 

A lázadásnak első hirére a császár vadállat módjára felböszülve, 
a földön hentergett, s fejét a falhoz verte, a körülötte levőket rendre 
keresztülszurta, mig végre erl:íszakkal vették el tőle a kardot; azután 
megindult Olaszország felé. Teljes bocsánatot hirdetett ugyan, de ki 
bizott volna benne? A kétségbeesés olly bátorságot öntött a senatus
ba, mellyet az ész alig ha tanácsolt volna. Összegyül ve az ,Egyesség' 
templomában, császároknak kiáltott ki két öreg senatort, Maximus Pu
pienust és Balbinust; amazt a háboru vezetésére, emezt pedig a vá
rosnak igazgatá.sára. 

Maximus é• Balblnull· 

Maximus, egy ácsnak fia, meglehetösen durva, dc bátor és értel
mes ember, lassankint a legmagasabb mé!tóságokra emelkedett, s Ro
mának kormányzója lett. A sarmaták és germanok fölött kivivótt gyé5-
zelmei, szigoru életmódja, emberséges magaviselete miatt tiszteletben 
tartotta öt a nép i valamint Balbinus, tekintélyes szónok és költő, szá
mos tartományoknak becsületes jellemű kormányzója, dusgazdag és 
adakozó férfiu, az élveknek minden kicsapongás nélkül barátja, átalá
nosan szeretteték. 
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De alig hogy a Capitoliumban bemutatták az első áldozatokat, a 
nép zajongani kezdett ; maga részéről is választani akart, s Gordia
nusnak unokáját, egy 13 éves fiut kivánt még császárnak fölvétetni. 
Amazok elfogadták az ajánlatot, s lecsillapitva a lázadái!t, hatalmuk 
megalapításához láttak. · 

Maximinus a seregnek élén, mellyel a germanokat több iz ben le
győzte, sa birodalmat az Éjszaki-tengerig kiterjeszteni akarta, basz
szutól lángolva jött Olaszország ellen, mellyet császárrá választása óta 
nem látott. A J ulius-Havasokról leszállva, a tartományt elpusztitva, a 
hidakat Jerontva találta; ekkép akarván a senatus kimeriteni az ő ere
jét a jó védelmi karba helyezett várak alatt. Először is Aquileja tar
tóztatta föl utjában, melly nagy elszántsággal védte magát azon re
ményben, hogy Belenus isten falai közt harczol. Ha Maximinus a va
rost magára hagyva, egyenesen Románalí indult volna, minő ellentál
lásra találandott Maximus részéről, ki Ra vennáig jött elej be, öt feltar
tóztatni? mit használtak volna Balbinus politikai szónoklatai a belső zn
vargások ellen? Maximinus seregei azonban a tartományt elpusztít,· a 
s váratlan ellentállásra találván, föllázadtak. Ö tulságos szigorral 
büntette őket; mig végre egy praetorianus csapat az albai táborban ma
radt feleségeiket és gyermekeiket féltve, fiával és legbuzgóbb párthi
veivel együtt a zsaruokot meggyilkolták (238. mart. 7.). 

Levágott fejeik láttára megnyitotta a kapu !<at Aquileja; ostrom
lók és ostromlottak a visszanyert szabadság fölötti örömükben össze· 
ölelkeztek. Ravennában, Romában, mindenütt öröm, ldladás az iste· 
neknek; azon arányban, a millyen nagy volt előbb a rémület, föléledt 
mostan a bizalom. Az uj császárok eltörölték, vagy mérsékelték a 1\fa
ximin által behozott adókat; helyreálliták a fegyelmet; a senatus jó
váhagyásával czélszerü törvényeket hoztak, s a vértől párolgó sebeket 
megorvosoini törekedtek. Maximus kérdé Balbinustól: "Mi lesz a ju
talmunk, hogy Romát egy szörnyetegtöl megszabadítottuk ?" - ,A se
natusnak, népnek s mindenkinek szcretete', - felelé Balbiuus; de a 
másik előbbre látó megjegyzé: "Sőt inkább a katonák gyülölete, s az ő 
hosszu jok." 

És helyesen itélt. Még tartott a háboru, midön a nép és a prae
torianusok Romában föllázadtak; al!' utczákat vérrel boritották, a rak
tárakat és boltokat fölperzselték. A zajongás ugyan elfojtatott, de el
nyomva nem volt ; a senatorok csak gyilokkal ellátva, jelentek meg 
az utczákon, a praetorianusok pedig alkalomra várakoztak, hogy magu
kat megbosszulhassák; mindannyian gunyolódva nyilatkoztak, milly 
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gyenge gátokat tudnak vetni o. császárok a pártok rohanó árjának. 
Legmagasb fokára hágott o. forrongás, midön a praetorianusok mind 
összegyültek ismét Romában, nem türhetve, hogy az általok válasz~ 

tott császárok mcggyilkoltattak, hogy mostan a senatus teremtményei 
uralkodnak; s a törvények és fegyelem fölötti hatalmat maguknak 
visszakövetelék. A szavakra tettek következtek: a palotát megrohan~ 
ták, a két császárt meggyilkolták, s az ifju III. Gordianust táborukba 
vivén, öt egyedüli uralkodónak kikiáltottá.k. 

111. Gordlanu•· 

Valóban e gyermek arra látszott teremtve lenni, hogy a zajongó 
kedélyeket kiengesztelje. Szép volt és szelid, két császárnak ivadéka, 
kik, mielött gonoszokká válhatnának, éltöket veszték; kedves volt a 
senatus előtt, melly öt fiának nevezte, valamint a katonák is j a nép 
pedig eddig nem tapasztalt szeretettel csüggött rajta. Misitheus, ok
tatója a rhetorikában, későbben ipja és testőr-kapitány, eltávolitva a 
fondorkodókat, !tik az ifju császárnak bizalmát bitorolták, ezt meg
nyerte az által, hogy szintugy békében, mint háboruhan bölcsen és eré
l y esen igazgatta az államot. 

Háborut idéztek elő a persák, kik Sapor 1), Artaxerxes utódjá
nak vezérlete alatt (242.) elfoglalták Mesopotamiát, Nisibist és Car
rhaet, Syriát pedig pusztíták. Gordianus, ellenök indulva, a góthokat 
és sarmatákat, kik Moesiában utját állották, leverte; s daczára annak, 
hogy Philippi cmlékezett!S térein az alánok által megveretett, tovább 
folytatta ulját, s a persákat visszaszoritván, megérdemlette, hogy a 
senatus neki és Misitheusnak diadalmenetet rendelt. 

Phlllr•pus. 

Ez utóbbi azonban csakhamar meghalálozott, s a pmetorianusok 
vezérlete Marcus Julius Philippusra Jön bízva; ki állását keveselve, a 
katonákat föllázitotta, s Gordianust arra kényszerítette, hogy öt kor
mánytársának nevezze, azután pedig lekőszönjön a trónról; rnig végre 
jótevőjét az Euphrates partjain meggyilkolta (244. mart. 10.). 

Philippus arab volt, ldumaea Eostra városában sziiletett az arab 
karavánok egyik vezérétől; n~mellyek kereszténynek tartják, holott 
tettei ellenkezőt tanusitanak. Kiegyezkedvén Saporral, visszatért An
tiochiába, hol a husvét ünnepét akará (245.) megülni j de az ottani püs
pök, Babylas, méltrtl!annak nyilvánitá öt erre, mig bünbánatot tartani 
nem fogna. Megérkezve Romáha, szeliliiség által nyerte meg magának 

1) Schah-pour, a kirf\ly fia. 
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a népet, megalázta a Mysiát pusztító carpokat, s Roma épittctéaéuek ez
redéves ünnepét (247.) játékokilal iilte meg, mcllyekben 32 elefánt, 10 
medve, 60 oroszlán, l tengeri ló, l orrszarvu, 10 fehér oroszlán, 10 
szumár, 40 vadló, 10 párducz, számos apróbb vadállatok s 2000 gis
diator küzdöttek egymással. A hős városnak emlékünnepe csák vé
rengző lehetett. 

Hirtelen azonban minden oldalról uj császárok teremtek elő, s 
ezek közt legszerencsésebb volt Cnejus Decius Sirmiumból, Moesia és 
Pannania helytartója; ki ellen megindulva Philippus, öt évi uralkodás 
után Veronában meggyilkoltatik (249. octob.). 

DecluN.- \ll. lildözés a kereszCén)ek ellen. 

A kereszténység terjedését nem akadályozta Philippus; Decius 
ellenben szigoru rendeletcket bocsátott ki (250.) az ellen. A ki ke
resztény volt, annak minden vagyana elfoglaltatott, s ö maga halálra 
hurczoltatott. Az üldözésnek minden borzalmai megujultak ekkor: 
testvér testvérét, fiu atyját árulta el j a ki csak szerét tehette, erdök
be és puszía~ágokba menekült. 

Deciust a régi fegyelem iránti szeretet vitte e lépésre, mivel a 
régi intézményeket akarta ujra életbe léptetni. A birodalom szeren
csétlen állapotát az átalános romlottságnak tulajdonítván, föl akarta 
ismét állitani a censorságot, ezen elavult s most már lehetetlenné vált 
intézményt, a mennyiben annak az egész mivelt világra kiterjesztetui s 
a védtelen birónak fölfegyverzett erkölcstelenség fölött kellett volna 
itéletet mondani. Dc mivel a censor-választást erőteljesen sürgette, a 
senatus egyhangulag Valerianust kiáltotta Iti e tisztségre j kihez, a 
megerősítés alkalmávnl, a császár igy szólott: "Boldog vagy, ki a köz
helyesléssei találkoztál! Fogadd el az emberi-nem fölötti censorságot, s 
itéld meg erkölcseinkct. Ki fogod szemeini az érdemeseket, kik a se
natusban üljenek j visszaadod fényét a lovagi rendnek ; növeini fogod 
a közjövedelmek et, mindazáltal az adónak csökkentésével j osztályozni 
fogod a polgároknak töméntelen sokaságát j számbaveszed mindazt, a 
rni Romának erejére, gazdagságára, erényére és hatalmára. vonatkozha
tik. Törvényszékednek alávetvék az udvar, a hadsereg, az igazság ki
szolgáltatói, a birodalom méltóságai, kivéve csupán a rendes consulo
kat, a város kormányzóját, az áldozatok királyát, s a Vesták l~gföbbi
két, mig szüz." 

Mielött e szándék valósitásának lehetetlensége kiviláglanék, a 
góthok betörtek (251.) Alsó-1\loesiába, azután Thraciába és Macedoni
ába. Majd fegyverrel győzve, majd ism ét árulások által segittetve, any-
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nyira szaritotta öket a császár, hogy a foglyoknak é11 a zsákmánynak 
visszaadását igérték, csakhogy szabadon mehessenek. Decius azonban 
öket egészen kiirtani szándékozván, utjokat állta. Szercnosétlenségére; 
mcrt kétségbeesésökben a góthok kemény c~atát vivtak vele, melly
ben midőn liát elesni látná, fölkiáltott: "Csak egy embert vesztettünk 
még, e csekély hiány ne hangolja le bátorságunkat"; s oda sietvén, 
hollegnagyobb hévvel folyt a küzdelem, maga is halálát lelte. 

Trebonlanus Gallus. 

A szétvert hadserereg maradványai Trebonianui'l Gallus csapa· 
taiva.l egyesültek, kit ö a végett küldött el, hogy a gáthoknak elvágja 
a visszavonulást. Ez, ki hihetőleg a csatavesztésnek oka volt, annak 
megbo~szulását szinlelte, s ekképen megnyerte magának a hadsereget, 
melly őt császárnak ],ikiáltotta. De alig hogy a senatus a választást 
megerösíté, gyalázatos békét kötött a góthokkal, sőt évenkinti adót is 
igért nekik. Egyedül a keresztények üldözésében tanusitotta bátorságát. 

:lemlllanus. 

Másfél évi uralkodása alatt (252.) döghalál és szárazság puszti
tott; góthok, boranok, carpok, burgundok rontottak be Moesiába és 
Pannoniába; szittyák pusztították Ásiát; a persák egészen Antiochiáig 
elfoglalták Syriát. A mór Aemilius Aemilianus1 Moesia helytartója, el
bizakodva, hogy a barbárokat legyőzte, s megvetéssci szólva Gallusról, 
ki Romában kéjelgésbe merült, magát császárnak kikiáltatta. Mielött 
Gallu'!! észrevenné magát, Aemilianus Olaszor.~zágban terem, s Terni 
mellett találkozván vele, Gallus fiával együtt saját katonái által meg
gyilkoltatik (253. máj.). Azután pedig Aemilianust gyilkolja meg a 
hadsereg, s egyességre lép a senatussal és a galijai s germaniai csa
patakkal, mellyek Licinius Valerianust kiáltották ki császárnak. 

\'alerianus. ·- \'lll. llldözés a Leresztények ellen. 

Előkelő származás, párosulva szerénység- és btllcseséggel, roin
denki előtt kedvessé tették Valerianust, ki a kornak uralkodó büneitől 
magát megóva, minden üres idejét a tudományoknak szentelte; a régi 
szokásokhoz ragaszkodva, utáita a zsarnokságot, ugy hogy az uralomra 
méltónak látszott. De a mint trónra jutott, gyöngének mutatkozott 
a nagy teher elviselésére; segéd gyanánt sem tudott jobbat választani, 
mint saját fiát, Gallienust, egy elpuhult, romlott fiatal embert. Mind
azáltal szelid és czélszerü rendszabályokat alkotot!, midőn a birodalom 
egyszerre minden oldalról megtámadtatott. Germnnok és frankok 1) a 

1 ) Első emlités a frankol\ról, mint népről vagy német szöveteégről, melly 
az Ocean, Rajna és Weser közt, vagyis Westphuliflban és Hassiában szókelt. 
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.Rajnán át Galliába, góthok és carpok Moesia-, Thracia- és Macedo
niába ütöttek j a szittyák a .Fekete-tenger partjain Chalcedon-, Ni
caea-, A pameáig kalandoztak j mialatt Sapor elfoglalta egész Arrrieniát, 
pusztitatta Syriát, s bevette Antiochiát bizonyos nemes eredetü és 
becstelen életü Cyriades ifju ember buzditására és vezérlete mellett, 
ki atyjának szemrehányásait nem türhetve, nagy összegek eltulajdoni
tása után a persákhoz futott, sa meghóditott tartományok kormányzá. 
sával megbizatván, augustus czimet vett föl. 

V a Ierianus legyőzve a góthokat, a szittyák ellen már későn érke
zett, l1 ik mindent elpusztitva, gyorsan visszavonultak j megtámadta Sa
port (259.) Mesopotamiában, ki öt legyőzte és foglyul ejtette. A kirá
lyok királya rendkivül elbizalwd,,a a nagyszerű diadal következtében, 
lánczokba verve viteté a császárt államainak főbb városain keresztUl, s 
hátára hágva ült föl a nyeregbe. Miután több évig tartó fogsága után 
m~ghalálozott, bőrét Ienyuzatta, s a romaisknak örök gyalázatára egy 
templomban emlék gyanánt kiteritteté. Igy mondják némell y történet
irók j mások pedig azt állitják, hogy a per~a király i:pen nem kegyet
lenkedett foglya irányában, kinek legnagyobb kinja abból állt, hogy 
fia nem csak nem szorgalmazta az ő kiszabadulá~át, sőt inkább meg
örült atyja szerencsétlenségének ; minek következtében ö hamarább 
trónra juthatott. A keresztények Isten büntetését szemiéiték ez ese
ményben az üldözések miatt, mellyekre bizonyos Marcianus nevü 
egyptomi büvész ösztönözte őt, elhitetvén vele, hogy mindaddig, mig 
a hazai istenek előtt utálatos istentiszteletet meg nem semmisiti, a bi
rodalom jólléte veszélyben forog. 

Galllen us. 

A veszteség hirére Romának összes ellenségei, mintegy össze
beszélve, föltámadtak : a góthok és szittyák Pontust és Ásiát pusztítják ; 
a quadok és sarmaták elfoglalják Daciát és Pannoniát j mások Spa
nyolországba nyomultak egészen Tarragonáig ; alemannok és frankok 
elözönlik Rhaetiát, s egészen Ravennáig nyomulnak elő. A veszély 
erély re tüzelvén a senatus t, a -praetorianusokat, közéjök sorozva a leg
erősebb plebejusokat, a barbárok ellen megindította, kik is megfuta
modtak. Gallienus, miután trónját biztositva látta, nem nagy rokon· 
!zenvvel viselteték eme harczias lelkesedés iránt, attól tartva, hogy az 
egykor a 1.sarnokok ellen fordulhatna: rniért is a senstorokat minden 
katonai hivataltól eltiltá, sőt még a legiók táborához közeledni sem 
engedte őket. A gazdag és elpuhult senatorok e tilalmat kegyelmi tény 
gyanánt fogadták tőle. 
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Visszaveretvén a barbárok Daciából és Olaszországból, Gallienus 
még rokonsági kötelék által is igyekezett öket megnyerni, nöül vevén 
a markomannok királyának, Pipasnak leányát; melly házasság el
len a romai hiuság mindenkor tiltakozott. Illyriában kgyözte és 
megölte lngenuust, ki császárnak vetette fol magát, s Moesia lako
sait, mit sem gondolva az ártatlanokkal 1), fölkonczoltatta "Nem elég, 
ugy mond Verianus Celerhez irt levelében, hogy te csak egyszerüen 
azokat végeztesd ki, kik fegyvert fogtak ellenem, s kik a csatában elvesz .. 
hettek volna; azt akarrm, hogy minden városban öld ki a lakosokat 
mind, ifjakat és öregeket, egyet se kimélj, ki nekem rosszat kivánt, 
vagy tiszteletlenül szólott rólam, ki fejedelmek fia, atyja és testvére 
vagyok. Gyilkolj, pusztíts minden könyörület nélkül, c;selekcdjél ugy, 
miként én cselehdném, ki neked sajátkezüleg irok'' 2). 

Reglll us. 

A dühöngő rendelet már foganatha is vétetett, s kiknek élete ve• 
szélyben forgott, kétségbeesésből Nonius Regillust császárnak kiáltot
ták ki (26 l.). Dák eredet ü s Decebalnak, ki Trajánnal harczolt, utódja, 
olly vitéz volt, hogy Claudius (később császár) neki szerencsét ki
vánva, ezeket írná: "Volt idő, a midőn a diadalmenet rendeltetett 
volna meg számodra; most pedig azt tanácslom, hogy nagyobb óva
tossággal használd a gyözelmet, s ne feledd, hogy van, a kiben a te 
győzelmeid gyanut ébreszthetnek." Ezen vitézségnek köszönheté a 
trónt j de nem sok á tarthatta magát azon, mert csakhamar saját kato· 
nái által meggyilkoltatott (262.). 

Posthum l us. 

Egy másik császár ütötte föl fejét Galliában. Cassianus Posthu
mius, alacsony származásu egyén, de jP.Ies hadvezér, Gallienus fiát, 
Saloninust, Kölnben (259.) ostrom alá vetvén, azt meggyilkol ta, s 
Gallia, Spanyolország é8 Britannia hódolatát fogadta. Hét évi uralko
dása alatt kiüzte Galliából a germanokat, a békét helyreállitotta, s 
mindenki szeretetét megnyerte. 

Ennyi zavargások közepett a persák kedvök szerint pusztíták 
keletet. Sapor Ciciliáig hatolva, kifosztotta Tarsust, elfoglalta Caesa
rcát (260.), ennek lakóit kiirtotta, s azzal fenyegetőzött, hogy a két hegy 
közti völgyet holttestekkel töltetvén ki, ugy fog átmenni egyik hegy· 
röl a másikra j a foglyokat naponkint ittatá~ra hajtotta, mint a nyájakat 

1 ) Lri.sd, Script. Hist. Aug., Trebellius Polllo, Valerian us, Galtien i duo, Tt-iginta 
Tyranni; lllanso, Die d1'eissig Tyrannen, Constantin életrajza után folytatás. 

2) A har111inc:. zsm·nok életrajza. c. VIli. 
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szokás, s csak annyi élelmet engedett nekik, a mennyi nyomomlt él
tök tengetésére elegendő volt. 

Ballstus. 

Balistus, V a le ri án alatt a praetorianusok főnöke, összeszed ve a 
sereg maradványait, szembeszállott a persa hatalommal; gyors-'mozdula
tok- és ügyes fogásokkal pótolva az emberek hiányát, fölmentette Pom
pejopolist Ciliciában, fölkonczolts a persákat Lycaoniában, számos fog
lyokat ejtett hatalmába; ezek közt Sapor feleségeit. Mielőtt ez őt utol
érhetné, hirtelen visszavonulva, mint a villám Sebaste és Corissa alatt 
termett Ciliciában, s itt is tönkre verte az ellenséget. 

Odenotus. 

üdenatus, Palmyrából, némelly ~:aracen törzsek főnöke (shcik), 
gyermekkorától fogva vadászat- és csatákra neveltetvén, midön lát"ná, 
hogy Sapor a Valerián fölötti diadal által borzasztó hatalomra vergő
dött, hódoló iratot küldött neki ritka ajándékokkal terhelt számos te
véknek kiséretében. A királyok királya igen nagy sérelmet látott 
benne, hogy egy ismeretlen irni merészelt hozzá. Eltépve a levelet, az 
ajándékot a folyamba vetteté, s azt izente vissza: majd megtanítja öt, 
miként viselje magát ura irányában, s el fogja őt veszteni övéivel együtt, 
ha el nem jön hátrakötött kezekkel lábaihoz borulni. 

Eme meggyaláztatás föltüzelte a saracen gőgjét, ki megesküvék, 
hogy a föliuvalkodást meg fogja alázni, vagy veszni kiván. Ó tehát a 
ro maiak mellett nyilatkozott, ki lm ek akkoriban Palmyra gyarmata volt, 
s minden erejéMI támogatá Balistust. Sapor különben ís feleségeinek 
elvesztésén megszomorodva, s még gonoszabbtól tl:irtva, ellenfelei elöl 
visszavonult; de midön Euphratesiana tartományon keresztül vonulna, 
nem messze Pnlmyrától, üdenatus rajta üt, s utáseregét semmivé te
szi (26 l.); minek következtében minden rend nél'kül kelve át az Eu
phratesen, nagy veszteséget szenvedett, s az Edessában állomásozó ro· 
mai őrségtől csupán csak a Syriában rablott összes zsákmánynak áten
gedésével vásároita meg a szabad visszavonulást. 

üdenatus beütve Mesopotamiába, Nisibist és Carrhaet visszafog
laJta, s Valerián megszabaditása végett tovább nyomult a birodalom bel
jébe. Saport nyilt csatábau megverte, s egész családjával együtt Cte
siphonban körülvette. Az egész birodalombólsereglettek ekkor a persa 
főurak a főváros védelmére, kiket azonban üdenatus mind szétvert; 
végre ís jó siker koronázta volna törekvéseit, ha csak a romai biroda· 
lomban kitört nyugtalanságok minden nagyobbszerü vállalatot lehetet· 
lenné nem tesznek. 
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Érdemeinek jutalmául Gallicnus által minden romai hadcrö fő· 
pancsnokául neveztetvén keleten, Palmyra. királyának czimét vette föl 
üdenatus (263.). E városnak ttirténete mintegy keleti episod gya
nánt tünik ki a latin zsarnokok és barbár betörök nyomorteljes törté
nete közben. Ernlitettük már, milly bölcs előrelátással a.la.pitá Salamon 
e várost a pusztában, három napi járásra az Euphratestől, hogy az Euro· 
páhól Indiába vonuló karavánoknak pihenést nyujtson. A seleucidák 
alatt kincsekben, talán boldogságban is gyarapodott, minthogy a tör
ténet nem emlékezik róla. Strabo még csak nem is említi j Plinius 
helyzet, dus terület és kellemes patakok tekintetében nevezetesnek 
mondja. Az azt környező nagy pusztaság által a. világtól elszigetelvc, 
Roma és a parthusok közt, kik egymással vetekedve kere.sték barát· 
ságát, megőrizte fiiggetlenségét. 

Mialatt bámulandó dolgokat miveltek itten üdenatus és Balistus, 
azalatt Ga.llienus kéjhölgyek ölében töltötte idejét. A kegyetlenséget 
nem a senatorok irányában gyakorolta, miként elődei, hanem főleg a 
katonák ellen intézte, 3-4000-etvégezietvén ki egy nap alatt. Egykoron 
nevetséges diadalmenetet tartott góthok-, sarmaták-, frankok- és per
sáknak öltözött álfoglyokkal j mire némell y gunyolódó egyének ez 
utóbbiakat tetőtől talpig megnézvc, midőn kérdeztetnének, mit vizs
gálnak olly nagy gonddal, válaszu! adták : "A császárnak atyját ke
ressük." Gallienus ezért öket máglyára ítélte, s ezzel mutatta meg, 
hogy neki igaza van. Szeretett továbbá vitatkozni Plotinus bölcsész
szel, s egy várost akart rá bízni, hogy ottan a Plato köztársaságát 
tényleg foga.natositsa. Szép verseket és gyönyörü szónokla.tokat is ké
szitett j szintugy értett a kertészethez és a fő;;:és mesterségéhez ; be· 
a.vattatá magát Görögország mysteriumaiba, az athenei areopagbau állo
másért esedezett j a meg nem érdcmlett diadalünnepekre és az udvariar
tás fényüzésérc kincseket pazarolt, mellyeket a köznyomor enyhíté
sére, vagy a háboruk folytatására fordithatott volna. A ltözügyekkel 
épen semmit sem gondolt. Midön atyja halálát jelenték neki: "Tudtam, 
ugy mond, hogy ö halandó." Midön Egyptom elveszéséről értesí
tették, felelé: "Az Ö vászna nélkül ellehetünk." Gallia elfoglaltatá~ára 
megjegyzé: "Hát az arrasi kelmék nélkül elveszne Roma?" Midön a 
szittyák Ásiát pusztíták : "Nem fürödhetünk-e, ugy mond, salétrom 
né lk ü l is ?" 

Harmincz zsarnok. 

Eme tétlenség következtében minden oldalról bitorlók támad
tak , kik a történelemben h a r m i n c z zs a r n o k nevezet alatt 
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ismeretesek, jóllehet számuk korán sem ment annyira. Nagyon bajos 
volna unalom és zavar nélkül követni valamennyit rtlvid pályájokon a 
tróntól a sirig. 

Fluvius Macrianus, vitézsége által az első katonai méltóságokra 
emelkedve, föllázadt Valerián fia ellen, s Balistus segélyével -császár
nak kiáltatá ki magát. Ennek hallatára Valerius Valens, Achajában 
procon su l, ugyanezen czímet vette föl (2rH .) ; hasonlóan cselek vék 
Calpurnius Piso, ki ellene küldctctt. Ez utóbbi dicső családból szár
mazott igen jeles férfiu volt, ugy annyira, hogy halálának hirére maga 
Valens fölkiáltott: "Hogy adjak én számot ax alvilági biráknak olly 
ember haláláért, kinek nincs párja a birodalomban!'' A senatus isteni· 
tést rendelt számára annak elismeretével, hogy jobb és szilárdabb jcl
lemii ember még nem létezett a világon. 

Macrianus, Gallirnus ellen indulva, Thracia határain levcrctett, 
és meg is öletett. Ekkor Balistus Emesában császárnak kiáltatta ki 
magát, s mindazt, ki neki hódolni nem akart, meggyilkolta (264.). 
De a Gallienus által küldött orgyilkos csakhamar véget vetett életé
nek. Bizonyos Sempronius Saturninus, azt sem tudni hol, szintén föl· 
vette e czímet j Egyptomban Acmilianus igyekezett rendbe hozni a 
szétdult tartományt, mig végre a Gallicnus által küldött egyptomi 
Theodotus őt legyőzvén, mint foglyot Romába kiildötte, s ott az Ösök 
szakása szerint a börtönben megfojtatá. Kis-Ásiában az isaurok Annius 
Trebellianust kiálták ki császárnak j midön ez a csatatéren maradt, 
magukat alávetni nem akarták,s Kis-Ásiát és Syriát Constantin koráig 
pusztitották. Cornelius Gallus Afrikában kiáltatott ki, s hét nap mulva 
megfeszíttetett. 

Cassianus Posthumius még mindig föntartva magát Galliában, 
Aurelius Victorinust csatolta magához, s Gallienus isn,tételt táma
dásait visszaverve, Lucius Aelianust is legyőzte, ki magát Mainzban 
császárrá kiáltatta ki. Minthogy azonban e városnak földulását kato
náinak meg:engedni nem akarta, fiával együtt meggyilkoltatott (26G.). 
Utódját, Servilius Lollianust, Victorinus gyilkoltatá meg, ki most már 
egyedüli ur maradt Galliában, mig egy megbántott férj őtet is meg
ölte. Utódjául liát rendelte; a gallusok azonban gyermek uralmat 
tiirni nem akarván, Marcus Aurelius Mariust, rendkivül erős és vitéz 
fegyverkovácsot vála~zták császárnak'; három nap mulva azonban egy 
legénye e szavakkal: "A te mühelyedben készült," szivébe döfte a 
kardot. A katonák Pesuvius Tetricust, senatort és consularis férfiut 
választották (268.) helyébe, ki Gallia, Spanyolország és Britannia 
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birtokában maradott. Mindezen mulékony fejedelmeket Victorinus 
anyja, Victoria emelte föl, és buktatta meg ismét, ki Gallienus ellen 
férfias bátorságot fejtett ki, s tetemes kincsekről rendelkezhetett. 

Odenatus, azon érdemeért, hogy a keleti tartományokat megtar
totta a birodalom számára, Gallienus által kormánytársul fogadta.tván, 
jó sikerrel harczolt a persák ellen j ostrom alá vette, s hihetőleg be is 
vette Ctesiphont. De midön a betörő góthok ellen sietne, uralkodásá
nak negyedik évében Emesában meggyilkoltatott. Az ö második neje, 
Zenobia (talán büntárs, férje meggyilkoltatásában) három kiskoru fiá
nak nevében megragadta a kormányt, s mint kelet királynéja a csá
szári sasokkal Gallienus ellen fordult. 

Emez, akarata ellen is kényszerítve levén szünet nélkül har
czolni a birodalomnak bel- és kiilellenségei ellen, jelenleg Olaszország
ba sietett. Acilius Aureolus, lllyriában hadvezér, a hadsereg által 
kényszeríttetett elfogadni a biborpalást.ot, s átkelve a Havasokon, a 
császári sereget Brrgamo és Milano közt az Adda mellett megverte, 
hol hidat veretvén, melly mai napig is (P o n s A u r e o l i, Pontirolo) 
az ö nevét hordja, elfoglalta Milanot (2G8. mart. 36.). Itten ostrom alá 
vetette őt Gallienu;j, kinek életét azonban összeesküvés oltotta el, ural
kodásának 15-ik, életének 35-ik évében. Kezdetben bosszut akartak 
állani érte a katonák j de pénz által megvcsztegetve, zsarnoknak kiál
tották őtet. A senatus haza ellenségének nyilvánitá öt, barátait és ro
konait a tarpej i szikláról vetteté le j de csakhamar isteni tiszteletben 
részesi tette. 

Valóban Gallicrms kora volt a legszerencsétlenebb, mellyröl a tör
ténet emlékezik. Egyptom annyira forrongásban volt, hogy Alexandri
ában egy város-részb61 a másikba sem lehetett küldeni levelet j a leg
haszontalanabb ürügy, köszöutés, vagy egy pár czipö véres összekocz-

. czanásokra szolgáltatott alkalmat, s a Nilus és a tenger gyakran piros
lott a vértől. Éhség, döghalál olly nagy pusztítást vittek végbe, miként 
Alexandriában kevesebb volt az egyén 14 és 80 év között, mint szakott 
lenni 40-töl 70-ig 1). Tizenkét évig tartottak eme zavargások, mig 
végre Bruchium, Alexandriának legszebb és legerősebb része a tenger 
mellett., melly a királyi polotát, muzeumot, könyvtárt, raktárakat fog
lalta magában, a Theodotus császárt uraló romaisktól ostromoltatván, 
kiéh~ztetés által magát megadni kénytelenittetet t. 

1 ) Eusebius, V ll. 23. Ugy látszik a népesség jegyzékbe vétetett, s gabona ia 
osztatott ki. 
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A szittyák, melly nevezet gyakran a gáthokra értendő, Bithyni· 
át pusztítva, számos városokat leromboltak j bejárták Thraciát, Mace· 
doniát, fenyegették Görögországot, melly ujra megerősíté a Thermo
pylaeket, falakkal vette körül Athenet, s a peloponnesusi földszorost cl· 
zárta. A Heliellponton átkelve a barbárok, számos városokat s müvé
szeti és történeti emlékeket lerombolva, Diana. templomát sem kimél
ték Ephesusban, melly hét rendbeli pusztítást tulélvc, a görög müvé
szetnek és az ásiai bőségnek kincseivel ellátta magát. Az uralkodók 
127 darab, 50 lábnyi magas joniai márványoszlopot ajándékoztak eme 
templomnak j az oltár, Praxitclesnek müve, Apolló és Bacchus tettcit 
ábrázolta. Most pedig a góthok a babonaság és szépnek érzete iránt 
egészen közönyö!!ek levén, azt egészen hamuba boritottálc 

Daciában is Trajánnak összes hóditmányai elvesztek. A Pyrc-. 
naeusok sem mentheték meg Spanyolországot. A frankole ugyanis oda 
betörve, pusztíták a tartományt, s Tarragona földulása után, Afrikába 
mentek át. Siciliában a föllázadt rabszolgák és földmivelők ujra elő
idézték a szolgaháboru borzalmait a romai senstoroknak roppant kárá
val, kiknek birtokai főleg e 11zigeten feküdtek. 

A védők és támadók által elkö·.retett kegyetlenségeket leírni nem 
lehet. Gallienus megtámadta Byzantot., melly megadván magát, az 
örséget a polgároHal együtt kardra hányatta, hogy, miként egy iró 
mondja 1), élő lélek nem maradt abban. Minden ujonnan támadott zsar
noktól pazar ajándékokat vártak a katonák j s a pénzt csak a néptől 
kellett szedni. Minden ujabb kormánynyal ujabb zaklatások és kegyet
lenségek állottak elő j a zsarnokok hirielen bukása a hadseregre és a 
tartományokra is veszélyt hozott. Néha ezen pillanatnyi uralkodók, 
hogy vetélytársaik ellen tarthassák magukat, a barbárokkal szövetkez
tek ; az egyenetlenség még jobban fölbátorítá őket a kalandozásra. A 
250-től 265-ig tartó éhség és döghalál által tetőpontját érte a nyomor j 
továbbá földrengések, napfogyatkozások, földalatti tompa dörgések tel· 
je'len elcsüggeazték a megrémült népeket. 

1) Pollio, Gallienus életrnjz.a, p. 179. 
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HUSZONNEGYEDIK FEJEZET. 

II. Claudiustól Diocletianusig. 

11. l:lntulius. 

E percz óta a birodalomnak szétbomlását vitP.z csá~zároknak egész 
sorozata késlelteti. A hadsereg megválasztja Marcus Aurelius Clau
diust (268. mart. 24.), mint legméltóbhat a császári név és méltóság 
föntartására. A senatus készséggel erősiti meg a választást, állítva, 
hogy mindenkor Claudiust ohajtá császárnak, vagy legalább hozzá ha
sonlót. Ezen illyr, ki gonoszság l{özbenjütte nélkül nyerte el a trónt, 
Milano ostromát folytatá, mig kezébe ejtbette ..\ureolust, kit a sereg 
kivánságára lefejeztetett. A Garda-tóig előnyomult germanokat le
verte, s ezután Romában az előbbi zavargások által okozott rendetlen· 
ségeknek véget vetni törekedett. Gallienus barátait és családját a se
natus által halálra it.élteté, azután pedig kegyelmet eszközölt Slámukra. 

A góthok ellen (269.) indulva, kik a tartományok pusztítása után 
Felsö-Moesián át vonultak vissza, következőleg irt a senatushoz: ,,Je
lenleg 320,000 főnyi ellenséggel állok szemközt. Ha győzni fogok, 
számolok hálátokra j ha pedig a siker nem felel meg a várakozásnak, 
ne feledjétek, hogy Gallienus uralkodása után a birodalmat kimerülve 
találtam az ő és a zsarnokok hibája miatt, kik tartományainkat puszti
tották. Lándzsák, kardok, paizsok, mindenünk hiányzik; a két Gallia 
és Spanyolország, a birodalom szive, Tetricus kezében vagyon j íjásza
inkat Zenobia tartja elfoglalva. Bármi keveset eszközöljünk is, nagy 
nyereség lesz ránk nézve." 

Néhány nap ruulva azonban ujra ezeket irta: "A góthokat lever
tük, s 2000 vitorlás hajóhadukat megsemmisitettiik j a térség paizsok
és tetemekkel van borítva; sannyi a fogoly, hogy két·három nö is ju
tott egy katonának." Szükség jg volt az illy győzelmekre az ingadozó 
birodalom támogatása végett Claudius azonban alig két évi uralkodás 
után ragályos nyavalyában meghalt. A senatus i:-tenitiszteletet ren
delt számára, s az ő arczképével ellátott arany-paizst függesztett föl a 
curiában; a nép pedig hat láb magas arany-szobrot éil 1500 fontot nyo
mó ezüst-szobrot emeltetett számára. Utódjául egyhangnlag testvére, 
.Marcus Aurelius Quintilius választatott meg; ki azonban 17-ed napra 
a sereg által meggyillwltatott, vagy maga magának vette el életét. 
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.lurelianus. 

Helyébe Domitius Aurelianus kiáltatott ki (270.), pannoniai ala
csony szárma~:ásu, de erő- é:> v i tézségre ki tün6, annyira, hogy katonái 
őtet e né,·cn: ma n us a d fe r r um nevezték,s tiszteletére dalokat éne
keltek, mellyeknck \'égver~e igy hangzott: "Ezeret, ezeret;· ezeret 
ölt meg." Ugy mondják, hogy a különféle csatákban, saját kezével, 
950 ellenséget gyilkolt meg. Utóbbi leveretésök óta megrémülve a 
góthok, Lékét kérLek tőle; a mit ő szivesen megadott nekik, minthogy 
az alcmannok, juthungok é;; markomannak kac!lingattak Olaszországra; 
sőt daczára mindcn iutézkf~désénelc, uda be is nyomultak, s öt Piacenza 
mellctt megszalasztván, egyenesen Romának tartottak. Ekkor a ré
miilet tetőpontját érte; a Sy billa-féle könyvekhez folyamodtak Romá
ban, s maga a császár megdorgálta a senatust, hogy a vallási szertar
tásokat elhanyagolta. "Azt hiszitek, ugy mond, hogy keresztény tem
plomban vagytok, s nem valamennyi istenek templomában? Jól vizs
gáljátok meg a dolgot; bármin5 áldozatot, állatot, vagy embert kiván
janak is a szent könyvek, azt én előállitom m:ktek." Fehérbe öltözött 
papok körmenetileg hajadonok- és ifjalmak kiséretében járták be a vi
déket, s megszentclve azt mystilws szertartásokkal, föléleszték a ro
maiak bátorságát. Mi közben Aurelianus összegyüjtvén a hadsereg 
maradványait, Fanum mellett a germanokat megverte, a többi csa
tákban pedig megsemmisítette. A Dunán átkelt vandalokat szintén le
gyö.de (271.), s két királyuk fiait tuszokul fogadta tőlök. Azonban a 
való hasznot a kccscgtető látszatnál többre becsülve, Traján hóditá
sait a Dunán tul föladta j s a függetlenségét visszanyert Dacia jó szol
gálatot tett a birodalomnak, részint az által, hogy földmivelésre szok
tatta, részint hogy vis.~zaszoritotta a barbárokat; mialatt Aurelián Da
ciáj,t, miként Moesia nevezteték, a másikból kiszorított rarnaiakat vet
te föl magába. 

Romában olly nagy voll. a zavar, hogy kénytclenittetett a leg
szigorubb rend~zabályokhoz nyulni ; több senatort kisebbszerü s be 
sem bizonyitott vádak következtében ki végeztetett. A városnak falkerí
tését helyreállittatá mintegy 21 mérföldnyi körülethen j a mi egy rész
ről hizelgett ugyan a romai gőgnek, de más részről a. romaiak önérze
tét sértette annak tudatában, hogy a birodalom fővárosa saját biztos'lá
ga végett eröditésre szornlt. Aurelián visszaállitotta a hadi fegyelmet 1); 

1) Azon aprölékossfígoknak Lizonyitásárn., rnellyekre Aurelián a hadi fe
:;:,-~:..!:>1 tár·g-y:tLan vetemedett, szolgáljou eme levél, mellyet egyik helytartójá-
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a katonák legcsekélyebb kihágásait a legnagyobb súgorral büntette. 
Egyike azoknak gazdájának feleségén erllszakot követvén el, két meg
hajtott fához köttetett, s ugy ketté szakittatott. Ez oknál fogva a katonák 
az elslStöl egészen ellenkező értelem ben énekelték róla: "Több vért on
tott, ro intameunyi bort mások megittak.'' Egyébiránt ő maga magát is 
alávetette a fegyelemnek; a pompátó] idegen levén, nem türte, hogy fele
sége selyem ruhát viseljen, mellynek értéke az arányéval volt egyenilS 1). 

Zenobla. 

Elintézve a béke és háboru ügyeit, Zenabia ellen indult. üde
natus özvegye, midőn kelet királynéja volt, talált hizelgöre, ki öt a 
Ptolem!\eusoktól származtatta le. Annyi bizonyo~, hogy jeles vérből 
eredett j értette a latin, görög, egyptomi nyelvet j a történelmct nem 
csak tudta, de maga is történetirá volt, s Longinus iskolájában tanult 
vitatkozni Plato és Horner fölött; a vadászaton férjével, a háboruban 
a legjobb hadvezérekkel vetekedett. Fiait, Herennianust, Timolaust 
é~ Valballatest kormánytársakul fogadván, a görög nyelv helyett a la
tinnak elfogadására szaritotta őket, s mint gyámanyjok öt vagy hat 
esztendeig kormányzott. Mint nagy fejedelem, s ha kellett, nagy had
vezér, bölcs a tanácsban, határozottjellem ü, rendkivül nagylelkü, ment 
minden hízelgéstől és a nőkormánynak egyéb gyarlóságaitól, majd pa· 
lotájában a persa uralkodók pompáját utánozta, s földre borulva imádták 
őt alattvalói j majd ismét hadi sisakkal és csá~zári palástban gyalogolt, 
lovagolt, vagy harczi szekéren ment a sereg előtt; máskor ismét lako
mát adott, s hasonlóan a caesarokhoz a hadsereg tisztjeivel s az ör
mény és persa ktlvetekkel mulatozott. 

hoz irt: "Ha tribun akars.-: lenni, sőt ha életedet szereted, tartsd féken a katonák 
kezeit. Senki közülök el ne tulajdonitea másnak baromfiá t, senki másnak juhaihoz 
ne nyuljon Ne legyen IIZ>\bad lopni szi'llőt, kárt tenni a vetések ben, olajat, sót, fát 
csikarni ki a néptől; mindcnki elégedjék meg azzal, amit a fejedelemtől kap. A 
katonák az ellenségtől elvett zsákmánynak ö•·vendjenek, nem pedig a romai alatt. 
valók könycinek. 1\limlenkinek fegyvere tiszta legyen, kardja hegyes és éles, sarui 
11edig jól megvarrva. Az elszakadt ruhák helyett uj akat kapjanak. Zsoldjoka.t rak
ják zsebre, s ne vigyék a korcsmába. Mindegyik viselje nyaklánczát, gyürüjét, 
karpereczét, s ne adja vagy cserélje el azokat. Gondjokat viseljék, és vaka1ják 
meg a. lovakat és a málha-vivő marhákat, hasonlóképen a csapatnak közös öszvé 
rét; a nekik stánt táplálékot el ne adják. Egyik a másiknak segitsen, mintha 
szolga .. volna. Van orvosuk ingyen; tehát ne szórjak el a. pénzt a. bűvészek re. Le
gyenek folyton szállásaikon; ha. pörlekedni kezdenek, jól rájok kell veretni." 

1) Absit ut auro fila pensentur, libra enim auri tunc libra. serici fuit. Vopi
scas, in Au1·el. 
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Beraelianus leveretésével hatalmában maradt Syria és Mesopo· 
tarnia; azután mig Claudius a gáthokkal harczolt, megbódította Egyp
tomot, Ás iának nagy részét elfoglalta, s szemeit Bithyníára. vetette. 

Aurelián tehát megjelent (272.) eme tartományban, késöbb Cap
paJociában. Tyana melletf ellentállásra találva, megesküvéK, hogy 
még o. kutyákat is kiirtja; amint azt árulás által bevette, azt mondá, 
hogy Apollonius, a hires tyanaei tbaumaturgus (?)jelent meg neki á.lmá·· 
ban, s megtiltá, hogy legkisebb rosszal is illesse honfitársait. A ka
tonák nsupán csak az ebelren s Heraclammonon tölték bosszujokat, ki 
hazáját elárulta. 

l\1iután Zenobiát Palmyrában körülvette, minden faltörö gépet 
fölhasznált Aurelianus; az ostromlottak pedig a legnagyobb el
szántsággal védték a várost. "Hihetetlen, igy ir a császár, mint hull 
ránk a Járda rs a kő zápor gyanánt szüoet nélkül; de bizom az iste· 

nekben, kik míndenkor gyámolitoiták igyekezcteinket." 
Zenobia persáktól és saraCelloktól várta a segélyt: de amazok 

el&l az ut elzáratott, ezek pedig megvesztegetve valának. Miért is el
tökélte magában személyesen kérni segélyt a pc·rsáktól, s midőn gyors 
tevékre rakva kincseit, az éj leple alatt menekülni akarna, Aurelián 
által utoléretve: elfogatott j kinek azon kérdésére: miképen bátorko
dott ő, mint nő, daczol ni a romai császárokkal? azt felelte, míként 
egyedül csak őtet ismeri el augustusnak, és sem Gallienust, sem a 
többieket e névre méltóknak nem tartolta .. 

Palrnyrába őrség helyeztetett, s rninden kincsét kiadni tartozott j 
mindazáltal többen a királyné hivei közől a tengerbe vettettek, vagy 
megfojtattak j ezek közt Longinus bölc~ész, Zenobia oktatója. E győ
zelem után vetekedve jöttek Aurelián barátságát keresni a blernmyek, 
az oxumit.ák, az arabok, n hactriánok, az iberek, a Raracenok, az albá
nok, örmények, aethiopok, hinduk és chinaiak. 

Dc alig hogy visszavonult, hiri.il hozták a császárnak, miként 
Palmyra lakói fölemelve fejöket, a helytartót az őrséggel együtt rneg
gyilkolt::ílc Mielőtt a védelemre elkészi.ilhetnének, visszatért, 8 lako
sokat minden különbség nélkül fölkonczoltn, s 8 várost összerombolta. 

PRim)·rR romjRI. 

Palrnyra ueve annyira eltünt a történelemböl, hogy annak még 
lételéről sem tudtak semmit Europában, midlín (1690.) némelly angol 
kereskedők Aleppóban csodákat hallván beszéltetni a beduinok által a 
pusztában létező óriási romokról, a valóról meggyőződni kivántak. 
Kezdetben rablók által megtá.mad,·a és 8kadlilyozva, ujra hozzáláttak 
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a vállalaihoz, s fölfedezték az onas1 városnak maradványait (1694.), 
miről aztán a világnak hírt adtak. Eurapában üres képzelődésnek tar
taték a dolog; mig végre két angol, Dawkins és W ood a romoknak 
pontos leírását adták rajzoHal együtt, mellyek 5772 meternyi térsé
ger. terjednek el, s Olasz· vagy Görögország minden cmlékét fölüi
mulják 1). Egy pompás diadalivnél három utvonal foly össze, mellyek
nek hossza összesen nem kevesebb 1229 meternél, szobrok és fölira
tok által ékitett esarnokokkal; s hol az 1450 oszlop közől még most is 
t 29 áll fön, kettő h us z meternyire emdkedik, ember magasságu ta
lapzattal. A megcsonkitott oszlopszárak, tetejökön még némi gerendá
zattal, s ugy szólván, fal nélkül, a pusztaság végtelen látkörével külö
nös ellentétet képeznek. Eme csarnokok nagyszerü sirboltokhoz ve
zetnek, mellyek négy-öt emeletes, fehér márványból készült ábrák
és arabeszkekkel ékitett négyszögü tornyokból állanak. Legnevezete
sebb mindenek közt a Napnak temploma, 679 O láb teriiletü udvar
ral, körülvéve 364 oszloppal kettős sorozatban, mellyeknek magassága 
15 1/2 meter, átmérőjök l meter s 40 centimeter. Középen áll a tem
plom, mellynek homlokzata 47 láb, oldalai 124', körülvéve 16 mctert 
meghaladó, fehér márványból készült 41 oszloppal köralakban. Geren
dák, párkányok, tetőzetek, ajtók bámulandó faragványokkal vannak 
ékitve, mellyeknél az arány csinos és ízletes, noha tulhalmozott a rajz. 
Mindezen müvek a keresztény időszámitás három első századának tu
lajdonittatnak, midőn a keleti utánzás az ékességekkel pazarul bánt. 
Későbbi adalékok arra mutatnak, miként e templom először Krisztus, 
azután l\fahomed tiszteletérc volt szentdve. 

Ba.lbek. 

Egyuttal a közeleső Balbek vagy Heliopolis városáról is szólunk, 
hol látható még két templom : az egyik 38 meter hosszu, 37 meter 
széles; a másik 96 meter hosszu ~47 meter széles 298 meter hossza
ságu s 136 meter szélességü előpitvarral i egy csarnokkal, egy tágas 
nyolczsztlgii s egy másik négysztlgü udvarral, mellyhez galleria tarto
zik. Még most is épen áll ottan 6 darab corinthi oszlopból álló csoport 
19 meternyi magassággal s 7 meter körülette!, mellyeknek egyes darab
jai olly szilárdul összetartanak, hogy némellyek még ledöltökben sem 
töredeztek szét. Egészen ll meter hosszu s 3 meter vastag darabok 
falat képeznek, fölül három darab kövel, mellyeknek terjedelme 57 
meter i egyéb kövek 23 meter hosszaságot s 4 meter vastagságot ha-

· ') Ruines de Palmyre. London, 1753. - Ruines de Balbek, u. o. 1757. 
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baladnak meg, vagy is nz ohelisknél is nagyobb tömeggel bírnak, Ezen 
városnak története, melly az ő jóllétét szintén a kereskedésnek és a 
karavánok átvonulásának köszönte, egészen ismeretlen előttünk, s csak 
annyit tudunk róla, hogy még az Antonicusok alatt is virágzott. 

S mindez a pusztaság közepett, hol egyetlen kőbánya nem l~te
zett. E terület nélküli városok lakói azonban , miként V elencze, Ge
nua és Pisa lakói, szeretet és hála jeléül szülővárosuk fölékítésére tel
jes gondjokat fordították. Minő érzelem lepheti meg az utast, mídőn a 
nagy homokpmztában, hol egyetlen kunyhót, vagy fát nem pillantha
tott meg, a költői nevezetü városnak maradványai tünnek szemébe, 
melly a kereskedésnek kö.~zönhette minden élénkségét, s me Ilyet a roma i 
fegyver nagyszerü temetövé változtatott! Jelenleg 30-40 coalád lakja 
a piszkos kunyhókat Palmyra templomának kerítésén belül, körül\'éve 
a felséges romoktól, mellyeknek eredetével mit sem gondolnak, dicső
ségét föl nem foghatják; s mellyeknek szemléletéből meritette Volney 
a szivrepesztő dalokat, ugy állitván elö a népeket, mint valamell y 
nyomorult fajt, melly terjeszkedik, és ismét elenyészik, zsákmánya le
vén a sorsnak, s játékszere az erőhatalomnak és a csalásnak 

Egy p tom, 

Egyptom szintén föllázadt bizonyos Firmius Syrus fondorlatai 
által, ki az arabokkal, aethiopiai blemmyeHel és hindukkal üzött ke
reskedés által olly tömérdek kincseket gyüjtött, hogy, a mint mondá, 
pusztán a papir és enyv jövedelméből egy egész hadsereget élelmez
betett. Hogy Zenobiát gyámolíthassa, augustus czímet vett föl, a 
gabnakivitelt megtiltá, mi által Roma nagy ínségbe jutott. Aurelián 
azonban szakott gyorsaságával és szerencséjével (273) rá. törve, öt ki
végezteté. Azután visszatért Europába., hogy Spanyolországot, Galliát 
és Britanniát Tctricus kezeiböJ visszafoglalja. Ez utóbbi, ki öt év alatt 
nem annyira parancsolt, mint inkább engedelmeskedett a zavargó ka
tonáknak, önkényt megadta magát (274.): miért is 13 évi elszakadás 
után eme tartományok a birodalomhoz visszacsatoltatánal{ . 

.turellán diadala. 

Aurelián diadalmenete rendkivül pompás volt. Eiül ment 20 
elefánt, 4 tigris, 300 darab igen ritka. vadállat a keleti és déli tarto
mányokból, s az amphitbcatrum számára rendelt 160 gladiator. Követ
keztek Ásia s Palmyra királynéjának kincsei rendben és rendetlenség
ben, s tömérdek szekerekf.n lJadi jelvények, sisakok, paizsok, vértek. 
Távol tartományok követei, aethiopok, arabok, persák, bactriánok, 
hinduk, chinaiak sajá.tszerü dus nemzeti öltönyeikben magukra vonták 
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a közfigyelmet. Minden tartománynak termékei s a háladatos városok 
általajándékozott arany-koronák tanusiták a világengedelmességét és 
tiszteletét Roma iránt, melly már az örvénynek szélén állott. 

Ezután jöttek hosszu sorban a meglánczolt gól hok, vandalok, 
sarmaták, alemannok, frankvk, gallusok, syrusok, egyptomiak; tiz gót h 
harczosnll, kik fegyverrel kezökben fogattak el, s amazonok neve alatt 
valának ismerete~ek; Tetricus csá<>zár (·s Zenobia királyné. Az elöbbi 
gallus nadrágban, sárga tunicával és bibor köpenynyel fia és a gallus 
udvaronczuk kiséretében; kelet királynéja egészen fölékszerczve, ke· 
zein és nyakán aranylánczokkal, persa rabszolgák által támogatva, 
mögötte a pompás kocsi, mellyet a végre készittetett, hogy diadalmc
netben vonuljon azon a Capitoliumba, s két más pompás kocsi, egyik 
Odenaté, a másik a persa királytól. A negyedik kocsiban állott Aurelián 
négy szarvas (iram?) által vontatva, mellyeket egy göth királytól fog· 
laJt el. Bezárták a menetet a senatorok és jelesebb polgárok ,eljen' ki
áltásokkal; végezetre szinjátékok és circuqi mulatságok, gladiatori 
csaták, fenevadak kiizdelmei és tengeri harczjátékok emclt~k nagyobb 
tekintélyre az ünnepélyt. 

Jóllehet a hadsereg hangosan követelte Syriában Zenobia halá
lát: Aurelián mégis földbirtokot ajándékozott neki Tibur környékéu, 
hol méltóságához képest éJbessen ; leányát illően kiházasitotta, s a még 
egyetlen ftinmaradt fiának kis fejedelemséget ajándékozott Armeniá
ban. Tctricust kormánytársul fogadta, s Lucania kormányát bizta rá. 

Ekkor a közügyek javítására szentelve magát, törvényeket ho
zott a házasságtörés és az ágyasok ellen, kivéve ba talán rabszolga
nökkel történt meg. Szabadosait é3 szolgáit szigoruan büntette, s ba 
bünt követtek el, a rendes tisztviselönek kezébe szo Igáitatta őket. Ro· 
mában a Napnak templomot épített, nemes érczekkel éi! gyöngyök· 
kel s 1500 fontot nyomó arany-edényekkel ékitve föl azt. A Capitoli
umot s a többi templomokat az idegen fejedelmek által kiildött aján
dékokkal ékitette föl, s a papok és az istentisztelet számára jövedel
met rendelt. Olaj- és kenyéren kivül sertéshmt is osztott ki a népnek; 
mrg bort is akart mellé adni, ha. a praetorium főnöke azon megjegy
zést nem teszi rá, hogy majd csakhamar csirkéket is fog követelni a 
nép. Meghatározta, mennyi gabna, papír, len és üveg ~zállitandó éven
kint Egyptomból ; a magán-egyéneknek minden adós~ágát a kincstár 
irányában elengedte, s o. fölségsértési eset.ek tárgyában átaJános bün
bocsánatot hirdetett. Rgy lázadás azonban, mellyet nem tudni, minö 
reform a pénzrendszerben idézett elő, s mellyet alig lehetett elfojtani 
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vérpatakok ban, fölkel té A u re liánnak kegyetlen indulatát, ki leginkább 
senatorokkal rakta meg a börtönüket s a bitófát ; gőgje annyira lát
szott vinni öt, mintha egyedül csak fegyverjogot ismert, s a birodal
mat meghódított tartomány gyanánt tekintette volna. 

A senatus most már épen annyira gyülölte öt, mint a hadtJereg 
Rzerette; pedig mégis ez utóbbi okozta halálát. Mig Valcrián meg
bosszulása végett Persia ellen készületeket tett: szabadosa és titkára, 
Mnestheus, kit zsarolások miatt büntetéssel fenyegetett, ennek elejét 
veendő, a hadsereg előkelöbb tisztjeinek egy a számi.izöttek neveit 
tartalmazó hamis jegyzéket rnutatott elő, s arra ösztönzé őket, hogy 
a nekik szánt halált a császár kivégzése által kerüljék ki. Csakugyan 
Heraclea és Byzant közt testőre által a császár meggyilkoltatott 
(27 5. január.). Késöbb a névjegyzéknek hamis volta kiderül vén, az ösz
szeesküvők Mnestheust a vadállatoltnak vetették, s a "birodalom 
helyreállító jának" templomot emeltek. S valóban öt évi uralkodása alatt 
Aurelián meg is orvosolta a tétlen Gallienus által ütött sebeket. Olasz
országot a barbároktól megszabaditá, a birodalom egységét helyreál
lítá, Sapor utódjától, Hormisdastól hódolatot fogadott. Ha bár a tul
ságos szigor miatt nem számíthatjuk is őt a jó fejedelmek sorába: 
egyike volt a hasznos uralkodóknak olly korban, midön csak a fegy
vet· n1enthette meg a fegyver által alapitott birodalmat. A kereszté
nyeket kezdetben tiirte, azután pedig kiirtásukra törekedett, mclly 
szándékát a halál meghiusította. 

A csapatvezérek abbeli szégyenletökben, hogy Aurelián vérével 
mocskolták be magukat, nem merték megvála!!ztani utódját; a sena
tushoz irtak tehát, választana ő egyet, ki a jelen körülményekben meg
állja helyét, s a gyilkosságtól tiszta legyen. De a senatus főnöke: 

Marcus Claudius Tacitus ez ajánlat elvetése mcllett szólott, ne hogy 
zavar l{elctkezzék, ha talán a választás nem tetszenék a hadseregnek ; 
három izben utasítá el magátél mindegyik fél a választ!Í.st, minek kö
vetkeztében nyolcz hónapig széküresség volt. A belbéke ugyan nem 
szenvedett ez által; de annál jobban tombolt az ellenség az Euphra
testöl kezdve a Dunáig, mig végre c~ept. 25.) maga Tacitus, 75 éves 
öreg, daczára minden menteget.ésének kénytelen volt "fölvállalni a 
birodalom- és a világnak gondját, mellyet a senatus hatalmánál nyert, 
s állásánál és tetteinél fogva meg is érdemlett." 

Taeltns rsász8r. 

A történetiró Tacitus ivadéka levén, ennek müveit évenkint tiz 
másolatba vétetni elrendelte j természeténél fogva szelid, a régi egy-
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szerüségnek bámulója volt. Átengedte minden vagyonát az államnak j 
a rabszolgákat Romában mind fölszabaditotta, s az ö mértéklete!lsége
és takarékosságából gyüjtötte az e~zközi:iket a bökezüséghez. A kéjhá
zakat egészens a nyilvános fürdöket éjjelre bezáratta i a jó császárok
nak templomokat és áldozatokat rendelt i a rabszolgákat uraik ellen 
tanuskodni nem engedte j a fémek aranyzását és vegyitését megtiltá 1). 

Visszaadta a senatoroknak régi előjogaikat: miért is örömükben kör
meneteket rendeztek, s minden városnak és szövetséges népnek tud
tára adták, hogy ezután ne a császárhoz, scm a praetorium fönökéhez, 
hanem hozzájok intéztessék a fölebbezés a proconsu!októ! j ök nevez
ték ki a helytartókat, s osztogatták a tisztségeket olly szabadon, hogy 
még Tacitus testvérétől is megtagadták a consubágot, kit a császár 
maga ajánlott i ök erősitették meg a császári edictumokat. Ez volt a 
senatori tekintélynek végc:~illámlása. 

A hadsereget is megnyr·rte magának Tacitus bőkezüség s az ál
tal, hogy ellen~ég elé vezette azt i egy részről azonban a hideg ég haj· 
lat, más részről az ő szelídsége által neki bátorodott katonák zajon· 
gása alig hat hónap mulva (276. april.) sirját ásta meg Cappadociában. 

Probus. 

Testvére, Florianus, fölvette a bíbort, s az eurapai é:'l afrikai tar
tományok részéről engedelmességgel találkozott. De három legio Ási
ában Probus mellett nyilatkozván, kiütött a polglirháboru, s amaz 
meggyilkoltatott. Sirmiumból származván Probus, egy jó fejedelemnek 
minden tulajdonával birt. Galliából a barbárokat a Rajnán tul üzte, a. 
góthoka.t és persákat békekérésre kényszeritette, az isaurokat meghó
ditván, a legtávolabbi tartományokban szétosztotta; leverteazAethiopia 
és Egyptom közt tanyázó blemmyeket, s a kiilbékét helyreállította. 
Azon szép, de kivihetetlen tervről gondolkozott, hogy lefegyverzi a 

·germano kat, s rávesa.i őket, hogy vitáik clintézését a romaiak itélete alá 
terjeszszék j mindazáltal védvonalt huzott ellenök, most már nem fatör
zsek- és czölöpökböl, mint egykor Traján, hanem kőfalból, melly 
Neustadt és Regensburg swmszédságától kezdve a Duna mellett he
gyek-, völgyek·, folyamok- és m0csárokon keresztül egész Wimpfenig 
tt>rjedett a Neckarnál, s 200 mérföldnyi vonalban a Rajnáig huzódott. Rá
szoritotta még a. németeket arra is, hogy 16,000 erőteljes katonát adjo.
nak neki, kiket ő a hadseregben szétosztott, miután Olaszország és a 
--.,..----

1) ll. Claudiustól Diocletiánig nem vertek pénzt ezüstből, hanem ezüstözött 
rézből Az arany- pénzek továbbá is finomak voltak ; mert az adó aranyban fizet· 
tetett 
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beltartományok elpuhult népessége közt uJonczozni kissé bajos föl
a.dattá vált. 

Vetélytársa, Sextus Julius Saturninus, a nyugtalankodó· ale
xandriaiak által táruogattatva, csakhamar legyözetett, és meg is öletett 
(280.). Galliában albengai Procuius lázadt föl~ kinek ősei és maga is 
tengeri rablásból annyira meggazdagodtak, hogy 2000 rabszolgát, 
mind sajátját fegyverbe állithatá; de Probus által leveretvén, a fran
kok által elárultatott. A spanyol Bonosus iskolamesterből a rajnai hR
jóhad parancsnokságára emelkedvén föl, miután vigyázatlansá.ga rniatt 
hajóit az ellenség fölperzselte, büntetéstöli félelmében föllázadt, s jó 
ideig tartotta magát j végre h·gyözetvén, maga magát megölte. V ala
roint Procuius Venusnak, ugy ő Bacchus na It t i csapongásaiban el
hírhedt. 

A háboruk megszüntével ha!!znos munkában foglalkodtatá Pro
bus a katonákat: szölöt ültettek Gallia, Pannonia és Moesia dombjain; 
számos lerombolt városokat fölépitettek j c~atornákat nyitottak. Miu
tán azon szándékát nyilvánította, hogy helyreállítva minden oldalról 
a békét, a katonaságot nélkülözni fogja, meggyilkolták öt (282. aug.); 
a mi, ugy látszik, minden császárnak kikerülhetlen sorsa lett, akár 
megvetést érdemlett, miként Gallienus; akár bölcs, iga7.ságos és tevé
keny volt légyen, miként Probus. 

Carus, Numerlanus és Carlnus. 

Ekkor megválasztották a praetorianusok főnökét, Carust, ki fiait 
Carinust és N umerianust caesaroknak nevezte ; a sarroa tá kat Th raciá
ban legyőzte; I!Iyriát és Olaszországot biztosságba helyezte, s eré
lyesen készült a persák ellen , a most már szükségessé vált véde
lem miatt. 

Il Varanes, persa király, betört már Mesopotamiába; de a ro· 
maiak közeledtének hirére visszavonult, s Carushoz követeket küldött. 
Ezek öt hadi öltönyben, durva bibor-köpenynyel találták, 8 mint a 
gyepen iilve, egy darab szalonnát és borsót evett. Midön követségöket 
előterjesztet ték, lt!födve kopasz fejét, válaszu! adá: ,,Hogy ha fejedel
metek meg nem hódol a romaiaknak, ugy kipusztítom Persiában az élö 
fákat, mik~nt fejemen látjátok kipusztulva. a hajszálakat." 

Ne hogy hiu kérkedésnek vegyék 8 dolgot, a pártok által szét
S7.aggatott, s a hindukkal háborut viselö Persiába berontott (283). 
Elfoglalta Scleuciát és Ctesiphont, s győzelmei közepett, mint mond
ják, villám sujtotta öt (284. jan.). A hadsereg szerencsétlen jelet látva. 
ez eseményben, Numerianust, Carlisnak fiát kényszerítette, hogy a 
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Tigristöl, a romai hóditmányok végzetszerü határairól vonuljon vissza. 
Ez igen ritka tulajdonokkal fólékesitett fejedelem, korának legnagyobb 
költője s a senatus állitása szerint leghatalmasabb szónok volt j de a 
visszavonulás alkalmával ő is meggyilkoltatott. 

Carinus Galliából, hol a barbárok ellen nem minden siker nélkül 
vitte a harczot, Romába jövén, elfoglalta a trónt; de arra méltatlannak 
mutatá magát. Néhány hónap alatt kilencz feleséget vett és taszított 
el, s még többet meggyalázott j zene-, táncz- és fajtalanságban paza
rolta az időt ; atyjának barátjait és tanácsosait, s mindazt, a ki őt go
nosztetteire figyelmezteté, vagy azelőtt társai valának, meggyilkoltatá. 
A senatorok iránt megvetéssei viseltetve, kijelenté, hogy azoknak ja
vait kiosztja a nép között, mellynek számlÍra ünnepélyeket rendezett, 
s mellynek köréből kegyenczeit és czinkosait választutta, kiket a kor
mányzás minden gondjával, sőt még a rendeletek aláirásával is 
meg bizott. 

Diocletianus. 

Carinus henyélésben és kéjelgésben töltötte idejét, mig alatta 
a mélység tátongott. A hadsereg, mclly az ő atyjával Persiában 
diadalt aratott, a mint visszajövet Chalcedonba érkezett Á9iáLan, a 
házi testörség főnökét 1), Diocletiaumt csá~záraak kikiáltatta. Ez Dal
rnatiában nagyon alacsony sorsból született j vitéz volt a háboruban, 
szintolly ügyes a kormányzá.'lhan j a tudományok és müvészetek ba
rátja, noha ö maga a hadtudománynál egyébhez nem értett j ellen~ége 
vala a puhaságnak és pompának. Midön a kétes hir kezdett szárnyalni, 
hogy N umerianus meggyilkolásában neki is része volt, magát ártatlan· 
nak nyilvánitá, s A pert, a meggyilkoltnak ipját, e szavakkal: "Ö volt 
a császárnak gyilkosa!"- saját kezével keresztülszurta. 2) 

E tény által nem csupán a hadsereg előtt kivánta igazolni ma.-
. gát, me ll y czélját el is érte; hanem egy druidan/5 jövendölését is 
teljesdésbe vette, melly szerint a cC~á~zársá.got csak egy ,a p e r' nek 
elejtése által nyerhctte el, a mi annyit jelent, mint vadkan Ez oknál 
fogva folyton csak vadkanokra vadászott, s midön vetélytársá.t leszurta, 
fölkiáltott: "Csakugyan elP.jtém a végzetsurü vadkant !" 

1) Egy darab idö óta behozott házi testőrök a praetorianusoknál alábbvaló 
örök valának, sa fejedelem személyét őrizték. Justinián 3500-ról5500·rn szaporítá 
öket, különféle osztályokba (scholae) osztva föl öket, egy comes domesticorwn ve
zérlete alatt, melly a IV. században igen fontos hivataHá vált. 

1) A megválasztatás napjától (284. aug. 29.) számittatik Diocletián és a. 'Dér

tanuk aerája, mellyet az egyház sokáig használt, s jelenleg is használatban van a 
cophisok- és abyssinuaoknál. 
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A hadsereg most már hajlandó volt polgárháboruban védni meg 
ártatlanságát s a jóslatnak teljesedését. E harcz sikerét biztositandó 
Diocletián, ö maga szitotta az elégületlenséget Carinus seregei közf, 
s nem csekély haszonnal. A Duna mellctt ugyan megveretett általa., dc 
romtán egy tribun, feleségének elcsábittatását meg bosszulandó, Carinust 
megölte volna, Diocletiánnak maradott a világuralom (285.), s ö nagy
lelküségböl vagy számitásból az ellenfél hiveinek bocsánatot adott. 

92 év alatt Commodustól Diocletiánig 25 izben ürült meg a trón 
és pedig 22-szer az uralkodónak erőszakos halála által ; 34 császár 
közől 30-at utódjai gyilkoltak meg. A katonák választók, hóhérok és 
sajátképi urak valána!<. És igy épen nem képzelhető, hogy a barbárok 
a birodalom emez állapotát ruég gonoszabbá tehették volna. 

HUSZONÖTÖDIK FHJEZHT. 
Társcsászárok. 

Diocletián megszilárditva uralmát Romában, a germanok és b ri· 
tek ellen indult, azután keletre fordult (286. l. april.), hol legnagyobb 
szükség volt jelenlétére. Előbb azonban kormánytársul nevezte 1\faxi
mianust, szerémségi parasztot, ki az~n korban a legderekabb katona, 
Je egyuttal olly gonosz és kegyetlen ember volt, hogy Diocletián nagy· 
lelkünek ti.inbetctt föl mellette, midön annak kegyetlen tetteit, mellyek 
hihetőleg tőle eredtek, mérsékelni igyekezett. Maximián Herculeus, 
Diocletián pedig Jovinus czimet vett föl: amaz valami felsöbb lénynek 
tartotta Diocletiánt j emez az ő kormánytársának erélyét annyi sok 
ellenség között nélkülözhetlennek találta. Sőt hogy mindenütt hatályo
san müködbessék, még tovább is megosztotta (292.) a. hatalmat Dio· 
cletián, s caesaroknak választott két tapasztalt hadvezért: Galeriust, 
egy korábbi pásztorembert, és Constantiust, előkelő dardaniai férfiut, ki 
halvány szinéröl Chlorusnak is nevezteték. Ennek Maximián, aman
nak pedig Diocletián adta feleségül leányát; és igy ha nem is a köz· 
igazgatást, legalább a birodalom védelmét osztották föl maguk közt. 
Gallia, Spanyolország, Britannia Constantiusnak jutott, ki Belgium 
Trier városában, vagy a nagy Caesariana tartomány Eboracum 
(York) városában székeit j Galerius a Duna melletti illyr tarlo
mányokat, Felsö-1\foesiát, 1\fa.cedoniát, Epirust, Achaját tartotta 
meg Sirmium fővárossal j Olaszország, a két Rhaetia, a két No· 
ricum, Pannania s Afrika része Maximiánnak esett ; Diocletiánnak pe· 
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dig Thracia, Egyptom és Ásia. De azért nem bomlott föl a. birodalom 
egysége; mert a kormánytársak önkénytesen is eli'!Önek s mintegy 
n a g y is t e nnek tekintették azt, ki öket mcgválasztotta. E hatal
masok ritka egyetértéssel, melly szármnzás-, életkor- és jellemre nézve 
különböző négy harczfi közt a maga nemében egyetlen volt, tan:íc'c~al 
és tettel segitették egymást, a tartományokra közelről figyelbettek ; a 
legiók több tisztelettel viseltettek a vezérek élete iránt, midőn az egyik
nek vagy másiknak meggyilkolásából semmi hasznot nem arathattak. 

t::arauslus Brltannlnbnn. 
Maximián leverte Galliában a paras,ztokat, kik bagaudok neve 

alatt a gazdngok nyomása ellen lázadtak föl. Ellenben Carausius, is
meretlen polgár Meoapiából, a gessoriarumi (Boulogne) hajóhad pa
rancsnokságával megbizatván, Britanniát oltalmazta a frankok elle
nében,~ eltiirtc, hogy ezek aszigetet kizsákmányolják, azután vissza
tértök ben el vette tőlök a prédát. l\1inthogy ezért biintetést várhatott, 
aszigetet föllázitván, augustus czimct ruházott magára (287.). Hét 
évig tartotta fön magát a caledonok és romaiak ellenében ; a frank 
ifjuság virágát sere~ébe fölvette, a szárazon és teng~ren begyakorolta. 
A hajóhaddal rablásokra rándulván ki, az Oceán partjait Hercule3 
oszlopáig pusztította. 

Hajók hiányában nem támadhatván meg őtet Maximián, egyes
ségre lépett vele, uralmat engedvén neki a császári méltósággal együtt 
Britannia fölött. Comtantius későbben megkezdé az ellenségeskedést 
ellene i s midön a csata leghevesebben folyna, értésére esett, miként 
Carausius meggyilkoltatott Aliectus által (294.), ki az ingadozó hatal
mat bitorolta, s rövid idő mulva Asclepiodotus, Constantius hadvezére 
által legylSzetvén, Britannia a birodalomhoz visszacsatoltatott (297.). 

Maximianus Galliából, Diocletián Arabiából érkeztek Milanóbn 
tanakodni a. védelem fölött., melly minden oldalról veszélyessé kezdett 
válni a barbárok betörései által. A góthok leverték a burgundokat, 
vandalokat, gepidákat i a blemmyek az acthiopiaiak- és mórokkal har· 
czoltak. A persák, miuön megsziiut köztök a testvéri viszály, l\lesopo
tnmiába és Syriába rontottak. Az afrikai törzsek Roma ellen szövet
keztek. Marcus Aurelius Julianus Olaszországban, Achilleus Ale
xandriában c~ászároknak kiáltották ki magul{at. De a négy uralkodó
nak egyesült ereje minden akadályt legyőzött. Constantius megszilár
ditli.-a roma.i uralmat Germaniában; Diocletián Achilleust és Egypto
mot hóditá m~g, szigoruan biintetve a tartományt 1), s átengedve egy 

1
) Ptulemaeus hires oszlopn. Alcxn.ndriában, egy darab vörös g1'o.nit oszlop-



430 

részt a nubiaiaknak, hogy a blemmyek ellenében korlátot h1.IZzanak; 
Maximián GaBiából Afrikába ment a móroknak meghódítására. 

A legfontosabb és legdicsőségesebb volt a persák ellen irány· 
zott vállalat. Midön ezek Valerián uralkodása alatt Armeniát meghó· 
ditották: Tiridates, a meggyilkolt Cbosroes lia, némell y barátai által 
megmentve, Romában neveltetett, s a halsoriinak hasznos iskoláján 
kivül a béke és had mesterségeivel is megismerkedett, s magának ba· 
rátokat szerzett. Armenia e közben az idegenek igájába hajolt, kik 
bármennyire ékiték is azt pompás emlékekkel, gyülöletesekké váltak az 
örmények előtt azon gyanakodó zsarnokilág által, mellynél fogva a ki
törhető lázadásnak elejét vették, és a vallási türelmetlenség által, hogy 
a Napnak, Holdnak és istenitett királyoknak szobrait leverve, ezek 
helyett Ormuzdnak tüzet gyujtottak meg a Bagavus hegy csúcsán. 

Uralkodá~ának harmadik évében Armeniát Tiridatesnek ajándé
kozta Diocletián j alig hogy ez a határokon megjelent, a nemesség 
zászlói alá gyülekezett, s elhajt\·a a prrsa őrséget, a nemzeti függet
lenség védelméhez láttak. Velök együtt jött bizonyos Mamgo nevü 
szittya főnök, kinek törzse néhány év előtt a chinai birodalom hatá· 
rain tanyázott, melly akkor Sogdianáig terjedett. Az ottan uralkodó 
Vu-ti haragját magára vonva, visszavonult az Oxus felé, Sapor oltal
mába ajánlva magát, ki hogy a vendégszeretet jogát meg ne sértse, őt 
a chinaiaknak kiadni vonakodott j dc hogy más réflzről háboru ba se ke· 
veredjék velök, a nyugoti határokra telepíté le azt. A szittya törzsnek 
tehát tágas pmztaqág jelöltetett ki Armeniában lakhelyül. Mamgo az
zal hálálta meg a jó fogadtatást, hogy Tiridatessel egyesült, s őt a 
trón elfoglalására segítette. 

Ennek segélyével az örmény király nem csak hogy kii.izte tar
tományából a persákat, hanem a Hormuz és Narses két testvér közti 
viszály által gyámolítva, még Assyriába jg bet~rt. Jóllehet amaz a 
Kaspi-tenger partjain lakó barbárolttól is segitséget kért, Narses őt 

legyözte, s egyenesen Tiridates ellen fordulván, ezt Armenia trónjáról 
elüzte (294.), ki most már Romában kere~ett mcnedéket. 

szárral, 90 láb hosszu, 9 lábnyi átmérövel, egy talapzaton emelve, melly diszitmé· 
nyekkel van megrakva a 111. század izlésében, foliratot tartalmaz, melly mindig ol
vashatatlannak tartatott, mig végre Leake és Hamilton annyit bizonyossággal meg 
tudtak határozni, miként az Diocletiánnak, Alexandria védistenének (ttoÁ<ou xo; 
AI.'~"'''Yi!u~.,;) tiszteletére emeltetett, hihetőleg ez alkalommal, minthogy a népek 
kegyelmeseknek azokták nevezni a királyokat, kik nem gyilkolják meg öket. De a
zért a gyönyörü oszlop még nem ezen korból Vl\ló. LMd, Clasticaljour11nl, XIII.152. 



431 

A becsület és a bizto;:Jság háborut követelt, s Diocletián annak 
igazgatása végett Antiochiába tette át lakását, a !lereg vezérletét pe· 
dig Galeriusra bizta. Ez a persa Narsessei találkozván Carrhae mel
lett, hol már egyszer Crassus kudarczot vallott, leveretett (296.). Dio
cletián szemrehányásai által azonban megszégyenül ve, ujra összeszedte 
seregét, s győzelmet aratván, temérdek zsákmányt és foglyokat vett el 
Narsestől, a többek közt annak feleségeit és gyermekeit is. A persa 
ekkor békét kért; meg is nyerte olly föltétel alatt, hogy át fogja en
gedni Mesopotamiát, s öt tartományt a Tigrisen tul, ugy hogy Araxes 
képezte a határt. Ticidates Armenia trónjára visszahelyeztetett, a nllk 
és gyermekei Narsesnek visszaadattak. 

A béke egészen Constantin uralkodá.->émak végeig tartott, s az ál
tal a rómaiak c részről biztositva valának, főleg midön a cardukokat 
(kurdok) is szövetségesekkül megnyerték, kik épen ollyanok voltak 
akkor is, minőknek Xenophon találta őket, ugymint szabadságuknak 
vitéz oltalma.zói j ugy szintén Iberiát is, eme kopár, vadon tartományt, 
mellynek lakói vad harcwsok levén, korlátot huztak a sarmaták bor
dái ellenében, kiket a prédavágy időről időre a gazdag déli tartomá
nyokba hajtott. 

A határok megvédése végett Diocletián Egyptomtól a persa te
rületig a táboroknak egész vonalát állitotta föl, mellyek az antiochiai, 
emesai, damascusi ujan állitott arsenalokból láttattak el fegyverrel. 
Hasonló védvonalakat rendezett a Rajna torkolatától a Duna torkola· 
táig régibb táborok és ujabb erődölt állitása által, mellyekct a barbá
rok soha sem merészeltek áttörni, miután a Diocletián által táplált 
testvérharczokban fogyasztották erejöket. Ha mégis a romai területre 
átcsaptak volna, Diooletiánnak gyora intézkedéseivel és a caesarok vi
téz karjával találkoztak azonnal. A foglyok leginkább azon tartomá

. nyokban osztattak szét, hol a háboru különösen megtizedelte a népes-
séget, s pásztorok, földmivelök gyanánt, néha hadi szolgálatra is hasz
nálto.ttak. Ez által Diocletiá.n a birodalom keblében táplálta a kigyót . 

. tz alkotmán3'ban történt változns. 

Nem találván többé alkalmasnak Romát a védelemre Diocletián, 
kormánytársának Milanót rendelte székhelyül, melly a Havasok tövé
ben igen alkalmas fek vésse l birt a németországi barbárok szemmel tar· 
tására. Népes, jól épültJ circm-, szinház-, pénzverde-, palota-, fürdök
kel, szobrok- ékitette folyosókkal ellatva, s kettős falazattal volt körül
véve. A maga számára szintén elké>~zitteté Diocletián Nicomediát 
Europa és Á<iia határain j a birodalom uj székhelye néhány év mulva 
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Romával, Alexandriával és Antiochiával vetekedett. Annál többre 
becsiilte ö e várost, mennél jobban megutáita Rom át, annak féktelen 
népét és a s<::natw~t, melly a fegyverek mindenhatósága közepett ·még 
jogokat igényelt magának. Román kiviil akár a táborban, akár a tar
tományok kormányában korlátlan hatalmat fejthettek ki a·' csá
szárok ; törvény hozás tekintetében saját ügyéreiktől kértek taná
csot a nemzet nagy tanácsának minden befolyása nélkül. Hogy a te
kintélynek végárnyékától is megfoszsza e testiiletet, eltürte Diocletián, 
hogy kormánytána a képzelt összeesküvések büntetésében természeti 
kegyetlenségét fejtse ki. A praetorianusok az illy erélyes igazgatás 
alatt tekintélyöket elenyészni látván, a senatorokkal akarta!{ szövet
kezni; számuk azonban megszorittatott, ki váltságaiknak is egy részét 
elvesztették, s Roma őrizete Jovianusole és Herculcusok nevezettel 
két illyriai legióra bizatott. 

A consul, censor, tribun nevezetek sem látszottak többé szüksé
geseknek arra nézve, hogy köztársasági czimel{kel gyakoroltassék a 
hatalom, melly n köztársaságat megsemmisítette. A császár többé nem 
a nemzeti hadseregek fővezére, hanem a romai világnak feje, d om i
n us czimmel neveztetett nem csak a hizclgők által, hanem a nyilvá
nos okmányokban is isteni czimek- és tulajdon!'ágokkal. 

Hihetőleg belátta azt Diocletián, miként a császári tekintély 
méltatlan kezekbe, vagy a hadsereg önkényére jutván, a közvélemény
ben nagyon is alásiilyedett, s lehetetlen azt visszavinni a maga erede
tére : miért is azt lényegében megujitani elhatározta. Miután nem volt 
olasz eredetü, nem is irtózott elvonni e néptől az annyi vérnek árán 
szerzett felsöbbséget. A táborban a vak engedelmességhez és az em
berek lelkére ható pompához levén szokva, egészen keletie:> rendszert 
teremtett magának. Az egyszerüség helyett, mellyet szintugy az öltö
zetben, mint az udvartartásban és az elfogadá<Jokban tanusitottak a 
jóindulato császáro!<, pusztán csak első polgároknak tekintvén magu
kat, Diocletián ásiai pompát fejtett ki; diademát tett fejére, a mi Cae
f!arnak életébe került. Selyem, arany, drágakövek boriták tetötöl 
talpig az ö szent szcmélyét; házi tisztek őrizték a palota bejáratait, 
hol a heréltek megkezdék a cselszövést. A ki mindezen s számos egyéb 
szertartásokon keresztülesve, a császárnak fölségéhez közelitett, az 
előtt imádásra kellett leborulnia, miként o. persáknak az ö i.~tenök földi 
képviselője előtt. Ime tehát az ~'gyszerü Augmtus trónján egy Cyrus 
vagy Sesostri~, egy kényur iil jelenleg, ki az öt környező szolgálat és 
pompa általa katonáktól tiszteletet, a néptől hódolatot követel magának. 
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Két imperator és két caesar még inkább növelte a pompát, s sza• 
poritá a fényüzést, a tisztségeket és szolgákat. A négy rendbeli udvar 
vetélkedvén egymással a pompában, egy részről a fondorlatok, más 
részről az adózás terhei szaporodtak : mit!rt is az adózás terhe miatt 
folytonos volt a panasz a császárság korában. Ha bár gyorsabhan s 
nagyobb erélylyel történtek is az intézkedések a hirodalom bel
békéjét s külvédelmét illetőleg : az egységnek öntudata mindegyre 
gyengült, s a kedélyek elkészült~k a birodalnmnak ketté osztására, a 
mi be is következett. 

Jóllehet a hiba Diocletiánt, mint az uj rendszernek szerzőjét 

terheli : annyit azonban elmondhatunk róla, hogy minden reformjai
ban mérséldetet tanusított. A népnek továbbra is kiosztotta az ajándé
kokat, csakhogy midön egy éh~ég alkalmával a gabona árát olc~óra 
akarta szabni, drágaságot idézett elő az által. Carthago- és Mila
nóban pompás épíileteket emeltetett, nem is említve ~icodemiát s 
Romának bámulandó fürdőit, mellyek 3,000 embert foglalhattak 
magukban; ezen épülethez csatolta Traján könyvtárát. Az ö emléke 
nem volna olly gyülöletes, hogy ha. a keresztényeket olly irgalmatlanul 
nem üldözi. 

Uralkodásának 21-ik évében megérdemlett diadalmenetet tar
tott (303. nov. 17 .). A nép még eddig le nem igázott persa városok- és 
folyarnoknak s Narses fiainak és feleségeinek képeit látván vitetni, még 
azon hiedelemben ringathatta magát, hogy Jupiter csakugyan örökké 
fog székeloi a Capitoliumba.n. 

De hát minő szemmel nézhették azt a romaiak, ki a világ ural
mát elvette tőlök ? Ugyanazon pompa, mellyel Diocletián környezte 
magát, Cariuus és mások diadalaihoz hasonlítva, elenyészett: miért is 
rá nézve elviselhetetlen gunyt szórtak ellene; s hogy megbosszulja 
öket, ott hagyá nekik a hét halmot, be sem várva a következő napot, 
mellyen a. consuiságba kellett volna. lépnie. Ekkor bejárva az illyr tar
tományokat, betegségbe esett, melly öt a sirnak szélére vitte. Fölgyó
gyult ugyan, de a birodalom kormányzására. nem érezve magában 
elegendő erőt, elhatározá, hogy a trónról lemondand, nem bölcsészeti 
szempontból, miként az Antoninnsok, sem élet-untságból, miként V. 
Károly, hanem a közjóllét iránti szeretetből. 

Egy síkságon, Nicomedia közelében, pompás trónon ülve (305. 
máj. 4.}, kijelenté szándékát a. népnelt és a ltatonáknak, caesaroknak ne
v~zve Maximinust és Severust. Ugyanaz nap Maximianus is lektiszönt 
l\1ilanóhan azon eskü következtében, mellyet már kezdetben társá-

28 
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nak tett. Diocletián Salonában, hol késöbb Spalatro emelkedett 1),egy 
pompás palotába vonult vissza; még kilencz évig élt itten magányos
ságbau, tisztelve és tanácsért fölhíva a fejedelmek által, kiknek át
engedte az uralmat. Gyakran fölkiáltott : "Most élek c!Ja.k, most lá .. m 
a napnak szépségét !"- Midőn Maximianus, Lucaniába visszavoflulva, 
siirgölné öt a kormánynak visszafoglalására, felelé: "Nem tanácsolnál 
illyesmit, ha látnád a szép saláta-fejeket, mellyeket sajátkezüleg ül
tettem Salonában." - Az uralkodókat környező veszélyről elméJ. 
kedve: "Milly gyakran megtörténik, ugy mond, hogy két vagy l1árom 
tanácsos kö~.akarnttal megcsalja a fejedelmet, ki ciszigetelve mindcn 
más embertől, ritkán vngy soha sem jut az igazság ismeretére! Egyc
dül csak mások szemeivel látva, s mások füleivel hallva, az állomáso
kat haszontalan vagy gonosz egyénP-kre bízza, az érdemescket elha" 
nyagolja, s minden bölcsesége mellett az udvaronczak romlottságának 
zsákmánya lesz." 

A birodalomban kiütött zavargások, nejének és leányának sze
rencsétlensége, utódjai részéről tapasztalt némelly sérelmek annyira 
elkedvetleoiték őt a magányban, hogy, amint mondják, 80 éves korá
han magát megölte. 

(;onstantlus és Galerlu•. 

Alig hogy meg!lzünt mozogni az erőteljc1 kéz, melly a kormány 
gyeplöit tartotta: az eddig csodaszerüen elnyomott viszályok ujra ki
törtek, ~ 18 évig !lzaggaták a birodalom egységét. Constantius és Ga
lerius uj augustosok közöl amaz, mint öregebb, Galliát, Spanyolorszá
got és Britanniát nagylelküen és szerény nyájassággal.kormányozta, 
ugy vélekedvén, hogy inkább az alattvalók legyenek gazdagok, mint
sem az állam. Azt mondják 2), hogy Diocletianus egykoron követeket 
küldött hozzá nzon szemrchányás~o:al, miszerint pénztára mindig üres 
mire Constantius megkérte a ltüldötteket, térnének vissza néhány nap 
mulva válaszért. E közben tudtára adta a tartomány elökelöinek, mi
ként neki pénzre volna szüksége; s azok \'etekedve hozták neki a 
pénzt. Ekkor megmutatva a küldtltteknek a. kincseket, megizente álta-

1) Spalátróban a székesegyház Aesculáp templomának helyét foglalja el. J u· 
piter tem-ploma szintén keresztény templommá alakittatott át. Diocletii\.nna.k igen 
súlárd palotájából granit-oszlopok által támogatott c9arnok látl1ató, mellynek be
járásánál egy sphinx létezik sienitbőL Láthatók még egy nagy vizvezetőnekmarad
ványai rémi tő tömegek ből, s három gyönyörü kapu. Az austriai császár 1828-ban 
némi összegeket utalványozott egy muzeum alapitására az itten és Salonában talált 
régiségek ből. 

') Eusebius, VIII. 13. 17 .; és Constantin életraj;a, II. 13. 



Iok Diocletiánnak, hogy a négy fejedelem közt ö a leggazdagabb j 

csak hogy Ö kincseit letétemény gyanánt a nép kezében hagyja, mint
hogy ennek szeretetét a fejedelem legbiztosabb s legdusabb kincstá
rának tartja. A küldöttek eltávozta után a pénzt az illetőknek vissza
küldötte. 1\fidőn az üldözé~ (303.) tetőpontjára hágott, menedéket 
adott a keresztényeknek, kik őt e végett nagyon magasztalták; sőt ha 
Eusebiusnak hitelt adunk, ö maga is ugy tettetvén magát, mintha a 
keresztényeket iildözni akarná, n. palotatiszteknek és tartományi hely
tartóknak szabad választá~t engedett hitök mellett maradni, vagy tiszt
ségeikről lemondani. Azokat, kik az előbbit vála9ztották, megdorgálta, 
és letette j mert, ugy mond, azok, kik elárulták az Istent, még könnyeb
ben el fogják árulni n. fejedelmet; azokat pedig, kik lelkismeretöket a 
magán-érdeknél többre becsülték, bizalmával ajándékozta meg, s leg
főbb tisztségekre emelte. A codexbe is beigtatott egyik rendeletében, 
mellyet elfogadhatnának azok, kik a zsarnok törvényeket onnan átvet
ték, egyszerüen elutasítja a névtelen rágalmakat; mert "nem tudja, 
ugy mond, felfogni, hogyan lehessen gyanuba venni olly polgárt, kinek 
ellenségei vannak ugyan, de vádolója ninosen" 1). 

Galerius ellenben a vitéz, de ravasz és gőgös férfiu, a mint 
JDOndják, aljas cselfogások által vette rá Diocletianust a kereszté
nyek üldözésére, azután pedig a lemondás ra. Maximinus ·caesar, en
nek unokaöcscse, szavaiban és tetteiben nyers, Egyptomot és Syriá.t 
kormányozta; Severus Olaszországot és Afrikát. Galerius, eme teremt
ményeis 11. betegeskedő Constantius fölött uralkodva, azon reményben 
élt, hogy magához ragadhntja az egész uralmat, s megörökítheti azt csa
ládjában. De az c'S kormánytársának családjában született az, ki az ő 
terveit meghiusitandó vala. 

Con•tantlnu• (1z. ~'1~. febr. ~'1.). 

Constantiusnak első felesége volt Ht!lena, alacsony származásu nö, 
ki hihetőleg Felső-Moesia Na.issm;, városában sz ülte neki Constantinust. 
Lehet, hogy figyelemből, lehet, hogymásodik felesége iránti tekintetből 
Diocletián udvarába küldtltte őtet; ez az ifjuoak ritka tulajdonai által 
elbájolva, gondos nevelésben részesité őt, ki termetére nézve szép, 
nagylelkü és nyájas levén, a fiatalság hevét férfias bölcseséggel mér
séklé, s a nép és katonák által rendkivül szeretteték. A féltékeny Ga
lerius rávette Diocletiánt, hogy másokat válaszszon caesaroknak a 
hadset-egnek nagy elégületlenségére. Később, mint augustus, mindig 
szemmel tartotta Constantint, s őt meg is ölette volna, ha. a félelem a 
---.--

'J Cod. Theon. li b. VI. De famoJis libellis. 
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hadseregtől vissza nem tartja, vagy az árulás meg nem hiusul. Midőn 
az atya vissza követelte fiát, ő mindenféle akadályokat görditett utjá
ba j mig az ifju titkon atyjához futott, a vele együtt Britanniában a 
pictek és caledonok ellen ezerencsésen harczolt (305.). 

Constantius halála é.~ istenitése után Constantinus (306. júl. 25.) 
császárnak üdvözöltetett, ki is a szokás szerint a másik augustmmak 
éR a caesaroknak saját arczképét a császári jelvényekkel együtt meg
küldötte. Galerius ugyan haragra lobbant j de mégis hogy kikerülje a 
polgárháborut, elküldé neki a bibort, őtet egyedül caesarnak, Severust 
pedig augustusnak czimezve. 

E közben Galerius kegyetlensége, hosszu távolléte, főleg pedig 
a vagyon-cen~usnak olly szigorral lett foganatositása, hogy az elrejtett 
vagyonnak ki puhatolására még a kinpad is használtatott, lázadást idéz~ 
tek elő Olaszországban, hol Maxentius, Maximián fia s Galerius veje, 
magát augustusnak kikiáltatá (oc t. 29.). Maxentius, kiről némellyek 
azt hitték, hogy anyjának nem igaz gyermeke, rut, gonosz indulatu és 
gyülölt létére is pénzzel vásároita meg a praetorianusokat A roma.iak 
azon reményben, hogy Galeriustól öket megszabaditani, a pogányok 
pedig, hogy a kereszténységet üldözni fogja, örömest csatlakoztak hoz
zá. Maximián elhagyva magányát, ujra átvette a kormányt, s mint 
fiának kormánytársa, a néptől és senatustól hódolatot fogadott. 

Severus Milanóból sietett el ö, szembeszállani a bitorlókkal j se
rege azonban, melly ekkor Maximián t uralta, ehhez átpá.rtolt, s Raven
nában az augustust ostrom alá vetette, ki kénytelen volt vetélytársá
nak engedni át a bíbort j ez öt daczára a.z egyezkedésnek kivégez
tette. Ekkor Maximianus Constantin barátságát keresve, az augustus 
czimmel együtt leányát, Faustinát nöül adta neki. 

Galerius benyomult Olaszországba j a nagy terjedelmü Romát 
azonban, melly minden erejét megfeszitette, hogy vagyonát a rabló 
ellenében megőrizhesse, ostromolni nem merészelte, s a legnagyobb 
barbár módjára pusztitva Olaszországot, visszavonult. 

Maximián nem nagy tekintélyben állva fia előtt, ezt melllSzni 
ohajtotta volna j de mivel a terv nem sikerült, Galeriushoz ment, ta
lán azért, hogy Maxentius ellen ingerelje, vagy talán hogy időt és 
módot leljen elárulni öt. Galerius azonban Severus helyébe barátját, 
Liciniust választotta, ki hozzá hasonlón vitéz és tudatlan, sőt a tudo
mányoknak ellensége, azonkivül még fukar, és daczára vénségének, 
fajtalan életü volt. Ennek hallatára Maximinus, ki Egyptomot és Sy
riát nem annyira kormányozta, mint inkább kifosztotta, szintén augu-
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stus ozimet tulajdonitott magának. Ekképen tehát hat császár kormá
nyozta a romai birodalmat: Constanti n és M~txentius nyugaton, Lici
nius és Maximinus keleten; amazok M&xirnián, emezek Galerius párt
ján, kiket csak a kölcsönös félelem tartott vissza az egymás k!.lzti nyilt 
harczok tól. Maximián, visszauta.'litva Galerius által, Constantinhoz me
nek ült, hol ujra letette 8 bíbort. Mialatt azonban Constantin 8 fran
kok ellen küzdene, ennek holt hirét költötte ; fölnyitva az Rrlesi kincs
tárt, vesztegetés- és a régi dicsöség emlegetésével lázadásra birván a 
gallu:-~oht, Maxentiussal ujra kezet fogott. De Constantin hirtelen 
rajta ütött, s Marseilichen ostromolva öt, miut.án hatalmába ejtette, 
egyedül csak a halál nemére nézve engedett neki választást (310.). 

Galerius császár-társánál kevésbbé szerencsétlen levén, közhasz
nu épitések-, élvek-és kegyetlenségekben töltötte idejét. Vérontáshoz 
szokva már a keresztények üldözésében, mások irányában annyira ke
gyetlenkedett, hogy boldognak tarthntá magát az, ki minden sulyos
bitás nélkül egyszerüen lefejeztetett, Féltékenységgel viseltetve min
den tudomány és Ös"linteség iránt, üldözőbe vette a jogtudósokat, ügy
védeket, irók at; az igazság-kiszolgáltatását tudatlan katonákra bizta. 
Azonban utálatos fekélyek és fé1·gek emésztették testét; scm az or
vosok, kiket gyakran kivégeztetett, sem Apollo vagy Aesculáp, kikhez 
rendesen folyamodott, nem voltak képesek megszabadítani őt a kínok· 
tól. Az ég büntetésének tekintve ez állapotot, mivel a keresztényeket 
üldözte, saját, Licinius es Constantin nevében kiadott rendelet által az 
üldözést megsziintetvén, rövid idő mulva élni mcgszünt (311.). 

Maximinus keletről sietett elő, hogy elfoglalja annak tartomá
nyait; szintugy sietett Licinius is, hogy amannak szándékát gátolja. 
Azután egyességre léptek, határképen állitván föl a Hellespontot és a 
thraeiai Bosporu~t. Ez egyes~ég nem hozta létre a barátságot; mert 
mindegyik fegyveresekkel rakván meg a maga partjait, Licinius Con
stantinn"k, Maximinus pedig Maxentiusnal( barátságát kereste; a fe
jedelmek czivódásai borzalmas yárakozással tölték el a népeket. 

Valeria, Diocletián leánya s Galerius özvegye, Maximinusnál ke
resett mcncdéket, ki szerelemre gyulva iráota, 'Rját feleségének elta
szításával nöül akará őt venni; de mivel az tagadó választ adott, olly 
gyülöletet táplált iránta, hogy őt anyjával együtt Syria pusztáira 
számüzte, követőit és barátoéit még halállal is büntette. Diocletián
nak soha meg nem engedte, hogy nejét és leányát öregségének vi
gasztalására magához vehesse . 

. Maxentius Olaszország és Afrika. fölött zsarnokoskodott. Egy ez 
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utóbbi tartományban támadt bitorló, ürügyöt szolgáltatott neki arra, 
hogy azt vérrel boritsa, Cirthát és Carthagót pusztítsa, s a kh·égezte
téseket és elkobzásokat szap(Jritsa.. Oktalan pazarlása kimerité Romát 
és a félszigetet j a sena.toroktól több ízben szabad ajándékokat köve
telt; a legkisebb gyanuból is hosszuját tölté rajtok, mig más részről 
csábítás- é~ erőszakkal becstelenité meg azoknak feleségeit és leá
nyait. A város kormányzóját erövel kényszeríté feleségének, Sophro
uiának átengedésére; ki azonban, keresztény és erényes nő, néhány 
perczet kért az átöltözésre, s imádságát végezve, megölte magát. El
tűrte, hogy a katonák példáját kövessék minden gonoszságban j néha 
az egyiknek valameily senator nyári la.kát, másnak pedig anna.!( fele
ségét ajándékozta j mialatt ő maga a kéjelgés palotájában bűvészettel 
foglalkozva, s a jövőt a nők és gyermekek beleiben fürkészve, magnt 
egyedüli császámak, a töhbiel(et pedig helytartóinak nevezte. Az el
lentét annál boldogabbaknak tünteté föl a Constantin kormánya alatti 
tartományokat, mellyck a barbárok betörései ellen biztositva valának, 
s az adózás tekintetében is n~mi k/Snnyebbséget élveztek. Érté!lére 
esvén, miként Maxentius, atyjának megbosszuláslit hozva föl i.lrügyül, 
hatalmas sereget gyüjt ellene, öt megelőzte, s a nép és a senatus által 
ösztönöztetve, a világ királynéjának megmentésére sietett. 

Maxentius, egyedül harczosaiban vetve reményét, azokat magá
nak lekötelezte j a praetorianusoknak régi számát kiegészitette, 80,000 
olaszt fegy,•erbe sz(,litott, ezel(hez csat')lt még valami 40,000 afrikai 
mórt, a siciliabelieken kivül j mi által serege 170,000 gyalogra s 18,000 
lovasra szaporodott 1). Constantin összesen 90,000 gyaloggal s 8000 
lovassal rendelk~zhetett, sennek is egy részét országa védelmére visz
szahagyv án, csupán 40,000-rel indult meg. E kisded sereg azonban 
vitéz, s a germanok elleni csatákban megedzett harczosokból állott, 
kik tapasztalt hadvezérökön a legnagyobb ezeretettel csüggtek. 

Mig az ő hajóhada (312.) Corsicát, Sardiniát sOlaszország ki· 
kötő it támadta m~g: azalatt ö a Cotti-Havasokon átkelve, a Cenis hegy 
tövében Susánál termett: mielőtt Maxentius tudta volna, hogy a Raj
nától megmozdult. Miután e várost bevette volna, a Do ra sikságain egy 
nehéz fegyverzetii olasz hadtestet ugrasztott szét ; megszállta Turint 

1
) Romagnosl (Dell indole e dB' Iatteri delr incir>ilimento, p. ll. c. 2, §. 2.) né· 

mellyek véleménye s:z:erint Maxentius seregét {egyTJeres tileniállás gyanánt tünteti 
föl nemzeti értelemben. S:z:orgalmasan kutatta.m, min alapulhatna e:z: állitás; de 
semmit nem találhattam annak támogaté.sá.ra. 
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és Milanót j Verona pedig a jeles parancsnok, Pompejanus leveretése 
után kegyelemre magát megadta. 

Maxentius c közben gondatlan kéjeigések közt töltötte idejét, 
mig végre főbb emberei eltökélték magukban tudtára adni a fenyegető 
veszélyt. A harmadik sereg is lábra állíttatott, s ö kedvetlenűl, csupán 
a népnek panaszai miatt szégyenlve magát, annak élére állott, fölbá
toradva még o. Sybilla-könyvek két értelmű felelete által, hogy tud
nillik e napon fog elveszni Romának ellensége. A két sereg a Sa x a 
r u b r a nevezetű helyen Romától kilencz mérföldnyire találkozván 
egymással, midőn Maxentius seregét szétriasztva látná, futás közben 
a Milvius hidról a Tiberisbe vetette magát; és igy Cm1stantin 58-ik 
napra Veronábál történt kiinduita után a háborut teljesen befejezte. 

Romának birtokába jutván, a zsarnoknak egész családját kiir
totta ugyan; azonban, daczára a nép minden dühöngésének~ annak 
előkelőbb párthivcit üldöztetni egyátalában nem engedte. A kegyet
lenséggel, midőn már nem volt rá szükf'ég, fölhagyott ; a multaknak 
feledését igérte; a praetorianusokat föloszlatta, s táborukat földulta; az 
árulkodókat elutasította j a Maxentius által elnyomottaht fölsegélte, s 
miként az ő magasztalói mondják, a hat évi zsarnof<ság ütötte sebeket 
két hónap alatt teljesen megorvosolta. 

A senatus fényét és méltóságát helyreállitotta; miért is a legna
gyobb tisztelettel halmoztatott el. Első helyet nyert a császárok közt; 
a még jelenleg is f!~nlevő diadali v emeltetett neki; a Maxentius által 
megkezdett többrendbeli épületek az ő nevében fejeztettek be, s a 
fényes ünnepélyek temérdek népet csőditettek Romába. Nővérét Li
cinius császárnak adta feleségül. Minthogy Diocletián a menyegzőre 

megjelenni vonakodott, a cRászárok olly goromba levelet irtak hozzá, 
hogy az által hihetőleg halálát sietteték. Constantin ezután a frankok 
ellen indult meg (313.), kik a birodalom ellen támadást terveztek, s 
öket megelőzve, földjeiket pusztitá, s számos foglyokat a fenevadaknak 
vettetett. 

Maximinus e közben nem szünt meg üldözni a keresztényeket, 
kik Isten büntetésének tartották az éhséget és ragályos nyavalyát s a 
háborut Nagy-Armeniával, melly föllázadt, mivel a zsarnok az igaz 
Isten tiszteletét akarta eltiltani ottan 1 ). Licinius ellen gyanut táplál
va, ezt megtámadta; de általa legyőzetvén, Cappadociába menekii.lt, 
hol .borzasztó kinek közt Tarsusban meghalálozott (máj. l.). 

1) Eusebius, IX. 
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M i után tehát Licinius a keleti s Constantin a nyugoti tartomá
nyok élén egyedül ketten maradtak: a közel szakadás elörelátható volt, 
csakhamar be is következett. Constanti n leverte vetélytársát · Pan
noniában s Thracia rónáin, azután békét engedett neki (314. oct. 8.). 
Dc midön Constanti n a leVert gótholtat és sarmatákat Licinius birto
kán is üldözné, nyilt háboruban törtek ki a megujuló viszályok. Lici
nius ujra megveretett Adrianopolnál, s hajóhada Gallipalis szarosában; 
mire ismét békét kért, és azt elnyerte. Constantinnak azonban tudo
mására esvén, hogy társa ujabb seregeket gyüjt, még a barbárokkal 
is szövetkezett~ öt meglepve, annyira mrgverte, ~iként ez nem talált 
egyéb mencdéket, mint amannak lábaihoz borulni, s a hibort letenni 
(323. jul. 3.). Constantin őt kegyesen fogadta, még asztalához is meg
hítta; azután a legnagyohb tisztelettel Thessalonicába küldötte, de 
nem sokára őt ugyanott megfojtatá. É!l igy a birodalom Constantin 
erőteljes kezeiben ujra egyesült. 

HUSZONHATODIK FEJEZET. 
A kereszténységnek hős kora 1). 

Mid/Sn Constant.in Olaszországba Maxentius ellen vezette seregét, 
mint mondják, neki és egész seregének a nap fölött egy fénytünemény 
mutatkozott kereszt-alakban eme fölirattal : "Ebben fogsz győzni" 

1) Llisd : Boilandi et Henschenii Acta Sanclor1un quotquot orbe coluntw·. Ant
verp, 1643--1694. 

Mosbeim, ne reims Christianarum ante Constantinum Magnuln COI/IIIIentarii. 
Helmsb.dt, 1753. 4-edr. Disserlationes ad hist. ecdesiasticam. Altona, 1767. lnstit. 
hist. ecclesiast. 

Baronius, Anrr'lles ecclesiastici n Ch.-isfo nato ad annu.n 1198., cum eritica Pa
yi. Lucca, 1738-55. 38 l<öt. ivr. E:wn kiadás magában foglalja Raynald folytatá
sát, melly 1565-ig megy, és Pagi folytatását l'ilanso és Georgi javításaival. 

Le Nain de Tillcmont, Mém. et:clésiastiques rles six premih·s siecles. Paris, 1693. 
Megy 513-ig. 

Tommasino, Vderis et noL•ne Ecr.lesiae disciplinrt. 
Mamachi, Origines et antiqu.ilnte., Christianorum, 4 köt. ivr. 
·lllontfaucon, Bibliotheca Preirum; sennek kivonata. Guillontól, lli6liothéque 

choisie des Peres de l' Jiglise yt·ecque et latine. 
Mabillon, Acta Sanctorum etc. 
Petavius, De ecclc.<iasticn hierarchia. Antverp, 1700. 
J. Devotl. Juris r·rwonici unit•e•·si publici et prioali, libri quinque. Roma, 1827. 



441 

(ravrn vtxar;:). Késöbb egy álom fejtette meg neki, hogy a keresz
tet fogadja el lobogó gyanánt: miért is a hadi zászlókra kere11ztet esi-

Augustus, Christliche Archaeologie. 5 köt. 8-o.dr. 
llellfer, Hist. dcs ét·1·ivains ecclésiastiques. 
Oave, Storia letterm·ia elegli scriltm·i ecclesiaslici. 
Biogam, Ori9ines ecclésiasticae, lib. IX. 
Fleury, Hist. ecclésiastique. Paris, 1i>91-1720. 20 kBt. egészen 1414-ig i és 

Fabre folytatta 1595-ig. Fleury írta még Moeurs dcs Chrétiens. 
Natalis Alexander, Ílist. ecclesiastica. Paris, 1699. 8. köt.; és Velencze, 1750. 

Megy a XVI. századig. 
Berault Bercastel, Hist. de l' Église. Paris, 1778. 24. köt. 
Glus. Agost. Orsi, Storia eccle~imtiM. RomR, 1748. 20 köt. Magában foglalja a 

6 ehő századot, s 11585-ig folytatta Fil. Ag. Becchetti, Roma, 1770. 
Protestans kutfők n Magdeburgi Centuridk, vagyis Ecclesiasticn hist., congesta 

per aliquol studiosos el pios t>iros, s ezek valának : Flacius, Copus, Wigandus, Judex 
és mások. Basel, 1559-74. J 3 köt.; mindegyik egy sz{•zadot foglal magában. 

G. Basoage, Hist. de l' Église. Rotterdam, 1699. 2 köt. ivr. 
l\loshelm, Institutionum hist. ecdesiasticae lib. IV. Helmstadt, 1755. 4 köt. 
A számos ujabbak közöl emlitendök : 
Stolberg, Gesch. der Religion J. Christi. Hamburg, 1806. 15 köt. 431-ig. 
Walter, Lehrhttch. d~s Kirckenrechts. 
G. J. Plaocb, Gesch.. Det· christlich-kil'c.\lichen Gesellschafts- Verfassung. Han

nover, 1804. 
De Potter, Hist. pkilMopkique, politique et eritique du Christiani.,me et des Ég

lises chrétiennes depuis Jésvs }usqu' au dixneu"ilm1e si~cle.- Esprit de r Égli1e, ou 
hiJt. des Cuneiles. 

Beoke, Allgem. Gesck. der christlichen Kirche. Braunschweig, 1800. 6 köt; 
folytatta Vater, 8 köt. . 

M.J. Matter, Hisr. unit>erselle de r Église chrétienne. Strassburg, 1822. 4 köt. 
Mllnscher, Handbuch der christl. Dngmengesckichte. 4 köt. 8-fulr. 
Splttler, Gesch. des kanon. Rechts. 
Staeodlin, Gesch. der Sittenlehre Jes. 
Schroeckh, Chr,: .• e. Kil·chengesichte. 45 köt.; a két utolsó Tzschlroertöl. 
Mlloter, Sinnhildcr und KunsltJorstell1mgen der allen Christen. 4-edr. 
K.lst, De commutatione, qttam Constanlino M. auc/ol'e socielas s1tbiit chrish'ann. 

Utrecht, 1818. 
Rlldtger, De statu et condilione Paganorum sub imp. chriseianis post Comtanti

tl1tm lllagnum. Breslau, 1825. 
Neander, Allgemeine Geuh. der ch•·istlichen Religion und Kirche. Hamburg, 

1825-1830. 6 köt. 8-adr. 
Dllltoger, Gesrh. der christi. J(i,·che, Landshut, 1833. 
Gieseler, Lehrhuch der Kirchengesch. Honn, 1827, 3 köt. Protestans. 

, Blumhardt, Versuck ei ner allgem. Missionsgeschichte der Kirche Christi. 3 köt. 
Basel, 1828-37. 

Ezen kivül külön történettel birnak az egyes egyházak, ugymint: Ugllelll, 
ltalia ·sacra i Saiote-Marthe, Gallio chrütiana; Flores, Espana sagrada. stb. 
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náltatott, Krisztusnak monogrammjával, s most már ez pótolta a bál
"'ányképeket, mellyek a hadsereg előtt vitetni azoktak 1). 

És igy a Golgothának gyalázatkeresztje kalauza lett most már a 
hadseregeknek. Ott ragyogott a királyok homlokán, s ujabb mivelt
ségnek tárt utat. De mennyi küzdelem és szenvedés után ! 

,t keresztéay•Pg ter Jedélle. 

Ernlitettük már ~) azokat, kik szóval, példá.jok, haláluk s a ma
laszt által először terjeszték a kereszténységet a legtávolabbi tarto
mányokban. Az apostolok szava az egész világon hangzott; de mivel 
az ő alázatosságuk nem hagyta hátra minden megtéritett tartomány
nak emlékét, majd nem kizárólag a romai világra kell s~oritkoznunk 
e részben. Sz. J ustin vértanu a keresztények rendkivüli elterjedését 
fejezi ki, midön mondja: "Nem létezik görög vagy barbár nép, vagy 
bármilly nevezetü é.'! szokásokkal biró nemzet, legyen bár még olly ide
gen a földmiveléstől és müvészet ektől, lakjék bár sátorok alatt, vagy 
vándoroljon födö t t szekereken, mellynél a megfeszített Krisztus nevé
ben könyörgések ne emelkednének a mindenek Atyjához és Teremtő
jéhez" 3). Annyi bizonyos, misz~rint a kereszténység olly gyorsaság
gal terjedett, daczára a temérdek akadályoknak, hogy annak isteni 
eredetét kétségbe vonni nem lehet. Judaea-, Olaszország-, Görögor
szág-, Egyptomon kivül az Euphrates és Aegaeumi-tenger közti tarto
mányokat sz. Pál vette gonJviselése alá j az Apocalypsis hét ásiai egy
házról tesz említést Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, 
Laodicaea, Philadelphia városokban; Syriá.ban kitünök voltak a da
mascusi, bereai (aleppoi) és antiochiai egyházak j Cyprus, Creta, Thra
cia, Macedonia befogadták az apostolokat, kik Corinth, Sparta és A
thenae régi köztársaságokban az üdvösség magvát hintették el. 

Edessából, hol igen sokan elfogadták a. kereszténységet, igen 
könnyen terjedett az a görög és syriai városokban, mellyek Artaxerxes 
utódjainak hódoltak, daczára a hatalmas papi kormánynak a persáknál 
s a magusok türelmetlenségének. Nagy-Armenia elég jókor kapta azt 
a szomszéd Syriábólj de csak a IV. században tért meg egészen, midőn 

1) Az igy fólszentelt lobogó Lahnrumnak neveztetett, melly szó már a csá
szári lobogót jelenté. 

1) L!l.sd fonebb VII. fej. 
8 J Dial. cum Tryphon e. Gibbon a keresztények szá.mát kevesbiteni ezá.ndé

kozván, azt mondja, miként !Lzok a ui rodalom népességének csupán egy huszadré
szét képezhették. Má.r ez is olly arányt adna, mellyel semmi egyéb felekezet nem 
mérközhetnék. 



sz. Gergely (llluminator) Tiridatest megkeresztelte. Egy keresztény 
fogolynö a Kaukazusba vitte e vallást, s lberiának fejedelmét Krisztus 
istenségének ismeretére vezetvén, rábírta, hogy téritöket kérjen Kon· 
stantinápol y ból.. 

Valamint az 6-kor városai félistenektől szerették leszármaztatni 
eredetöket, szintugy az egyházak is vágyódtak a dics<'lség után, hogy 
az apostolok által alapittattak, még pedig olly egyházak is, melly~kre 
nézve ellenkező bizonyítványokkal bírunk. Sulpicius Severus állítja, 
miszerint Krisztus vallása csak később hatolt a Havasokon keresztül, 
s egy népes városról tesz említést, hol az ö korában még senki sem is
merte Krisztust 1). Galliában csak a lyoni és viennei egylJázak tünnek 
föl az Antoninosok alatt; Decius alatt alakultak Arle~, Narbonne, Tou
louse, Limoges, Clermont, Tours és Páris városaiban. Jóllehet szá
mos városok kétségkivül elfogadták a hitet, midón még a vértanu-ha
lál várakozott a keresztényekre: a nagy néptömeg leginkább az üldö· 
zések megszilntóvel lett kereszténynyé, midiSn toursi sz. Márton, és 
utódja, sz. Bricius, quimperi sz. Corentinus és párisi sz. Marcell buz
galma nagyszerii diadalok által koronáztatott meg. 

A nélkül, hogy hitelt adnánk, miként Eleutherius pápa már 
t80-ik évben bizonyos Lucius király kérelmére Britanniába téritö'ket 
küldött *), Tertullianusból tudjuk, miként "a cambrok és caledonok, 
hová a romai fegyverek elhatni nem birtak, Krisztus által meghódit
tattak" 2). 

Sz .• Jakab, az öregebb, kinek a spanyolok tulajdonitják megté
résöket a), ugy látszik, nem hagyta el Palaestinát, hol Krisztus halála 
után 9-ik évben még az apostolok elszéledése előtt vértanuságot szen
vedett **). Hasonló bizonytalanság födi az afrikai egyházak eredetét, 

1) Nemo noverat C/1.1-istum. Dial. U. Serius trnns Alpes Dei religioHe suscfpla. 

Hiet. eeel. 11. 
*)Tisztelendő Beda legalább ezl állitja. -s. 
'l) Apolog. 
1) Ezt állitja D. lnrlc:o Flores, Espana sogradn, t. l V. Sz. Pál szándékát 

nyilvánítja Spanyolországba menni (Rom. XV. 24 és 28). Azt mondják, hogy sz 
Péter is volt ottan, ha Terracinát Tarragonám változtatj uk. 

••) Ha bár bebizonyitani nem lehet, hogy Jakab apostol, kinek sirhelyét a 
spanyolok Compostellában már az ÖS· korban fólkeresték, közöttök az evangeliumot. 
hird.eté: mindazá.ltal egy fölfedezett fólimt (Gruteri Thesaur. inscrip. n. 9. p. 238.), 
mellynek valódiságát Walch (Persecutio Christi. Neron. Jen. 753.) védi, azt bizo· 
nyitja, miszerint a kereszténység Spanyolhonban már az első században terjeszte
tett. '-S. 
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hol a jó mag szépen csirázott még az apróbb városokban is székelő 
püspökök s az ékesenszóló hitbajnolwk, különösen Cyprianus buzgal
ma következtében. Aethiopiában már a Il. század óta le voltak for
ditva a szent könyvek; kés8bben egyházat alapitott ottan Frumentiu~, 
ki a neguzt és a népet megtéritvén, az axumi pü~pökséget alapitotta. 
Romában már Nero alatt, 33 év mulva Krisztus után, nagyobb szám
mal fordulnak elő a keresztények 1). Már ekkor világosan meg voltak 
különbl:lztetve a zsidóktól; már csak oktalan rágalmak ráfogása által 
lehete őket eloyornni j már elterjedtek a legtávolabbi tA.rtományokba, 
s az ö kiirtásuk diadalképen említtetik 2). Lucianus az ő hazáját, Pon
tust, epicureu.9ok és keresztények által elárasztottnak mondja. 3) j még 
csak 80 év mulva Krisztus után panaszkodik Plinius, hogy a templo
mok f-Usztán állanak, :\Z áldozatokat senki sem akarja venni, a babo
naságnak a falvak- és kunyhókba lett elterjedése miatt. 

A keresztények már nem csupán a köznépből valók voltak.Piinius 
m i n d e n r e n d- és ko r b e l i ek e t em lit. Tertullianus kijelenté 
a proconsulnak, hogy ha a cartha.goi keresztényeket kiirtani akarná, 
megtizedelhetné a várost, s a bünösök közt igen sokat találna, saját 
állásabeli egyéneket, senatorokat, urihoigyeket, jó barátokat.. Valerián 
császár rendelete föltételezi, hogy romai senatorok, lovagok és te· 
kintélyes hölgyek megkereszteltettek. 

.l kereszlénységnek kedvező k8rlllmények. 

A kereszténység elterjedésének egy részben emberi körülmé· 
nyek is kedveztek ~). Jóllehet Augustusnak egy rendelete az uj társa
ságokat (hat(?Íat) eltiltá, a. kereszténység, mint zsidó felekezet türe· 
tett r.). Minthogy a birodalom az egész mivelt világot magában fog· 
!alta, a nemzeti gyülölségnek mioden akadálya megszünt a hithirde· 
tők előtt, s a romaiak hódításai csak hasznukra szolgáltak. Ehhez já
rult még, hogy az apo11tolok a görög nyelvet használtá.k, melly Nagy· 
Sándor hódításai óta a legmiveltebb és legelterjedtebb volt keleten, s 

') Multitudo ingens. Tacitus. 
2) Spanyolországban találtatott egy kö eme fölirattal: Neroni El. Caes. Aug. 

Pont. .1\b.x. Ob Provine. :E. atronib. Et His Qui Novarn Generi Humano Supersti· 
tion. Inculcab. Pvrgatam. Muratori, I. 99. 

8) ln Alex. 25. 
') Di!linger, id. m. 
5) Measze rnentek Kraft't, Pro l. de nascenti C/,risti ecclesia sectae judaica e no

mine tuta. Erlang, 1771.;éR Seidenstucker, De Chrislianis ad 1'rnjanum usque a Cae· 
snribus et senalu 1·omano pro culloribus relig. mo.wicae semper habitis. Helmstadt, 
1790; azt állitvá.n, hogy a. keresztények a zsidó név oltalma alatt terjeszkedtek. 



- 445 

azt Olaszországban és Galliában minden miveltebb egyén értette. Tu
domány- és szép müvészetekben jártas férfiak csakhamar tekintélyt 
szereztek a galilaei halászok kezdetben megvetett tanainak a felsöbb 
osztályok előtt. Aristoteles és Plato nyelvén adatott elő a rendszer, 
melly a többi bölcsészeti rel'l.dszerck silányságát a maguk mesztelen
ségében kimutatta. 

A Gondviselés még a legelhagyottabb népeknek is adott any
nyi belátást, hogy az igazságot megismerjék, s annyi ösztönszerü haj
lamot, hogy legalább tiszteljék ozt, a minek követésére elegendő ere
jök nincs. Bárm~nnyire sülyedjenek is alá az emberek a gondok és 
kéjeigések közepett: lelkismeretökben el nem fojthatják a hatalmas 
ösztönt, mellynél fogva mindenki tudni akarja: mi az lsten? mi az em
ber? minl> viszony létezik a kettő közt? miképen tisztulhat ki a bü
nös? mi történik a halál után? Már minő feleletet adhatna az illy kér
désekre a staicusoknak gőgje, az epicureusok romlottsága, a cynicu
sok durvasága, az academicusok kétkedése! A legjobb tanítók is nem 
hogy kiclégitették volna, sőt inkább ingerelték az igazság utáni vá
gyat; s midőn a lélek a bizonyosságban megnyugvást ohajtott, kéte
lyekkel és szörszálhasogatással állottak el~. 

V agy talán a pogány vallás kielégité ezen vágyat? Az oracuiu
rnak majd nem egészen elnémultak, mióta az államügyek a fejedelmek 
kabinetjeiben tárgyaltat ván, a határozatokat előre gyanítani sokkal ne
hezebb, vagy azokat nyilvánosakká tenni veszélyes dolog volt; az istenek 
nevében ajánlani pedig hasztalanság lett volna, midőn a fejedelemtől 
származott a rendelet. A régi isteneket annyira. megunta már a köz
nép, hogy mindig ujabbak behozatalát kivánta, a kiknek jelvénye 
még nem silányult el az anyagi értelmezés által ; s ujabb szertartások 
által kellett némileg megeleveníteni a hitet, midön a lelkismeret a ba
bonaság és hitetlenség közt olly nyomorultan ingt.dozutt. Ha volt is 
hite a népnek, az i~tenekben találta föl minden romlottság példáját; 
s attól tartva, hogy egyiknek adott tisztelet a másiknak sérelmére vál
hatik, babonás szertartásokban keresett menedéket. A miveltebb egyé
neknél hogyan találhatott volna hitelre az isteneknek serege költött 
történeteikkel? Meghajolhatott-e a nemesebb lélek olly oltár előtt, 
melly egy Antinousnak s egy Drusillána.k vala szentelve? Ekképen 
tehát a btilcsész, a pap, az államférfiu a különféle vallásokat egyfor
máiT hasznosoknak é!!! hamisaknak tartotta; a főpapnak tiarája, az au
gurnak hosszu tunicája s a tisztviselőnek togája az istentagadót ta
karta.. 
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A keresztények ellenben egyszerü, világos, emberhez méltó tant 
hirdettek, "Az, ami van, és aminek lenni kellene, a nyomor és a vágya
kozás, a tökélynek és a rendnek mindig élénk eszméje, a mit szintén 
föltalálunk magunkban j a jó és rossz, az isteni bölcseség szavai s az 
emberek hiu beszédei, az igaznak élénk öröme, a töredelmesnek-fájdal
mai és vigasztalásai, a gonosznak rémiilete és megrögzl:lttsége, az igaz
ság- és gonoszságnak diadalai, az embereknek ezer akadályok kl:lzt vég
rehajtott, vagy előre nem látott akadály által meghiusul t tervei, a hit, 
melly az igéretet várja és minden mulandónak hiuságát érzi j maga a 
hitetlenség, - mindez magyarázatot nyer az evangelium által, megerő
sítést nyer az evangelium által. A multnak kinyilatkoztatása, mellynek 
szomoru bizonyítványait lelkében hordja az ember, a nélkül, hogy a 
hagyományt és a titkot magától tudná; a jövőnek kinyilatkoztatása, 
mellyről csak a rémület- és vágynak zavaros eszméje maradt fön nála, 
megfejti nekünk a jelent, melly szemeink előtt van ; a mysteriumok 
megegyeztetik az ellenmondásokat i a látható dolgok a láthatat.lanok 
ismerete által válnak érthetökké." 1). 

Ezen magasztoll tanokra nem az által vezették az uj híveket, hogy 
mysteriumokba avassák öket, mellyeknek pbysicai értelmezése fölfe
dezbette a papok csalfaságát, s a meggyőződést a külszertásokkal el
lenkezésbe hozhatta volna i hanem a megtestesii.lés, megváltás, Oltá
ri-szentség fölséges igazságait ismertették meg velök. Az iskolának egy
forma és alapos tanai öszhangzásban állottak a predikálással, a my
steri~m a kültanokkal, a vallási szertartások az áldozatnak valódi bemu
tatásával. A vélemény, kétely és félelem helyébe három ismeretlen 
erényt állitott a kereszténység: a hitet, a reményt és a szeretetet. Mig 
a bálványozásnak ünnepei sajátkép csak természeti eseményekre tett 
czélzatok, vagy legfölebb hazafiui emlékezések valának, beszennyezve 
gyakran tisztátalanság és kicsapongások által : a keresztény ünnepek
nél az öröm a lelki megujulásnak kifejezése volt. Mig ottan, mit 
sem tudva a Gondviselésről, szorongások közt iparkodtak leleplezni a 
jövőt : itten az isteni mindcntudásban helyeztek bizalmat, s a baljós
latok félelmétől megszabadult lélek az életnek megfejté::~ét az élet után 
történendőkben találta. 

Romának mindenncmü sors kijutott: a hatalom és dicsöség, ké
sőbb a gazdagság és a kéjelgés, s mindez nem elégité ki öt. Rtllesészei 
közöl némellyck még most is a Phsrsaliát gyászolták ; a szenvedélyes 

1) Manzolll, Murale cattolica. 
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ellentálláss a közügyek fölöiti kétségbeesés közt ingadoztak. Az ifjab
bak, korlátok közé szoritva a törvényesség, az atyai hatalom, a rab
szolgaság s az idegenszerüség által, titkos forrongásban várták az 
oraculumok által megjósolt nagyszerü rejtélyes eseményeket. Szomoru 
időkben a szerencsétlen emberek könnyen a remény karjaiba vetik 
magukat, s igy az ügyesen hirdetett uj tanokat is hitték. 

Az ő eredetében isteni, tanaiban egyszerü és igaz, erkölcsi te
kintetben tiszta és magasztos vallásnak hirdetésére az értelem meg
nyilt, ha bár még ingadozott az akarat. Ha bár nem diadalmaskodott 
volna is a malaszt a szoká.sok, az első nevelés és az érdek fólött : a ke
reszténységnek ismerete elegendő volt a helyesebb fogalmak terjesz
tésére. 8 valóban, midőn a régi hitnézetek fölélesztése megkisérte tett, 
valami tisztát és magasztost kellett vegyíteni azok közé, a mivel az
előtt nem bírtak. A durva polytheismus az egy Isten ismeretéhez kö
zeledett; az istentisztelet majdnem egyedül Jupiter- és Apollóra szo
rittatott; ez utóbbi csak közbenjárónak tartatván az Isten és az embe
rek közt, hogy annak akaratát tolmácsolja az oraculumok által, s mint
egy megváltójául az emberiségnek, ki miután megtestesült, mint szolga 
élt a földön, szenvedéseknek vettetve alá a kiengesztelés végett. 1) 

Tyrusi Maximus állítá, hogy valamennyi népek, bármilly alakban is, 
csupán csak egy Istenben , mindeneknek atyjában hittek; ugyanezt 
mondá Prudentius 2). A nép mindig ajkain hordta e kifejezést: "Isten 
tudja, Isten áldjon rneg ; ha Isten akarja" 3). Mi több, maguk az ora
culumok egy Istent ismertek el. 

De bármennyire törekedett is az enyészetnek indult bálványo
zás uj életet önteni magába a katholikus dogmák által: mit használt 
neki a Megváltóról és bünök bocsánatáról szóló vigaszteljes tan? A lel
kismeret által furdált ember c~ak véres áldozattal csillapithatá le a fur
dalásoka t, fejére cseppegtetvén a leölt állatok vérét; vagy egyéb szertar
tásokkal, mellyeknek babonás hn~ztalansá.gát nagyon jól érezte. Milly 
ö r v e n d e t es h i r vala azt hallani, miként egy Isten vállalta. ma 

1 ) Baur, Apollonius de Tyrme el Christus. Tübinga, 1832. p. 168, 
2) Et quis in idolio rccubaus, inter sacra mille, 

R iuiculosque deos venerans sal e, cea pite, thure, 
Non putat esse deum summuru et super omnia solum, 
Quamvis Saturnis, Junonibus et Cytheraeis, 
Porteutis aliis fumantes consecret a ras? 

3) Tertulllan. 
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gá.ra a kérlelhetlen haragnak kiengesztelését ; hogy a keresztfa ál
dozatának gyümölcseit az isteni Megváltóban helyzett hit által min
denki elsajátithatja magának! Ama vallásoknak és társulatoknak hi
vei, mellyek a bünös számára csak büntetéseket tudtak szabni, azon 
szemrehányást tették ugyan a keresztényeknek, miként ezek a maguk 
keblébe veszik föl a bűnösöket j mire azonban a keresztények bátran 
válaszolák, hogy az illy bűnösök a bűnbánat által ujjá-születtek, 

Mindezeu nézetekből indulva, ha nem követték is, legalább tisz
teletben tartották a kereszténységet minden jobbérzelmüek. Főleg 

pedig, a mi ismét vádra szaigáitatott alkalmat, közönséges emberek és 
rabszolgák siettek annak elfogadására. A munkás osztálynak körében 
nem pusztitott annyira a romlottság j miért is hitelt adva annak, a mi
ben atyáik hittek, gyakrabban látogatták a templomokat, s az istenség 
szükségét érezték. A rabszolgák közt is, ha bár sokan közülök uraik 
ocsmány eszközei voltak is uraik ~onosz indulatának, a többiek távol 
esve az uri kéje lgéstöl, tiszta életet éltek. Milly vigasztaló lehe
tett rájok nézve, midön az lstenről hallottak szólani, ki rájok és ura
ikra nézve mindig ugy anaz marad, s hogy az itt alant szenvedett ter
hes fáradalmak és kegyetlen kinok türelem által kincsekké válhatnak a 
más világ számára, hol az elnyomókat szintugy, mint az elnyomottakat 
számadásra vonja a megvesztegethetlen biró ! 

Minö vigasztalás fekszik ez eszmében, azt núnden szenvedö tudja. 
Rendkivül kedvező vala a kereszténységre nézve a temérdek szenve
dés azon korban, midön, mintha nem lett volna elég a fejetlenség és 
zsarnokság, az uralkodók baromi indulatának, a katonák durva kicsa
pongásainak, a tisztviselök zsarolásainak folyton megujuló jelenete, 
iszonyu pusztitásokat eszközJött még a a döghalál, földrengés, folya· 
mok kiáradása, éhség, barbárok betörései s a világnak átalános fölfor
dultsága. 

E szerencsétlen idöszakban tünt föl a keresztény társadalom. Le
hetett-e kigunyolni az apostolokat, s azt mondani nekik : ,,Más dol
gunk van," vagy "Holnap beszéljetek erről"? midön miodenkinek sze
mei előtt lebegett az erénynek példája, mellytöl senki nem ta
gadhatta meg bámulatát; a testvériség, melly az ö tagjainak a bel
élet örömeit szerezte meg, me !ly az ö eszméi és érzelmei által 
eléggé foglalkodtatá az erős lelkeket, fölingerelte az eleven kép
zelödést, s az önkény és nyomor által elnyomva tartott, de el nem 
fojtott értelmi é.> erkölcsi szükségeket kielégité. Az egyesek erkölcsei
nek ja vitására törekedve, hogy a közerkölcsiséget emeljék ez által, nem 
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ki:Svették a keresztények a nagy bölcsészek példáját, kik a század rom
lottsága ellen zajt iitve, maguk is a sárban fetrengtek; hanem megzabo
lázták szenvedélyeiket, lecsillapiták gonosz vágyaikat, igaztalanságot 
nem szólottak és nem cselekedtek i a jótékonyság, erény és személyes 
sanyargatás tekintetében mintául szalgáltak ; igénytelenség- és alázatos
ságban, minden tiszteletet és vigaszsá~ot kerülve, láthatók valának 
a betegek ágyainál, a tömlöczi:Skben, a bitófa ki:Sriil. Midőn a döghalál 
nem sokára kiterjeszté öldöklő szárnyait, szünet nélkül a ragályos 
betegek oldalánál voltak, ápol ták, táplálták és eltemették őket j mialatt 
mások csupán csak maguk biztosságáról gondoskodtak. A szegényeket 
arra tanították, hogy ne irigyeljék a gazdagok sorsát, minthogy Krisz
tus maga is szegény vala, s szegényekké amennyeknek országa j a rab
szolgáknak szivére kötötték, hogy uraikat el ne árulják, ezeknek pedig, 
hogy rabszolgáikkal kegyesen bánjanak. Mindenkinek hirdcték, hogy 
még más gazdagság és más élet is létezik, mint a mellyet a császár 
hatalma elvehet. 

Már jólwr társulatot képeztek a keresztények, főnök ök és törvé
nyek alatt, közös bevétel- és kiadáso kkal, egyesülve önkénytes és erköl
csi, épen azért tartós kötelél{ek által, mellyel{ azt a régieknek gyönge 
és szétszórt vallási gyülekezetei fölé emelélc Ez utóbbiakban nem 
voltak egyező vélemények, egyforma szertartások ; a mit El is ben hittek 
az emberek, azt l<igunyolták Delosban, mellynek csodáit Epidanrus ne
vetségeseknek találta.; a különféle templomok és istenek papjai nem 
csak hogy függetlenek, hanem féltékenyek és ellenséges imlulatuak is 
voltak egymás irányában. A keresztényeknél ellenben egy volt a szel
lem, egy az erkölcstan, egy az istentisztelet j ugyanazon ügy me ll ett 
buzogtak mind halálig. "A hitnek egységébens az Isten Fiának isme
retében" 1) csalhatatlannak tarták az ő papjaik gyülekezetét i olly fő
ni:Sköktöl függtek , kik magával az lstennel társalogtak, vagy leg
alább azokkal, kik a Megváltóval közlekedésbcn állottak. Látva eme 
legbensőbb közösséget, eme testvéri ki:Steléket, megszilárditva a hit, 
remény egységében a keresztényeknél, fölkiáltottak a pogányok: "Lám, 
miként szeretik egymást!'' S méltán bámulnak, ugy mond Tertullianus, 
ök, kik csak gyülölni tudnalc 

A pogányság papjai közt, kivéve talán néhány egyptomi és sy
riai rajongót, valljon mellyik vetette magát alá, nem mondom, kinoknak, 
hanem csak nélkülözé3elmek is az ö istenök miatt? Mellyiknek jutott 
e'izébe nagyobb buzgalmat fejteni ki az oktatásban, mint a mennyi 

1) Sz. Pál, az Ephcs. lY. 13. 
29 
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szükséges volt arra, hogy tekintélyt és kincseket szerezzen magának 't 
Állásukat pusztán csak államhivatalnak tekintve, a senatus rendele
tére Jupitert Tina, Mithrast Apollo l1elyébe emelni, a zsarnokot és a 
kéjhölgyet az oltárra helyezni mindenkor készeknek mutatkoztak. 

A keresztt!nység kebelében azon emberek, kik nem esetlegesen 
születtek abban, hanem belső meggyőződésből, s hosszu küzdelrnek és 
kemény áldozatok után léptek a papságba, legbensöbb bizalommal és 
természetes lelkesedéssel tartották fön, és terjesztették azt. Athatva 
a meggyőződé3től, hogy ezen hiten kiviil nincs üdvösség, leereszked
nek a közönséges emberhez, a gyermekhez, a néphez, hogy bennök 
meggyőződést támaszszanak, kételyeiket megoldják, magukviseletét 
szabályozzák, a saját kötelességek legszükségesb ismeretére mindenkit 
megtanitsanak. A társadalmi rendre nézve hasznos okelvek a katekiz
musok, homiliák, hitvallások, hymnusok, könyörgések által mindenki
nek köztulajdonaivá válnak; ugyanazon hitne!{ és reménynek különféle 
formái a legközönségesebb felfogáshoz alkalmazvák. A megtért atya 
rninden erejét megfeszíti, hogy egész családját a maga hitére vonja, 
rnelly egyedül vezet az üdvösségre j a katona csapatjának, a rabszolga 
a fegyházba zárt rabszolga társának, s néha saját urának hirdeti az 
uj tant. Eusebius tanusága szerint sokan elosztván vagyonukat a sze
gények közt, távol tartományokba zarándokoltak, s ottan egyházat 
alapítva, ismét tovább folytatták utjokat. Ez apostolkodásnak mikép 
állhatott volna ellen sokáig a pogány közönyösség? 

Ama romaiak és görögök, kik nem akartak kétségbeesni hazájok 
elaljasodása fölött, örömmel ernlegették a Leonidasokat, Scaevolákat, 
Brutusoka t, Catókat, a szabadságért égett nagy lelkeket, melly szabad
ság annál ragyogóbb szinben tünt föl rnost előttök, minthogy elenyé
szett j titokban magasztalták a csekély számu hősöket, kik a császá
rokkal s rájok várakozó halállal daczolva, azokat utánozták vagy rnaj
molták. Ime egy uj táraadalrni család szabadságot hit·det; de nem oly
lyat, melly fölforgatja a rendet, s lázadás által szerezhető meg, 
hanem azon szabadságot, melly a lélek és a lelkismeret függetlensége 
ellen intézett mindcn támadásnak ellentáll, s mellyért a galilaeusok 
nem keresik ugyan a halált, hanem rendületlenül állnak szemközt az
zal1). Midőn mindenki vetekedve omlik a porba az aljas lelk ü ural ko. 
dók lábainál: a keresztények azt tanítják, miként az ember csak lsten
től függ~) j a hit- és vallásgyakorlat tekintetében világi tekintélyt 

1
) Ipsnm libertatem pro quamori uovimus. Tcrlulliar,us, ad N nt. l. l. 

2) Solius Dei homo. U. o. Scorp. 14. 



451 

nem ismernek el; nem hogy hithagyák lennének, vagy egy szem töm
jént égetnének ,Jupiter és Antinous istenségek oltárain, sőt, daczára 
a császári rendeleteknek, vallásos gyülekezeteik kel és szertartásaik 
gyakorlatával fölhagyni 1), avagy szent könyveiket kiadni vonakod
nak. Az ö melekedeteiket őszinteség és türelt>m jellemzi, nem pedig 
erőszak vagy csalárdság, nem ügyesség, melly egyezkedik, vagy a 
melly a kedvező pillanatot bevárni szokta. 

Midőn a császárok, a synedrium, vagy a proconsulok erőszakot 
használnak ellenökben : a kik gyengéknek érezték magukat, megfutot
tak, különben pedig türtek és nem engedtek; a legnagyobb kegyet
lenség csak kettőzteté állhatatosságukat. Mig ezt a bölcsek őrültség
és makacsságnak nevezik 2), másoknak buzditásul szolgál, ugy annyi
ra, hogy a "martyrok vére magva lőn a keresztényeknek" a). Annyi 
igaz, hogy a romaiak megszakták a naponkinti kivégeztetéseket, a 
gladiatorok kiizdelmeit, véres harczokat a város falain belül és kivül, 
a staicusok öngyilkosságát; ezek azonban vn.gy kényszerítve váltak 
meg az élettől, vagy elvetett~~k azt, mint elviselhetlen nyügöt, vagy 
pedig egész közönyösséggel dobták cl azt, mint olly dolgot, mellyel 
már jóllaktak. A keresztények közt ellenben gyermekek, öregek, nők 
voltak azok, kik nem az iskolának gőgös méltóságával, hanem egysze
rüen s minden fitogtatás nélkül; nem holt tanokért, hanem az élet 
igéjeért; nem saját magukért, hanem az emberiségért haltak meg; a 
válogatott kin ok köz t nem jajveszékeltek, inkább örvendeztek, s hóhé
raiknak megbocsátottak. 

Az eH.ópen nyilvánuló természetfölötti erő szaporítá a meg-

1) Origenes, adv. Cel.<, azt vitatja, hogy a keresztények bátran megszeghetik 
a törvényeket, mellyell a vallásos gyülekezeteket tiltják. 

2) l\au( '/'ÍI.>;v a«(!<<>Ú~tv, Marens Aurelius a monulogokban. Penicaciam 
el inflexibilem obstinationem, Plin. Ep.-l,im v n{, !l«VÍa;!L<'v oúvarai TI' oiuw Öux

u.'t~l'fH ·:rQo; T«uw i;."" l.'Jov; ú.l.; oí. /'").d.uío•. Arrianus epicureus. 
3 ) A bátran kiállott ld végeztetéselenek hatását gyönyörüen rajzolja Lactan

tius, Instit. !ib. V. c. 13. : "Nam cum videat vulgus dilacernri hornines variis tor
meutorum generibu~, et inter fatigatos carnifices invictam tenere patientiam, exi
stimat id quod est, nec consensum tam multornm, nec perseverantiam morientium 
vanarn esse, nec ipsam patientinm sine Deo cruciatus tantos possc superare. Latro
neset robusti corporis viri ejusm0di lacerationes perferre nequeunt, exclamant et 
gemitus cdunt; vincuntur enim dolore, quia deest illis in~pirata patientirt. Nostri 
all,tem, ut de viris taceam, pueri et mulierculae tortores suos taciti vincunt et ex
promere illis gemitnm nec ignis potest. Ecce sexus infirm us et fragilis aetas dila
cemri se toto corporc utique perpetitur, non necessitate, quia licet vitare si vel
lent, sed voluntate, quia confidunt in Deo.'' 

29* 
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térésekct, s az uj tanok iránti szeretetct ébreszté. A csodák átalában 
bebizonyitvák, s apologiákban emlittetnek föl, mellyek ben l1azugságot 
föl nem hozni igen fontos dolognak tartaték j maguk az uj vallá~ el
lenségei sem tagadják azokat, sőt inkább a büvészetnek tulajdonitják; 
ugy hogy az egészen még cl nem fajult hitetlen is jól megfontolja, 
mielőtt azokat elvetné, vagy nevetségesekké tenné. S ha tagadná is va
laki, még nagyobb csodának kellene tartania, hogy megtért a világ, 
olly sok tudatlan avattatott e legmagasztosabb titkok ismeretébe, a tu
dósok alázattal megadták magukat, s annyi sok hitetlen vezettetett a 
megfoghatlan dolgok elfogadá'lára, s mindez daczára a leghathatósabb 
akadál y ok nak . 

. ol lu~resztén)'ség terjedésének kiilönös akadályai. 

A legnagyobb akadályok közé számítandó a szokás. A pogány 
már az első fogalmakkal szivta magába a polytheismust. Az istenek 
nagyon összeszövödtek az ö ifjuságának benyomá~aival, mcllyek az 
egész életre olly hathatós befolyást gyakorolnak; azok körül forgott 
egész nevelése, azokhoz csatlakoztak az előítéletek, azokkal voltak tele 
minden iratok, mellyek az ő lelkét képezték, mellyekkel üres idejét 
töltötte, gondjait clüzte. Az élet szükségciben az istenekhez fordult, 
kétségben azok oraculumaihoz folyamodott; nekik teljesitette fogadá
sát, miután valamclly betegségből, hajótörésből, Caligula haragjától 
vagy Sejanus hosszujától megmenekülhetett. 

A mythologiai képek olly nagy elevenséggel biruak, hogy még 
jelenleg is, annyi századok után, midőn senki sem hisz azokban, va
rázserövel hatnak képzeletünkre. Mcnnyivel nagyobb lehetett ezen 
inger akkor, midön a szépnek eme kimeríthetlen forrásából rneritett 
valamennyi müvészet! A kereszténynek, ki a zenészet, költészet, éke
senszólás védisteneiben csupán c>ak daernonokat látott, mindezen mü
vészetektöl meg kellett válnia. Minthogy minclrn lépten-nyomon ve
szélytől és megszentségtelenitést/ll tarthatott 1), nem vehetett részt a 
kölcsönös szerencsekivánati napok vagy emlékünnepek örömeiben ; 
nem aggathatott föl ajtajára borostyánágaht és lámpál<at, sem virág
füzérrel nem koszoruzhatta föl magát, midőn azt az egész nép tevé j 
111Öt inkább minden tényt, melly a bálványozásra emlékeztetett, kár
hoztatnia !{ellett. Ha mcnyegzö alkalmával Talassiust és Hyment dicsö
itették; ha a temetéskor Iciengesztelési sze1·tartás fordult elő; ha a la
komákon a vendégszerető isteneknek áldoztak j ha a családi tüzhely· 
nél a házi isteneket tisztelék : a keresztényne!{ mindezekct kerülnie 

1
) Recogita sylvarn, et quantae latitant spi nae. Tertull. J)e co•·· militis. 10. 
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s azok iránt borzalmat rontatnia lwllctt. Ez oknál fogva nem közleked
hetvén a keresztény a pogánynyal, köteleztetctt, megválva a legked
vesebb mulatságoktúl, önmegtagadásban és elszigeteltségb~n élni. 
"Rendkivül neh•'z dolognak tetszet~ nekem, ugy mond Cyprián, ujjá
születni s uj életet vinni ugyanazon testben, s más embernek lenni, 
mint voltam azelőtt. Miképen lchetf-!•~ges az, gondolám magamban, le
vetkczni hirtelen a léleknek megrögzütt szoká~ait, mellyeket a termé
szet, vagy hosszu gyakodat ront az emberbe? Miképen legyen az em
ber mértéldetes, midön már a pogányoknak buja lakomáihoz szokott? 
Miképen mutassa magát az ember köztiuséges 1lltönyben, midön eddig 
drága kelmékkel, aranynyal és biborral fedte testét? A consuli méltó
ság- ég tiszteletiJez, a jó barátok és védenczek seregéhez szakott egyén 
miképen határozta el magát, hogy magán-életet élj~n? Nem kin-c 
mindig csak egyediil lenni? J Ily cs gondolatokkal foglalkoztam én j s 
núnden kilátás né Ildi l valami johhra, !lzeretettel cgüggtem azon, a mi 
második természetemmé vált" 1). 

Az ifjuság, mindig a jövőre tckiutvc s azért hajlandó levén a 
mozgalmaha, viszályba jött az atyáHal, kik csupán a jelennel foglal
kozva, az ellenszegülésre készek valának. A keresztény, ki hogy a ke
délyeket megnyerje magáuak, főleg az ifjusághoz fordult, arról vádol
taték, hogy lázadást hintet, mivel az uj nemzedéket eltávolítani igye 
kezett ama ledér, clkorcc·ostJlt nemzedék től, mclly a valódi jónak isme
retével nem birt. Az atyák tehát kitagadák az örökségből gyermekei
ket, eitasziták feleségeiket, mPgbünteték rabszolgáikat, ha kereszté
nyekké lettek; s fölhomoiván a családi kötelékek, megingattatott a te· 
kint.ély, melly a romai társadalom alapját képezte. 

Egyedüli eszköz hivatalokra és méltóságokra eljutni volt a fejedel
mi kegy; a fejedelem megégette a keresztényeket, s szurokkal bekenve, 
fáklya gyanánt állitotta föl őket kertjei ben. Szám os kereskedők és mcs
teremberek tömjén és áldozati állatok eladásából,a játékok rendezéséből 
s bálványképek készítéséből éltek j papok, augurok, áldozók, büvészek, 
csillagjósok az életnek eddigi szoká~aihoz s nyereséges foglalkozásaihoz 
makacsul ragaszkodva, gyülölettel viseltettek azok iránt, kik az ö kerc
setöket megrontották, s azon iparkodtak, hogy ujra föléleszszék a buz
galmat a régi istentisztelet iránt, s az oraculumok tekintélyét növel· 
jék. Az erkölcsi érzelem hiányában a nyilvános életnek minden moz· 
zanata vallásos sze1·tartásokkal volt övezve. A keresztények tehát mi· 

1 ) Ep. 59. ad ('om. ('!11',.· 
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képen tehették le az esküt, mint ti:>ztvisdők? miképcn áldozhattak? 
miképen jelenhettek meg a scnatusban, melly egy templomban gyült 
össze, s mellynek ülései az istenségeknek hozott libatióval végzödtek? 
miképen vehetett részt a játékokban? 

Láttuk, minő szenvedélylyel csüggtek a játékokon a romaiak és 
ásiaiak. Már pedig a keresztény vallás kárhoztatta az olly látványa
kat, mellyek vérontással valána], egybeltapcsolva, s az uj kereszténye
ket már onnan is meg lehetett ismerni, hogy a circus mulatságait ke· 
rülték. Ez oknál fogva mondotta Tertullián, miként a látványok iránti 
szenvedély sokkal több embert távolitott el a kereszténységtől, mint a 
félelem a haláltól. Szent Ágoston pgy barátjáról, i\ ly piusról mondja, 
hogy megtérése után lemondott a vérengző látványokróL Egy napon 
barátjai unszolásainak ellen nem állhatva, elment a circusba; lesütött 
szemekkel, mozdulatlanul iilt ottan a kiizdelem alatt. Midőn a néma 
csendet hirtelen viharos tapsol( váltják föl, minthogy egy gladiator a 
másikat leteritette: a kiváncsiságtól ingerelve Alypius, fölnyitja sze
meit, s a vérnek szemJéletc olly kegyetlen kéjjel töltötte cl az ö szi
vét, hogy akarata ellen sem fordithatá cl szemcit a haldoklóról, s lel
ke a küzdelem dühétő!, a circusnak gonosz élveitől egészen megitta
sodott. "Nem volt ő többé azon ember, kit erővel hurczoltak oda; ha
nem maga is a tömeghez tartozott, miként ez, megindulva szi'vében, 
kurjongatva, ittas az örömtől, s türelmetleuiil várva, hogy ujra élvez
hesse a circusnak dühöngő mulatságait." Ennyire tudott uralkodni a 
szokás a legjobb határozatokon! 

A nemzeti és a császári ünnepélyek alkalmával a közistentisz
teletnek egész pompáját kifejtette a bálványozás; a kereszténység 
csak szegény és egyszerü szigort tüntetett föl. Amaz a nemzeti törté
net kezdetéhez csatlakozva, isteni té az állam alapitói t és törvény ho
zóit; emez letaszitá öket az oltlirokról, hogy egy ácsnak fiát helyezze 
azokra. Maga a köznép a hazai istentis?.teletben saját dicsöségének 
tiszteletét látta, s igy a kegyelet összeolvadott a hazafisággal; s már 
most minö szemmel nézhette azokat, kik örök kárhozatra itélték a leg
nagyobb tiszteletben álló embereket, a nagy bölcsészeket s nagy feje
delmeket? 

S kik voltak azok, kik fölforgatni akarák a régi hitet, melly majd 
nem olly régi volt, mint maga a világ, s elterjedt, miként az emberi
nem? Nem a görög bölcsek) nem pythagoricusok vagy gymnosophi
sták, hanem azon zsidó nép kebléből valának, mclly hiszékenységéről 
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ismeretes, a szolgaságra sziiletett, istentagadó vagy pantheista nép t), 

különcz szoká!'lai s önmegtartóztatása miatt átaJános gunynak volt ki
téve. Az ő Mesterök nem viselt, miként a többi vallások alapítói, koro
nát, sem kardot, még csak lanttal vagy tollal sem miiködött; tanítványai 
az evező padokról vagy miihelyekből összeszedett tudatlan egyének va
Jának 2), kik szegény rabszolgákat, tapasztalatlan ifjakat, vagy gyönge 
elméj ü öregeket maguk köré gyüjtve, beszéltek nekik Istenröl, ki em
berré lett, megfeszíttetett és fóltámadt i minden vitatkozást az imádá'l 
és a hit indobi fölött eltiltottak i a világ bölcseségét gonoszságnak, 
annak bolondságát pedig júnak tartották; a bölcseséget pedig abban 
helyezték, hogy (miként Julianus szemökre vetette) ostobául mind
untalan mondották: "Én hiszek." 

Ez oknál fugva ruházták a latinok Krisztus vallására az i n s a
nia, amentia, dementia, stultitia, furiosa opinio,fu
r o r is i n c i p i e n t i a czimel1et. A romai gőg nem tiirhette, hogy kö
zösségbe lépjenek a mesteremberekkel, rabszolgákkal és más aljas nép
pel. A tudósok nevetségeseknek találták azon titkokat, mellyeknek fen
sP.gét csupán csak a ma l as z t segélyévellehet fölfogni. A tanítványok 
szegénysége és kínoztatása bizonyítványt nyujtottak az alapító gyen
geségéről olly társadalomhan, melly mindent a sikertől föltételezett, 
s c világon mindent befejezettnek tekintett. Azután nagyitva és meg· 
hamisit va a ténye ket, azt rnondák, hogy a nazarenusok napot, bárányt, 
keresztet, szamárfőt imádnak J) iamindenkor legszámosb köznép kacza
gott, s nem annyira rosszlelküeknek, mint inkább bolondoknak tartotta 
őket. 

Mindazáltal a gonoszságot is elhitte felőlök. Minthogy a keresz· 
tények kénytelenek voltak titokban tartani gyiilekezeteiket, e körül
mény mind~nféle Yádakra szolgáltatott ürügyöt i az ő szertartásaik na
gyon is balértelemben magyaráztatt ak. A mértékletcs a g a p a e-k sze· 
mérmetleu dobzódások valának i a catacombák csendjében a szemér
met és természetet gy:.lázzák meg; liszttel behintett gyermeket vc
<:etnck az uj keresztény hez, ki azt sem tud~-a, mit csinál, átszurja őt: 

1 ) Diodarus (Fragm.) mondja, milrént a zsidók egyedüli föistem1ek tekin
tették az eget vagy a világegyetemet. Strabo szerint egyedüli lsten gyanánt 
imádták az eget, a világot és a lények természetét: ou!!rr.vov >W~ MÓII[IOV MtÚ r•i•• 
((lj JI Ű V[hJV rpÚrJLV. 

2) OxJ..or; rlcp·l.ócroqo;. Ab indoctis hominibus scriptae sunt res vestrae. Ar
i obi us, l. 39. 

3 J Audio eos turpissimae pecudis caput asi ni consecra tum, in ep ta nesci o 
'l ua persvasione, vener<tri," - mondH.tja 1\linucius Felix Caeciliusnak. 
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a vér kelyhekbe gyüjtetvén, kézről kézre jár, s még husát is megeszik. 
Ha visszavonulnak a tisztségektöl, mivel az isteneknek kellene hódo
latot tanusítani, naplopóknak neveztetnek j a csedák boszorkánysá
gok; a kínok szenvedésében tanusitott állhatntosságuk gonosztett; 
sőt még istentagadóknak is neveztetnek, mert nem tesznek áldozato
kat, nincsenek templomaik 1). 

Valljon e gonoszoknak vélt embereknél miben áll az erkölcstan? 
A legtisztább és legszigoruhb erkölcsöket tanitják: szegénységet hir
detnek a kincsszomjas világnak j alázatosságot a gőg századának; tiszta
ságet és szemérmet a fitogtatott fajtalanságoknak közepettc. A nép,melly 
a sok rossz fölött kétségbeesve, a kéjelgésbe mcriilt, még csak nem 
is gyanitva, hogy ez által megbánthatja a magával hasenszörü istene
ket, most már nem csak n tetteket eltiltva., hanem még a vágyakat is 
kárhoztatva látja; kárhoztatva a paráznaságot még a s:>:abad, még a 
rabszolga nőkkel is; kárlwzt at va a bossznállást, me Ily azelőtt köteles
ség s vallá!'l volt; kárhoztatva a nagyravágyást; boldogoknak nevez
ve azokat, kik szenvednel<, holdogolmak az alázatos lelküeket; kizárva 
az örök dicsőségMI az elpnhnltakat, házasságtöröket é'! himfertözte
tölcet. A szenvedélyeknek izent eme harcz, a természeti hajlamoknak 
eme fékezóse, hány embert vont el a kerei'lzténységtől! 

Nagy akadályára \'oltak a keresztényeknek maguk a zsidók. Az 
Istennek nyilvánvaló csodákkal választott népe, kiemelkedve a leg
nagyobb viszontagságokból, az ellenséges világ közepett csodálatosan 
megmenekiilve, a patriarchák és proféták igéreteivel kecscgtetve, most 
egyszerre meghazudtolva látta a gőgös várakozást, s fölhíva érzé ma
gát, hogy uj hitben egyesiiljön, egy ollyannak hitPben tagjai közől, 
kit ök üldöztek, és megöltek. 

A mint kezdetben a zsinagóga árnyékába rejtette magát az egy
ház, a birodalom csakhamar irtó háborut izent a zsidóknak, kik minden 
oldalról föltámadtak az idegen iga ellen. Ezeknek üldöztetésébe s a 
gyülöletbe, mellyet támasztottalc, a keresztények is bele sodortattak. 

Ide járulnak még a csakhamar támadott eretnekségek, hogy a 
hitnek és erkölcsnek egységét és tisztaságát megzavarják. A pogá
nyok nem birván megkülönböztetni eme szörszálhasogatások közt azon 
rendkivül finom vonalat, melly az igazat a hamistól szétválasztá, a 

~) Alet -ro v~ tl&wiJ,, volt a kiáltás, melly Hadrián alatt ellenök emelke· 
<lék. l\Iinucius Felix párbeszédében a pogány vitatkozó fölkiált: "Cur nnilas aras 
habent? tempia nulla? nulla nota simulacra? ... Unde autem, vel quis ille, aut ubi, 
Deus unicus, so li tari us, destitutus? 
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meddő hasztalanságok fölötti makac~ czivódásokat kinevették; a ka
tbolika vallást hin fecscgésck tárházának lartották. Midőn az eret
nekek a katholika egyhá:1. által kárhoztatott rendetlenségck- és gonosz
tettekre vctcmedtck :a rosszat emennek tulajdoniták a pogányok, kik 
a tévelyt és az igazságot a kereszténységnek közö~ neve alá foglaltál-:. 

Simon mn.v;us 

Ugy látszik, még a pokol is megfeszíté utoljúra minden erejét 
az által, hogy szaporítá a gonosz lélekt<íl megszállottakat~ és előmoz
ditá 'a szemfényvesztést, a mit a kere~ztények is tanusitának. Sama · 
riai Simon, l\Józes és a proféták ellen harczolva, igen nngy hirre ver 
gödöt.t hazájában, a két nemzet közi.itt létezi) régi ,·etcl1edés miatt. 
mcllyckre a választott nép o~zolva vala. Midl!n tudtára esett Fülöp 
diaconusnak predikálása Samariában, ki annyi sok embert téritett meg. 
valami babonaságat vélt a dologban rejleni: miért is az uj hivek kö · 
zé állott, megtértnek szinlelve magát, hogy a c~odatevés titkát kive
gye belőlök. Az uj vallás nem nyujthatott neki titkokat j ő pedig meg
győződve arról, hogy eme titkok felsöbb rendü pl'O<;elytáknak vanna]; 
föntartva, megkisértette P1!tert, pf.•nzzel kinálván meg öt, ha megadn:'t 
neki a hatalmat, J1ngy a Szentlclket kézföltevés által másokba ön1 
hP-sse 1). 

Megdorgálva őt Péter, elvált az egyháztól, s előbbi életéhez visz
szatért Valamint a keletiek s némelly szemlélődö zsidók a világegye
tem eredeti eszméjét személycsitették, szintugy ő is egy Isten ell em;· 
be egy Istent emelve, önmagát isteni nyilatkozásnak jelentette ki. l\1i · 
dön a földre leszállott, különfólc egeken mcnt keresztül, az ottan szé
kelő különféle értelmiségekre változván itt j itt alant pedig emberi 
alakot öltve, megjelen t Jerusalemben, hol csak látszólag feszítteteti 
meg; azzal végezte beszédét, hogy 8 az Isten igéje, annak szépsége, :1 

paracletus, amindenható s mindaz, mi az Istenben létezik 2). Az egyp
tomi Isis és Osiris, s a keletf vallásokkal közös egyéb istenpárok ha 
sonlatosságára egyik társnéjának lenni mondá az htennek első értel
miségét (Pvl'ow), mellyre való tekintetből alkotta az Atya az angya· 
lokat Ezen értelmiség alábbszállva, nemzé az angyalokat, a nélkül, 

1) Azok tehát, kik az egyházi méltríságokat, s az azokhoz kapcsoltjavaind 
vagy hatóságot eladják, avagy megvásárolják, simo11iaku.<oknak neveztetnek: 
meny szó vérbetükkel van Leírva a történelembe, s jelöli az elsö eretnekséget, 
melly jelentkezett, és az utolsót, melly el fog enyészni. 

2) Justinus, Apologia. - Eusebius, ll ist. er cl. - Ap ost. cselekedetei. Sz. Ire· 
naeus, sz. Epiphani us, sth. 
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hogy az A ty ának bármell y ismeretét velök közlőtte volna. Ezek terem
ték 11. földi dolgokat; de attól f{·lve, hogy eredetök föl fedeztetik, ma
gukkal hurczolák emez ertelmiséget, ezerféle kinoknak vetve azt alá 
egy testből a má~ikba való vándorlás által. 

A világkormány nagyszerü rejtélyének eme megoldása, az okfö 
dualismusának elvetése mellctt, valóban eredeti lett volna, ha az Is
tennek emez liseszméjét bizonyos Helena nevii szintolly szép, mit.t 
fajtalan tyrus i rabszolganőben meg nem testesíti. Előadta, minö vándor
lásokon ment ez keresztül; nevezetcsen ö volt ama Hclenában, ki mia1.t 
T ro ja elveszett, mig végremost ö (Simon) kiszemelve érezte magát a 
tyrusi kéjhölgy személyében megváltani utolsó átváltozasát a leesett 
E n n o i á nak, a kialudt igazságnak, hogy méltó legyen visszatérni 
oda, a honnan leszállott, ugymint a legfőbb Atyának kebelébe. 

A Plato-féle, evangeliumi és ca.balisticai eszméknek illyetén ve
gyülete által igyekezett elvonni az elméket az igazi Megváltótól, -~ 

tartományról tartományra járván, nem kevés embert csábitott el. Szá
mos miivekben, mel~yek közöl egy sem jutott el hozzánk, megtámad · 
ta Krisztus istenségét, azt állit ván, hogy lsten, a minden fönállóna k 
eredele és okfeje, mindenkinek nyilatkozik, a ki öt keresni tudja; hogy 
.Jehova, Krisztus és a Szentlélek csak is ugyanazon egy Istennek er/í
nyilatkozatai gyanánt tek intend ők. 

Valamint Pharao büvészei Mózes csodamüveit, szintugy ő is az 
apostolok csodatetteit hüvészi mesterségekkel akará megerőtleníteni, 
s azzal kérkedett, hogy repülni tud, tetszése szerint láthatatlanná vá
lik, a köveket kenyérré változtatja, a hegyeket áthelyezi. Ugy mond
ják, Claudius malkodása alatt Romába utazott 1), hol midön repülni 
próbált, leesvén, összezuzta magát. 

Tyanaei ,\pollonlus (Kr. e. ~-l). 

Egy másik ál-csodatevő, Apollonius, Tyana Cappadoeia városából, 
ki Ásiának nevezetesebb iskaláiban főh'g a pythagoreusok közt tanult, 
a régi tiszteletreméltó olasz hagyományokra akará épiteni az ő tanait, 
valamint a keresztény tant is a Plato-féle tanokkal kapcsolatba hozták. 
Családjának engedve át minden vagyonát, s egyedül csak a bölcsésztl
re fordit va minden figyelmét, jó ideig Acsculáp templomában tartózk,-

1) Sz. Justin mondja, hogy itten csodákind dicsőitette meg magát, annyint 
miként a Tiberis szigetén szobrot is emeltek neki c folirat tal: "Simonnak, a szent 
istennek." Justinust azonban tévedésbe hozta eme fölirat: Semoni Sanco Deo FidiQ 
Sacrum, me!Jy csakugyan egy a Tiberisből kihalaszott szabortöredéken volt olvas
ható, s kétségkivül valameily ó-olasz istenségre vonatkozott. 
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dott Ciliciában, hol a Letegcket gyógyítá i egy erkölcsileg eltévedt 
testvérének javításához fogott, azután egészen a bölcsészetre adta 
magát; ami iránt legnagyobb hajlamot érezett. 

A pythagoreusok módjára öt óvig hallgatott. Egy lázadás kitö
rése alkalmával annak lecsillapitását·a szólittatván föl, meg nem törte 
a hallgatást, hanem jelek által parancsolt csendcsséget a népnek i meg
hallgatta ennek panaszai t, a tisztviselöknek mentségeit j azután ismét 
jelek által adta tudtára a népnek, miszcrint az igaz<ág a tisztviselök 
részén áll, s a nép e néma határozathan megnyugodt. 

Az idcalísmus forrásához is elment, a babyloni magusok köze: 
Ninivébe. Husz hónapot töltött a partlms király udvarában, hol az ál
latok nyelvét tanulta m('g, s hol, midön a királyna)< képét imádás végetL 
nyujtanák neki, felelé: "Az is elég lesz, ha az, kit imádlok, meg fogja 
érdemelni tiszteletemet és dicséretemet." Indiában a braminokkal 
érintkezett i onnan visszatérve Joniába, az eszmék, az értelmiség tisz
teletét, a tiszta ideali<;must hirdette. Itt seregenkint gyülekeztek kö · 
rülte az emberek; a kézmüvesek abban hagyva munkájokat, utána fu
tottak j az oraculumok az ö dicsérctét viszhangozták; a városok követ· 
ségek által hivták meg őt vendégnek és tanácsadónak; szobrokat é-> 
oltárokat emeltek neki, mint ollyannak, ki természetfölötti hatalom· 
mal bir. 

Ephesusban, mclly város csupán a táncznak, zenének és hiuság
nak élt, fölkelté a bölcsészet iránti szeretetct, s a javak közösségénd; 
behozatalára buzditotta a lakókat. Beszéd közben egy ki;; madár szál
lott le más madarak közé, mintha valamit mondaua ncl,ik, s amazol; 
seregestül fölrepültek. Apollonius ügyelni látszott a dologra; azután 
előadta nekik, miként a madárka ezen hirrel lepte meg a többit, hogy 
egy gyermek bizonyos helyen elesvén, a magával vitt magot szétszór· 
ta, s ennek fölszedésérc madártársait meghívta lf.gycn. Az ephesusiak 
azonnal utána láttak a dolognak, s a mondottakat szóról szóra igaznak 
találván, csodaszerü képzelettel voltak Apollonius iránt, ki továbbra 
is intette öket, adnák (issze javaikat, miként ama kis állatok cselekesz
nek egymás közt. 

Azt is megjósoita nekik, hogy a döghalál fölkeresi őket j miután 
ez megtörtént, ö azt megsziintette. Ki kételkedett volna tehát az ö 
istcnség<'~röl? Athcnebt:n nem akarván öt beavatni a nagy titkokba a 
hierophant, Apollonius azt mondá neki: "1\fajd a te utódod fölavat en
gem." Valóban négy év mulva, annál nagyobb elismeréssel fogadta
tott el. Ezután Romába ment, hol Nero, a bölcsészek ellensége, Mu· 
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soniust, ki bölcseség tekintetében Apolloniussal vetekedett, börttlnbe 
záratta. Hasonló sorstól tartva tanítványai, odahagyták Apolloniust. 
ki a. consui és Tigellinus előtt olly Ugycsen tudta védeni magát, hogy 
megengedtetett neki Romában maradni, s szakása szcrint a templo
mokban lakni. Megjárta Syriát é.Y Egyptomot, hol a csá~zá~rá vá
lasztott V cspa~iánnak jó tanácsol< at adott a kormányzás dolgában. Aethi
opiában a (Htpok szemrehányást tettek neki, mivcl hamarább ment In
diába, mint hozzájok, holott ök azokat a mivcllsl;gbcn füliHhaladjálc 

gzen uj Zoroasternek, n pogányság hclyreá1Iitójának jelleme 
sokkal nagyohh iiszhangzá:;ban ill azon korral, mid{ín története iratott, 
mint sem azzal, a midlín élt. Oktatá~L adott az emberi (!letről sa dol
gok értelméről, megfejteiLe a ~<z<~nt kl·pek rcjt(~lyc~ okát, a libatiok
és áldozatok nal< móuját és idrja; korholta a bacclmnaliák utálatossá
gát; megutáltat á az at.!Jeneieli krl a gindiatorok kiizdelmeit; az alexan
driabelieket mcgdorgnlta., hogy olly (íriilten rohannak a kocsiversc· 
nyekre; ördögüket ilzött ki, (:s a jövl'>t előre hirdette. A corint hm i 
föld,zorosról azt mondá: ,,Átvógják ~~s nem vágják." Proféta gyanánt 
tchintctél<, mid0n Nero a csatorna ásatái-!ához fogott, s azt ismét félbe
szakítá. Máskor ismét megjövendölte, miként bizonyos dolog be fog 
és nem fog ki)vctke;mi; azt mondják, a villá•ma czdzott ez által, melly 
Nerónak oldala mellett csapott le minden kár nélki"tl, csakhogy a ser · 
leg kiesett kez~böl. 

Egy görög által hevádoltatdn Domitiánnak, a maga igazolása vé
gett Romában megjelent. l 1gyanegy napon látták őt Putcoliban é' 
Ephesmban; e városban tartózkodván azon perczben, midőn Domiti
án meggyilkoltatott, hirtelen félbeszakítá az előadást, s gondolatokba 
merülve mondá: "Szurd, sznrd !" Azután bámészkodó hallgatóihoz 
fordult e szavaHal: "A z;;amok nincs többé(( 1). 

1
) Egy 1\lichel ncvii frRnczia, 1838-ban, l'at·isllóllátta Constantine ostrc, 

mát, s Damrémunt tábomok elestét. Ez egyike a delejesség ama sz1ímos csocláinal1, 
mellyeket a positív tanok százaela a tnda11an századok cso(láinak ellenébe <illit! 

Apollonius életrajzát megírta Philostratus. De ha meggondoljuk, mil{élll 
egy f&rfiu, ki nyilv<in olly csodálandó dolgolmt mivelt, s kinek a Fla.vius-család n 

uralmat köszönheté, csupán 100 év mulva em li tictilt Luci;wus é.~ Apulej us által, va
lóban kétkedni lehet, nem képzelt egyéniség· e? Tekinlvc azt, minő gondllal igyek
szik Philostratus kiemelni bizonyos pontokat, ugymint Apolloniusnak ProteuR ál
tal előre hinlelett születését, az éí mcgtestesiilbét, az ő születéselwr <·s életében 
tört-ént csodatetteket, mennybemenetelét, nagyon hajlandók vagyunk elhinn i, 
miként ö Krisztus parodiáját akarta megirni. E tekintetben Yédi öt Meiners Gesch. 
der Wissenschaften in Grierhefllcmá unrl IIom. l 158. l. ; PS Tiedemann, Geist a,,,. 



461 

Ncrvának barátja levén, a. mint ez csá~zárnak kikiáltatott, azon
nal meghívta őt magához; dc ő nem jött cl, hanem küldött maga he
lyett jó tanác<mkat, és íanitványát, Damist; azután eltünt, és sem élve, 
sem halva meg nem találtatott. Tyrma lakói templomot emeltek neki, 
más templomokhan képe állittatott föl. Hadrián összegyüjtötte levc
lcit; Carnealla istentiszteletet adatott neki; Alexander Severus Krisz
us és Ábr·ahám közt tartotta képét j Aurclianusnak megjclem·e, vagy 
legalább, ugy mondá ez, visszatartá őt Tyana lerombolásátóL Akár 
létezett valóban, akár költött egyéniség volt követői által, sokan hit
tek benne. Mindczel<höl könnyü belátni, mennyire ártottak illy szem· 
fényvesztések a kereszién ységnck; me rt a kik hitték azokat, keresz
tények nem lehettek, sa kik nem hitték, pirhuzamba állitották azo· 
kat az evangelium igazságaival s a szcntck által eszközlőtt csodákkal, 
kik illy módon szint<~n hüvészeknek és szcmfényvesz.töknek tekintetének. 

Ez utóbbiak faja c korban rendkivii.l megszaporodott. Mint Apol
lonius- és Pythagorasnak ta11itványai azt hirdcték, hogy az isteni ter
més..ctben küli:infélc mértékhen részesülö temérdek geniusok töltik be 
a tért az lsten és ember közt, ki bizonyos szert.artások, böjtölések és 
tisztulások által velök közlekcdhetik. A nép félt tőlök, és jól megfi
zette öket j a nagyok hittek neki!;, s nem csupán Caracallát, hanem 
magát M. Atll'eliust is körülfonták ; a rosszakarat gyakran összezavarta 
őket a kcreszténycHcl, kik pedig az {) csalfaságukat utálták . 

. \talános akadályok. 

A legnagyobb szcmrehányás a kcr·esztények ellenében az volt, 
hogy az emberiséget, vagyis a rOJnai gőg nyelvén, a birodalmat gyü
lölik 1). Maccenas, a kormányzás1·a vonatkozólag tanácsot adva Augus· 
tusnak, igy szr.ílott hozzá: ,.Tisztdd mindig és mindenütt az istensé
get az ősi Wrvt'll)'ek ós swká~ok szerint, s erre mindcnkit kötclezz. 
A7.úkat, kik valarnclly iclcgcnszerüt akarnak behozni az istentisztelet· 
be, gy iilöld és büntesd, nem cs n pán az istenekre való t.ckintctböl, ha
nem mivel ez ujitók szúmos polgárokat. a nemzeti szokások megváltoz
tatására hi rna l;; a mi hM vcsz1~ l yes ös~z.ccs ki i V(~ sek, egyct.értésck, tár-

·'J'ewlat. I'Jlilosophie, lll. 116. l. .. · \'ot'i,;cus is meg ;drnrta irni Apollunius életét, 
ki ,,nagyhirü bölcs volt, az islenelmck valötli bará~ja., 111éltó, hogy közéjök fölvé· 
lcssék"; hozzá teszi; "Élt·e vablm a földön szentcLb, tis:deletreméltóLL sisteniLL 
ember? A holtakat f<iltámasztá, tcl'mészeti ereoket meghaladó dolgokat momlott 
és cselekedett." Ilistoria Augustn. 

1) Gruner, De orlio humalli !l''neris Clu·istianis a Itamctnis objecto. CoLlll·g, 
1755. Genu.< lunJl(!/111111 rzen él'telcmLcn lmsználtatil' Tacitnsnál kiválóla.g. Piso 
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sulatok keletkeznek" 1). Különösen tiltva valának a gyülekezetek, még 
akkor is, ha a közjóllétet ezéJozták; még inkább, ha vallásos nézetből 
történtek. A jogtudósok, "mint az isteni ég emberi dolgok őrei'', kije
lenték, hogy a régi istentisztelet minden áron föntartandó, s Domitius 
Ulpianus az erre vonatkozó törvényeket összegyUjtötte 2). A tötvény
szerüség iránti nagy előszeretetnél fogva, a mi a romniakat jellemzé, 
elég volt a [önálló törvényekhez ragaszkodni a keresztények üldözése 
végett. A hithagyó Julianusnal< jelszava, melly annyiféle alakban is
mételtetett és ismételtetik, volt: "Mellőzni minden ujitá.st." 

A latinok vallása egészen nemzeti volt, s a köztársasággal ösz
szeszövődött. Roma, a szent város, egész büszkeséggel az istenekhez 
vitte föl eredetét; a birmlalom fönállását hr'·t rendbeli szent dologhoz 
kötötte j a Sibylla-féle szent könyvel.:ben foglaltattak a jöslatok, mely
Iyek a vész napjaiban menedél<ct mutattak; auspiciumok nélkül gyii
lések nem tartattak j fecialisok nélkül háboru nem izente tett, béke nem 
köttetett j áldozatok nélkül imperator vagy con su l hivatalát el nem 
foglalta j közös ünnepélyekre gyültek össze a szövetséges népek, s a 
távol gyarmatok évenkinti hódolatot hozva az anyavárosnak, a kettő 
közti kapocs még inkább megszilárdult. A vallá~hoz nyulni tehát any
nyi volt, mint magát az államot veszélyeztetni. 

Láttuk már, p. köztársaság hanyatlásával mennyi•·e csökkent a 
vallásos érzelem. Augustus azonban a birodalom alapitáea alkalmával 
sziikségesnek látta föléleszteni ujra a régi vallásos eszméket, s meg
szilárditani a templomokat, az istcnekn()k döledező képeit a), hogy az 
egyességet az államintézmények és a vallás közt szorosabbra füzze. A 
szövetség jelciii a főpapságot a császi~ri hatalommal egyesítette, s a 
senatusban a győzelem istenn(íjének oltárát állitotta föl. Elnémultak 
akkor ama szózatok, mellyck a köztársaság koráhan hetykén hirdették, 
miszerint el kell vetni minden istenfélelmet. Még soha nem keletkez-

momlj<t: "Galbam consensus generis humani, me G:db;t caesarern dixit. Hist. I. 
Ez értelemben moudatott Titus "az emberi-nem gyönyiirének." 

1) Dio, lib. 36. A kifejcz(,s határozott:''"''/'"':' .•.. To,;~ íj,' J,í ~Evi~m·w; 
•••• fLÍ<rn '"';, KtÍAtr~f. Ne felcdjr,k ezt azok, li ik a ré~icknek vallási türclinót ma· 
gasztalják, s nem gondolnak arra, miképen diihiingiitt Cambyscs, perzselte fiil a 
templomokat Xerxes; minö üldözésnuk valának kilévc Protagnras, Diagoras, So
crates, Anaxagoras, Stilpo, nem is említve az cgyptomiakat. Maga Plato (•s Cicero 
sem akarják megtürni az idegen vallásokat az ö eszményi kiiztársaságnikl.mn. 

2) Domitius Ulpianus rcscripta p•·incipum nef:,ria collegi t, ut doceret, qui
bus poenis affici oportet cos, qui se cultores Dei confitell tur. Lactantius, lnstit. V. 2. 

3) Horatius. 
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tek olly nagy számmal áldozatok, fogadalmi föl iratok, templomok, mint 
a császárság els(\ ~veiben; mintha nem érték volna be a nemzeti és 
görög istenekkel, mintegy ujakat oltottak be az elavult törzsbe, majd 
az egyptomi Isist, majd a persa l\1it.hra9t. Illy eszközökhez folyamodott 
a kormány a vallá.~osság hiányában 1). 

Mig a romai polytheismus, az államintézmények természetével 
cgyezőleg, olly könnyen elfogadá az idegen isteneket: a vallásra néz
ve semmi kiilünbséget nem tett, valljon az istenek száma 20 volt-e, 
vagy 200. Különben is a legyőzött népek isteneinek elfogadása po
litikai eszköz volt azoknak egybcolvasztására. Máskép állott a dolog 
azon vallással, mclly minden cgy<'bet kizárt, s átaláno~nak hirdette ma
gát azon rendeltetéssel, hogy a többi vallások romjain épitse föl tem
plomát 2). 

Ez uj vallás hivei Krisztustól, az ő Mcsteröktől tanulták tisz
telni a világi hatalmat; a császárok alatt, kik az emberi természetet 
megbccstclcniték, tanitóik azon engedelmességre intették őket, melly-

1 ) Küliiniisen Rom(míl sz(,luk, mintlwgy Göriigmszág, politikai független
s(,gétií[ régóta megfosztv:t lev<'•n, nem érezte annyira a hatást, mellyet a vallásos 
hitnézetek megváltoztatása a polgári intézményekre nézve eredményezhetett 

2 ) Uj szempontból vizsgnlva az emberiségnek ama nagy válságos pilbllla
tát, ulidön a romai Liro,ln,lom, az ö Lukásában, egészen uj miveltségnck engedett 
helyet, s uj népek keletkezlek n.Lból, a ,Fiiliratok aen.tlemiája' FrancziaországLan 
1830·ik évre jutalomkértl(!sül tiizte ki: "Adassék elií a pog:inyság hanyatlásának 
és mcgszünténck története a nyugoti Liro<lalom tartományaiban Constantin korá
tól kezdve ; sa pogány és keresztény irók, emlélwk és fólirn.tok segélyével gyüj
tessenek össze minden adatok az ellentálbsra vonatkozólag, mellyet a keresztény
ség imuy:ibn.n lanusitott<Lk a pog:inyok, főleg Olaszország- és Romában; határoz
ta.~s<·k meg gondo:;:cn az idiípunt, midön a giir(ig és romai istenségekhez int,··zett 
l>iinyr"·gés<!k mcgsziinlek nyugoton." 

Ezen nagyszerü escmé·nyrt,l me ll élccsen szám os tiid<~netirök sz<llottak; de tií
zetesen senki scm tá,·gyn.lb azt. A nómct.ck, kik a történeti és eriticai kntatások 
ten~n, első helyen szoktak állani, temértlek lényeket, adomákat és megjegyzéseket 
szedtek iissze e t:irgyi.Jan. Tzsehimer lipcsei tan:ir, ki Sehroeckh egyházi történetét 
is befejezte, kiinyvet irt arról c czim alatt: ,,Der Fali dcs Heidenthums" (Lipcse, 
1829.); dc csak az első kötet jelent meg- belí',]c, melly csupán Diocleti:í.nig te1jcdve, 
a fölvett tárgyat még csak alig közeliti meg. 

A fönebi.J érintett, kérdésre Heugnot nyerte meg az aeademiától a jutalmat 
"Histoire de la décadence du Paganisme en Orient- P:í.ris, t8!i3. 2 köt. 8-adrét XVL 
496." czimü irat:'Lval. 1\Iindamellett, hogy az e munkái.Jan elömlott számos nézetei 
katholikus szempontbúl nem helyesclhctók, s a történelem által megezáfoltatnn.k, 
tisztán látható ottan a ],üzdelcm a kereszténység és a. pogányság, a multnak vai
Iásn. és a jilvií l'ulgárisodása köz t. 
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re okvetetlen szüksége volt. a kevés tagokból álló tárflaságn::tk, melly 
nemzeti véleményt képviselni nem birt, s a kormányforma megváltoz
tatására nem vala elegendö. Sz. Victor az lít kérdőre vett praefcetus
nak válaszol á: "A császárnak vagy a köztársaságnak becsülete, vagy 
érdekei ellen mit sem tettem j nem vonakadtam védeni őket, midön a 
kötelesség azt tőlem ugy kivánta j naponkint mutatok be áldozatot a 
császár é;; a hirodalom jólléteért, naponkint szellemi áldozatot muta
tok be Istenemnek a köztársaságért." 

Ugyanis a kereszténységnek ujabb érdeme abban áll, miként 
olly magas polezra állitotta a vallást, hogy a társadalomnak esetleges 
és változandó része az ő szempont:jából egészen elenyészik, s csakis 
azt '"eszi tekintetbe, a mi lényeges és maradandó benne, minélfogva 
az ember bármilly (·ghajlat és kormány alatt is a tökélyre, a mennyor
szág elnyerésérc törekedhetik. A kegyetlen, kicsapongó fejedelmek 
alat t nem lázad föl a társadalom ellen, mellynek gonoszságaitól irtózva 
fordul cl j aláveti magát, a nélki.il, hogy fölforgatná azt, noha azt javi
tani törekszik ; harczol a század bünei ellen, dc magát attól el nem 
szakitja. 

Illy eszmék ruellett a kezdethen figyelembe sem vett, vagy csu
pán tüt·t keresztényeknek száma rendkiviil szaporodott, annyira, hogy 
a fejedelmek és hatóságok kénytelenek voltak ama félénk engedmé
nyekre bocsátkozni le irányukban, mellycket a legszigoruhb törvény
szerüség sem tagadhat meg a mindinkább szilárduló közvélemén y től. 

E közben a rabszolgák urai szintén észrevették a változást, 
melly a társadalomban, és pedig nem a magasabb, hanem az alsóbb osz
tályoktól kezdve beállott. N érne ll y sopilisták okoskodni is kezdtek az 
uj tanok fölött; a papok azt vették észre, hogy a templomok megiirül
tek, az adományok megritkultak. Szemeiket többé be nem hunyhaták 
az uj tünemény előtt j az alig tegnap támadott uj társadalom betölté 
már a fommokat, törvén y széke ket, legi0kat j fegyver és védelem nélkül 
megtagadá az engedelmességet a látszatra olly egyszcrii rendelcttől, 
hogy egy tömjénszemct égessen valamclly istennek vagy császárnak 
oltárán, s örömestebb választá a halált. A romaiakat, a törvényesség 
bálványozóit, kik valameily rendeletnek ellene szegi'tlni gonoszságnak 
tartották, milly nag-yon elkeseritlteié emez engedetlenség! Az állam
férfiak jól érezték azt, miként a mindcn erkölcsiségtől megfosztott s 
a durva erőszaknak odavetett Roma többé nem gyarapodhatik; azt 
mégis tudták, miként a nagy álladalomnak holttestében a régi intéz
mények föntartják még az életet, hogy ha az ari~tocratia régi fényének 
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tlntudatával bir, hogy ha a hadsereg bi;wnyos fegyelemhez, a nép bár
minő közigazgatáshoz szokott, s ha a hatalom és közvélemény a fejede
lemben központosuL Innen a makacs ragaszkodás a régi formákhoz, 
melly épen a leggyengébb kormányoknak szakott sajátja lenni; innen a 
romai államférfiak gyiilölete a kereszténység irányában. 

Romának intézményei a családi szellemböl, melly a nagy városnak 
alapját tevé, s ennél fogva a régiek iránti tiszteletből meriték erejöket. 
Ime a kereszténység meggyengité amazt az által, hogy az atya és fiu, 
testvér és testvér köz t viszályt támasztott; a másikat pedig egészen meg
semmisi té, midőn egészen más dicsőséget és más erényeket állitott föl kö
vetésre. Mig Roma, kardjára támaszkodva, hősöknek nevezé azokat, kik 
legtöbb embert irtottak ki a világból, s nagyságát abban helyezte, hogy 
számos népeknek fiiggetlenségét rabolta el: a háborut a hatalom és di
csőség egyedüli eszközének, a hóditás t pedig egyedüli czéljának tekin té. 
A keresztények ellenben békét, testvériséget, igazságot hirdettek, s ez 
által Romának régi és ujabb politikáját kárhoztaták; hazugoknak és 
daernonoknak nevezék az isteneket, kiknek oltalma alatt gyarapodott 
a romai iigy, s emelkedett a Capitolium; a földi hazának bálványozá
sától a láthatatlan hazának szeretetére irányozták az elméket, mellynek 
minden ember egyenlő polgára, a legyőzött, a barbár s még a rabszolga 
is Megtagadva a törvényektől 1!-Z engedelmességet, a dolgoknak ama 
rendje fenyegetteték, mellynek oltalma alatt védbette csak régi ki
váltságait az aristocratia. A templomok, papok, jelvénye!,, áldozatok 
megtámadása által szétbomlandó volt az egész szervezet, mclly a val
lásos érzet elenyészte után fönmaradt ürességet nyomoruságosan ta
l<arta. 

A keresztények tehát az államnak nyilvános ellenségei valának. 
Nem volt elég, hogy a zsidók Krisztust azzal vádolták, miszerint ki
rályságra törekszik, Pálra pedig ráfogták, hogy nem a császárnak, ha
nem más uralkodónak hi vc: a keresztények maguk vádolták magukat, 
Krisztusnak jövendő országát s az istentelen Babylon elpu~ztulását 

hirdetve. A császártól, mint a tribuni hatalom, főpapi tekintély s nem
zeti nagyság, szóval az egész társadalom személyesitöjétől megtagadák 
a hódolatot, tömjént és az Ur nevet. Az ö nevérc esküdni, vagy éret
tök az istenségnek másokkal együtt fogadalmat bemutatni nem akar
tak Ekképen tehát nem kellett-e minden jó polgárnak gyülölni öket? 
nem volt-e kénytelen a kormány gátot vetni ez ujabb bálványozásnak? 

E közben mindig ujabb és ujabb csapások érték a birodalmat. A 
kereszténye], az ég biintctésének hirdctt<.'·k azoht, sőt a gonoszságok 

30 
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tengerébe merült Romának és világnak még nagyobb büntetést jósol
tak. A pogányok tomboltak dühökben az illy nyilatkozatok hallatára; 
az államférfiak annál nagyobb ellenséget láttak bennök ; a nem épen 
vallástalanok ugy vélekedtek, mhzerint a keresztéuyek káromlásai 
ingerelték föl az istenek haragját, kik eddigelé Romának nagysága 
mellett buzogva, most azt végromlásnak engedik át. Ennek elháritá~a 
végett tehát az istenek haragját kell megengesztelni az ujitók fölál
dozása által. Igy a keresztény már nevénél fogva "az istenek, a csá
szárok, a törvények, szokások s az egész természet ellenségének te· 
kintetett." 1). 

HUSZONBETEDIK FEJEZET. 

Üldözések. 

Az első ülJözés Nero alatt, ugy látszik, nem csupán azért lépett 
életbe, hogy elégtétel szolgáltassék a népnek, !'!em Romára egyedül 
nem szorittatott 2.). Midön Domitié.n Jupi~er Capitalinus templomát 
ujra épitené, e végre a zsidókat fejenkint megadóztatá. A kereszté
nyek is ezen nevezet alá foglalva, miután a pogány templom építésé
hez járulni egyátalában nem akarnának, ebből uj üldözés támadott, 
mellyben Flavius Clemens, a császárnak unokaöcscse s a consuiság
ban tiszttársa feleségével és unokája Domitiliával együtt halálát lelte. 
János, Krisztnsnak kedves tanítványa, Patrnos szigetére számüzetett, 
hol titkos látása Yolt. A többek közt Judaea helytartója elé állittattak 
unokái sz. Judás apostolnak is, ki testvére, vagyis unokaöcscse volt 
Krisztusnak, azzal vádoltatván, hogy törzsatyjok, tudnillik Dávid háza 
régi nagyságának visszaá.llitására törekesznek. Azonban öltözetök és 
feleleteik egyszerüsége, s a kemény bör, melly a kis szántóföld mive
léséhen képződött tenyerök!:in, a nagyravágyásnak minden gyanuját 
elhá.ritá rólok. 

Plinius, az ifjabbik, mint Bithynia és Pontus tartományokban 
proconsul, nem egyeztetbeté meg lelkismeretével ama kötele~séget, 
hogy a törvénynek engedelmeskedve, elitélje a keresztényeket: miért 

1) Tertullianus, Apol. I. 21. A keres:~; tények ellen hozott egy itélet ekképen 
bangzik: ,,71-liután Speratus, Cittínus ... keresztényeknek vallják magukat, s meg
tagadják a hódolatot és tiszteletet a császártól, le fejeztetésöket rendeljük." Baronlos, 
ad ann. 202. §. 4. 

2 ) Lá.sd a toliratot 444.\a.pon a 2. jegyzetben. 
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is következő szavakban irt Trajánnak: "Szokásom, uram, előterjesz
teni neked kételyeimet j ru ert senki sem volna képes jobban vezetni 
és oktatni engemet. Soha nem tartottam még itéletet keresztények 
fölött; azért nem is tudom valóban, mire vonatkozzék tulajdonképen 
a nyomozás, vagy miképen fokozandó a büntetés, s még az életkor kü
lönb!>ége is aggaszt. Meg kell-e büntetni valamennyit, öregét, apra
ját? Vagy megbocsássak a biinbánónak ? Vagy nem használ neki sem
mit, ha valaki lemond a már .egyszer elfogadott kereszténységről? 
Vagy a puszta keresztény nevet érje büntetés, s az attól elválaszthat
lan gonosztetteket? Eddigelé az előmbe állitott keresztények irányá
ban következő eljárást követtem : megkérdeztem öket, s ha kereszté
nyeknek mondották magukat, büntetés terhe alatt kétszer-háromszor 
is figyelmeztettem c5ket. Ha vallomásukhoz továbbá is makacsul ra
gaszkodtak, elitéltem c5ket j mert bárminő természetű volt légyen azon 
tény, mit bevallotta.k, az engedetlenséget és fékezhetlen makacsságot 
büntetésre méltónak találtam. Másokat ugyan e felekezetböl, minthogy 
romai polgárok, Romába küldeni szándékozom. l<Jgyébiránt e gonosztett 
számos egyebeket szült elterjedése által. Névtelen jegyzék nyujtatott 
be hozzám, mellyben különféle egyének keresztények gyanánt vádol
tattak; kik azonban a vádat tagadták, s annak bizonyságául az én je
lenlétemben s az általam meghatározott kifejezésekben segítségül hiv
ták az isteneket, s tömjént és bort áldoztak a te képed előtt ; azután 
Krisztust káromolták, a mit a valódi keresztények soha nem tennének. 
Ezeket tehát elbocsátottam. Mások szintén vádoltatva, először beval
lották, hogy ök keresztények, azután pedig tagadták azon kijelentés
sel, hogy már három, némellyek pedig husz év óta megszüntek azok 
lenni. Mindannyian imádták a te képedet s az istenek szobrait, és ká
romolták Krisztust. Ugy mondák, hogy minden hibájok vagy gonosz
ságuk abban állott, miként bizonyos napon hajnalban összegyűlnek, s 
hymnusokat énekelnek fölváltva Krisztus dicséretére, mint ha ez Is
ten volna j esküvel kötelezik magukat, miképen tolvajságot, házasság
törést vagy más gonosztettet elkövetni nem fognak, s a rájok bizott 
jószágot el nem tagadják. Ezután ismét elválnak, s ujra összegyülnek 
közösen elkölteni az ártatlan eledeleket j a mivel azonban fölhagytak, 
midőn kihirdettem rendeletedet, melly mindennemü gyülekezetet tilt. 
Szükségesnek láttam mindazáltal az igazság kipuhatolása végett kin
záshoz folyamodni két fiatal rabszolganőt illetőleg, kik azon vallás 
szolgálatához tartozóknak mondák magukat j egyebet azonban nem fe
dezhettem föl nálo,, mint tulságig vitt babonaságat: miért is fölfüg-

80* 
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gesztve az eljárást, további rendeleteidet várom. Tekintetbe véve, 
milly sokan vannak c veszélynek kitéve, ez ügyet a te megfontolá
sodra méltónak találom. Minden állapot- és nembeli számos egyének 
vannak és lesznek még vizsgálat alatt, minthogy a ragály nem csak a 
városokat fogta meg, hanem a falvakon és vidékeken is elterjedett.'' 

A császár válaszolá: "Kedves Plinius! Te az ítélö-széked elé vitt 
keresztények ügyeiben eltaláltad az igaz utat, minthogy az illynemű 
ügyekben határozott, átaJános szabályt fölállitani nem lehet. Nem kell 
a dolgot nyomozni; de ha valaki bevádoltatik, és a vád rá bizonyul, 
meg kell öt büntetni. Ha a vádlott tagadná, hogy keresztény, s ezt az 
istenek segítségül hivása által bizonyitaná, akkor bocsánatot érdemel, 
bárminő gyanu terhelje is őt. J<Jgyébiránt semmiféle vádra nézve sem 
fogadandó el a névtelen föladás; ez igen veszélyes például szolgál
hatna, s szándékunkkal korán sem egyezik." 

Sajátszerű nyilvánitása az ellentétnek, mellyet a törvényszerű
ség s az igazság közt annyiszor kiemeltünk! A proconsul, különhen 
becsületes ember, csupán nevökért tartja bünösöknek a kereszténye
ket, mégis kinzásnak veti alá öket, hogy fölfedezze gonosztetteiket ; s 
nem az az ohajtása, hogy szabadon bocsáttassanak, hanem hogy minö 
mértékben büntettessenele A c~ászár, egyike a jobbaknak, maga is 
ingadoz saját érzelme s a törvényeknek vas-szigora közt. Hogy ha te
hát gonosztevők: miért nem nyomozz4k a dolgot? miért nem kell cl
fogadni a föladást? miért föláldozni őket egyszerü tagadásra? Ha ár
tatlanok: miért büntettessenek annak bevallása miatt, a mi nem go
nosztett? 1) Minő törvényhozás az, me ll y még azt sem kivánja, hogy 
a vádlott megnevezze magát? minö miveltség, midőn nem tény bün
tettetik, hanem az érzelem? minö uralkodó, ki elrendeli az üldözést., 
kijelentve előbb, hogy az illy ügyekben átalános szabályt fölállitani 
nem lehet? min8 tisztviselő, ki elismeri azoknak ártatlanságát, kikre 
nézve utasítást kér, valljon csupán a név miatt s korkülönbség nél
kül kivégeztesse-e öket, s két nőt azért vétet kinzás alá, hogy tőlök 

fölvilágositást nyerjen? 
Ha a törvényszékek önkényére egy Plinius és Traján alatt eny

nyi bizatott: mi történhetett ama zajos és dühöngő gyülekezetekben, 
midőn a köznép az isteneknek szentelt napokon, vagy ittasan az am-

1
) Természeti erélyével fölkiált Tertullián: "O sentcntiam necessita te confu

sam! negat inquirendos ut iunoceutes, et mall(lat puniri ut nocentes; parcit et sac
vit, dissimulat et animadvertit ..... Si damnas, cur et non inquiris? si 11011 inqui· 
ris, CUt' et 11011 aLsoh·is? Apo!og. 
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phitheatrum vérétől fölkiáltott: "Dobjátok a. keresztényeket a fene
vadaknak! Máglyára a keresztényekkel !"Más Kaiphás is "czélszerü
nck találta, hogy a nép üdveért egy igaznak vére ontassék" ; a lázadás 
lecsillapitása végett, vagy népszerűség elnyerése tekintetéből a pro
consulol{ még könnyebben engedték át a gyülölt vagy megvetett ga
lilaeusokat áldozatul. Hadrián és Antoninus rendeletei megtilták ugyan 
puszta hírre ítélni el valakit ; dc hiszen a vádlottak maguk ismerték 
el a dolgot, sőt még dicsekedtek is vele. Mcnnyire sértbette az a csá
szárolmak s a főbb tisztviselöknek gőgjét, midön egy gyermek , egy nö, 
egy alacsony származás u polgár nyiltan bevallotta a ráfogott bünt; 
s minden ígéretek, csábitások és fenyegetések daczára, makacsul vo
nakodott végbevinni nem valameily bünt, hanem a nemzeti istentisz
ielet legegyszerübb tényét! Ekkor a kínpadra vitték öt, nem azért, hogy 
valameily gonosztett bevallását csikarják ki tőle, hanem hogy tagad
ja azt; néha igen sikamlós prób:í.uak tették ki az ifjaknak önmegtar
tó~tatását s a sziizelmek szemérmét. Ha mindez nem használt, a hó
hérnak vagy a néptömegnek átengedték öket, mellynél a kivégezte
tések és a circus játékai által táplált vadságot a fanatismus még inkább 
nevelte. 

Néha az emberségesebb kormányzók visszautasíták a vádakat, 
vagy mindenféle mentségek által segitettek a vádlottakon; máskor 
ismét a határokra számi.izték őket: de voltak ollyanok is, kik őket 
börtönbe vetették, vagy bányákba zárták 1), vagy a törvénynek egész 
szigorát fölha~ználták ellenök, melly épen határozatlanságánál fogva 
volt igazságtalan Hogy ha a v:idlott a kisértetnek engedett, tapsokkal 
haln10zták el őt a J)ogányok, a keresztények pedig borzalommal és szá
nalommal tekintettek rá. Ki szerencsésen kiállotta a kinokat, nagy 
tiszteletben állott ; a hivek a~ általok viselt lánczokat, a sebek helyeit 
csókolgaták, a megholtakért évenkint emlékünnepek tartattak ; a gon
dosan összegyüjtött csontok és vér oltárok alatt őri~tettek, mellyek 
ll rvacsora asztala gyanánt szalgáltak azoknak, kik a példa követésére 
készeknek mutatlwztak ~).Kik nemes buzgalmukban annyira vágytak a 
vértanuságra, hogy önmagukat jelenték föl, megzavarták a bálvány-

1
) In metalla rlamnamur, in insula.s relegamur. Tertull. Apol. 12. - Cypri

anus leveleket ir 9 püspök-, számos áldozárok· és hívekhez, kik Numidia hányái
ban zárva tartattak. Ep. 76. 77. 

'z) Certatírn gloriosa in ceriamina ruebatur, multoque ~tvidius tuncmartyria 
gloriosis motibus quaerebantur, 'luam nuuc episcopatns pravis ambitionibus appe
tuntur. Salplcius Severus, U. 
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tisztelet szertartásait, a kegyelmet visszautasiták, s a vadállatok és hó
hérok dühét ingerelték föl az amphitheatrumokban 1). 

Az egyházak bölcs előljárói mérsékelték a buzgalmat, melly nem 
ütött ki mindenkor legjobban; és igy ha valaki vádoltatott, menekvést 
tanácsoltak neki, ha nem érezne magában elegendő eröt a véttanu· 
ságra. Némelly keresztények a fukar tisztviselőktől pénzen vásárolták 
meg a bizonyitványt (libellus), hogy az eléjök szabott szertartáso
kat teljesitették; melly hazugságot penitencziával hozta helyre az egy
ház. Még azok is, kiknek 11zilárdsága a kisérleten megWrt, gyakran az 
üldözés megszüntével ujra könyörögtek, hogy bünbrinat által a hivek 

1 ) .Azoknak megczáfolll.!.ára., kik az áldozatok számát kevesbiteni szeretnék, 
Visconti (Memo. romane d' a.ntirhita. Roma,I825.) összegyújtötte a vértanukra vo· 
natkozó föliratokat. Számos föliratok nem is tartalmaznak neveket, csupán csa.lr 
számot, például : 

Marcella Et Christi Mnrtyres CCCCCL 
Hic Requiescit Medicus Cum Pl uribus 
CL Martyres Christi. 

Hihető, hogy azon számok is, mellyek némelly sirköveken, minden fölirat 
nélkül, koron li val és pálmával láthatók, a vértanukra vonatkoznak; melly szokás· 
ról Prudentiusnak következő epigrammája is tanuskodik : 

Sunt et multa tamen, tacitB.B claudentia tumbas 
Marmora, quae solum significant numcrum. 

Quanta virum jaceant, congestis corpora acervis, 
Sci re licet, quorum nomina nulla legas. 

Sexaginta illic, defossa. male sub una, 
Reliquia.s memini me didicisse hominum. 

Carm. XI. 
Egy fölirat például igy szól : 

N. XKX. Surra et Senec. Coss.; 
s ezt azért idézzük, mert l) kitetszik belőle, hogy a szelid Traján kormánya alatt 
30 vértanu végeztetett ki egyszerre; 2) megczáfolja azon véleményt (Bornet, olasz
országi levelek, 224 l.), mintha a keresztényeknek a IV. század előtt nem lettek 
volna catacombá.ik: ezen fölirat, 107·ik évböl, egy ca.tacombából ásatott ki. 

Gibbon, ki elég makacsul csak néhány tízesre akamá leszállitani a vértanuk 
számát, a keresztény iróknak tanuskodását egészen elveti, s saját rendszerének ked· 
veért elhallgatja még a pogányok tanuságtételeit is, kik az általa tagadott kivé· 
geztetésekröl szólanak. Celsus szemrehlinyá.st tesz a keresztényeknek. hogy titkon 
tartják gyülekezeteiket, "mert, ugy mond, ha fölfedeznek tit.eket, halálra vitetnek, s 
mielött kivégeztetnétek, mindenféle kinokat kell kiállanotok "Origan. adv. Celsum 

l. II. VI. VIli. passim. Libauius, Juliánt magasztalva, igy szúl a keresztényekről : 
"A romlott vallásnak eme l{övetöi folytonos rettegésben éltek, ne hogy Julián 
még válogatottabb kinokat gondoljon ki ellenök , mint a minőknek azelőtt 
kitéve valának, hogy megc.•onkittattak, elevenen megégettdtek stb.; mert a csá
szárok mindezen kegyetlenségeket elkövették irányukban." Parenlalia in Jul. 
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közösségébe fölvétessenek. Ezekre nézve Péter, alexandriai püspök 
(306) következő szabályokat birdetett ki : A ki hosszu szenvedések 
után csüggedett, negy,•en napot tölt~ön szigoru böjtben s ajtatos tet
tekben, azután a közösségbe fölveendő; egy évet azok, kik nem szen
vedtek, s puszta fé:elemből futásnak eredtek. Ki az üldözőket hamis 
bizonyitván vásárláslival, vagy maga helyett pogányok föltolásával 
kijátszotta, hat hónapig tartson penitencziát; egy évig, ha keresztény 
rabszolgákat küldött maga helyett, kik uraik hatalmácan vannak; 
három évig azon urak, kik megengedték vagy megparanc.,olták rab
szolgáiknnk, hogy áldozzanak. Azok, kik egyszer elcsüggedve, a küz
delemhez visszatértek , és állhatatosan ki~zenvedtek, bocsánatot 
nyernek. Kik oktalanul a küzdelembe rohantak, kitéve magukat ül
dözésnek, vagy fölidézve azt, megfeledkezve az evangeliumnak eme 
szavairól: "Ne tegyétek ki magatokat a kisérteteknek.-A törvényszék 
elé fognak állitani titeket az emberek,'' hol nem áll az : "Magatok ad
játok föl ma.gatokat,-"a közösségböl ki ne zárassanak i de ha áldozá
rak, az egyházi szalgálattól fölfüggesztessenek. Ki pénzzel há.ritotta 
el magától a faggatásokat, büntetést nem érdemel. 

Daczára Traján aggodalmainak, annyi bizonyos, hogy ö alatta 
sokan szenvedtek vértaouságot, a többi közt lgnácz, antiochiai, és Si
mon, jerusalcmi püspök. Clemens pápa székéről elüzetett. 

Hadrián a babonaság és büvészet iránti buzgalomtól ösztönözte
tett a vérontásra, s mivel összezavarta a keresztényeket a zsidókkal, 
kiket Bar-Cocheba lázadása miatt akart büntetni i miért is legke
gyeletesebb emlékeiket gunyolta ki az által, hogy a Krisztus szüle
tése és halála által megszentelt helyeken bálványokat állittatott föl, s 
igen sokat kivégeztet ett, a többek közt Sándor, Sixtus (Xistus) és Te
lesphorus pápákat. 

Az Antoninusok, "a legjobb fejedelmek és legjDl.,b emberek" kor
mánya alatt, miként Gibbon nevezi 0ket, nem hiányoztak a vérta
nuk 1 ). Ha bár Pius nem kegyetlenkedett is a keresztények ellen, an· 
nál jobban dühöngtek a tisztviselök a régi törvények alapján. Marcus 

1) Az. Antoniuusok korában egy catacombában talaltatott eme folirat, melly 
az. üldöz.ötteknek mély szomoruságát s egyu!ta.l reményét fejez.i ki: 

Alexander mortuu.~ non est, sed viv i t super astra et corpus in hoc tumulo 
CJUiescit Vitam explevit cum Antonino imp., CJUi ubi multum benelicii antevenire 
pr-d.evideret, pro gratia odium reddit. Genua enim /lectens vero Deo sacrificaturus ad 
supplicia ducitur. O tempora infausta, CJUibus inter sacra et vota ne in cavernis qui· 
dem salvare possumus Quid miserius vita? Sed CJUid mi~erius in morte, cum ab 
amicis et parentibus sepeliri nequeant? (Aringhi, Roma subterr. If. p. 685). 
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Aurelius minden erénye mellett sem volt képes ellentállani a bölcsé
szeknek, kik öt a keresztények ellen ingerelték ; s mint ollyanokat, kik 
az állam-vallást támadják meg, a köztársaság ellen gonosz indulattal 
viseltetnek, üldözőbe vette, s üldöztetni engedte, mig végre, a mint 
mondják, a ,legio fulminatrix'- kérésére történt csodaminden véron
tást megszüntetett. 

Commodus és utódjai alatt az üldözés megszünt: miért is ezen 
időszakban a keresztény vallás még a magasabb osztályok körében i~ 
szépen terjedett. Severus csak uralkodásának vége felé vette gyanuba 
a keresztényeket, s összezavarva öket a nyugtalanlwdó zsidókkal, ren
del<:tet bocsátott ki, melly valójában csak az uj hiveket sujtotta, de 
igen könnyen kiterjeszthető volt másokra is, különösen azokra, kik 
másokat megtériteni szándékoztak Megkezdőrlvén F.gyptomban az 
üldözés, csakhamar elterjedett az egész birodalomban. Proconsularis 
Afrikában tizenkét scillitei keresztény, sem hizelgét>ek-, sem fenyege
tésekre nem hallgatva, a fájdalom legkisebb jele nélkül vértanuságot 
állott ki ; a gyülekezetekben tisztelettel ern! i tett nevök bátorságot ön
tött a keresztényekbe, s számos pogányokat az igaz hitre térített. 

Severus halála után olly erőre kaptak a keresztények, hogy 
mig ezelőtt magánházakban és rej tekekben gyülekeztek, most 
már templomokat épithettek , telkeket vásárolhattak, s a válasz
tásokat nyilvánosan teljesitheték. Alexander császár, mint papokat 
és bölcsészeket, udvarába fogadta öket, s püspökök és keresztény 
tudósok kegyelmében állottak. De midön utódja, Maximinus, elődjének 
barátjait bünteté, számos keresztényekre is kiterjesztetett a büntetés, 
másokra pedig egy földrengés alkalmával, melly Cappadociát és Pon
tmt rnegrázkodtatá, minthogy a szerencsétlcnségek rendszeresen a 
hiveknek tulajdonittatának. 

Mig Philippus császár, hihetőleg Origenes buzditására, annyira 
lwdvezett a keresztényeknek, hogy maga is annak tartatnék : annál 
gonoszabb ellensége volt a kereszténységnek Decius. Egy fanaticus 
költő nyilvánosan panaszkodott a vallás elhanyagoltatása miatt; mire 
a fölingerlett néptömeg az istentelenek vére után kiáltozott, s a tiszt
vi~elök a keresztények üldözése által kerestek népszerüséget, Még a 
döghalál is, melly ezen időtájbaq pusztítá a birodalmat, fokozta a 
nép dühét s a papok babonaságát ezen ártatlan áldozatok ellenében, 
kik imádsággal s a szcretet müveivel hálálták vissza a bánásmódot. 
Ekkor végeztettek ki, vagy száműzettek a legjelesebb piispököl<. Fa-
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bianus meggyilkoltatása után tizenhat hónapig akadályoztatott a romai 
papság az uj pápa választásában. 

A kegyetlenségek nagyon válogatottak valának. Miután már a 
legnagyobb kinokat kiallották a szerencsétlenek :az egyiket mézzel ke
nette meg a biró, s ugy tétette ki a veröfényre, hogy a legyek prédája 
legyen. Egy má~ik erőteljes férfikorában gyönyörüséges kertbe vezet· 
tetvén, puha ágyban egy kéjhölgy mellé kötöztetett le j hogy legyőzze 
a kísértetet, nyelvét ketté harapván, azt a szemtelen hölgynek arczára 
kipökte 1). Mások nem birták kiállani a kínokat, s ezek kö7.t Numeria 
és Candida, romai hölgyek. Bizonyos Lucianus a earthagói börtönből 
ekképen válaszolt Celerinusnak ama kérdésére , valljon bocsánatot 
érdemelnek-e az illetők : "A szent vértanu, Paulus, még midön e vilá
gon járt, magához hi ván engemet, igy szólott hozzám: ,Lucianus, 
azt mondom neked K ri'lztus előtt: ha ö egyszer engemet magá
hoz szólitott, s valaki békét kiván tőled, add meg neki azt az én 
nevemben ; s mi valamennyien, kiket lsten ez üldözésben magához 
szólitani méltóztatott, közakarattal béke-iratot adtunk az elesetteknek.' 
Tudd meg tehát kedves testvér, miként én hajlandó vagyok teljesiteni 
Pál rendeletét, s igy határoztuk azt, mióta eme sanyaruságban léte
zünk, minthogy a császár megparancsolta, hogy éhhel veszszünk el két 
rendbeli borzasztó tömlöczben, hol kiállbatatlan volt a hőség j s most 
~gy kis világogságot látunk. Kérlek tehát, üdvözöld Numeriát és Can
didát, kiknek legyen béke Pál és a többi vértanuk akarata szerint, 
kiknek nevei következök: Bassus, ki a köbányában halt meg;, Map
pal ic us kötéllel mult ki; Fortunio börtönben halt meg; Paulus a 
kinzás után adta ki lelkét j Fortuna, Victorinus, Victor, Herenia, 
Cred u la, Herenus, Donatus, Firmus, V cn tus, Fructus, Julia, Martialis 
és Ariston, kik lsten akaratából éhen haltak a börtönben. Nem sokára 
fogjátok hallani, hogy mi is utánok rnentünk; mert már nyolcz nap 
óta ujra be vagyunk zárva, miután öt napon át egy kevés kenyeret és 
vizet kimérve kaptunk. Ohajtásarn az, hogy rniután az Ur visszaadta 
egyházának a békét, Pál rendelete és a mi határozatunk szerint az ri
tévedtek, miután a püspök elött bünül<et bevallották, s penitencziát 
tartottak, békét nyerjenek; és pedig nem csak ök, hanem mindazok, 
kikreami szándékunk a ti tudományotok szerint kiterjed." 

Urallwdása vége felé Valerián az egyptomi tudós hüvész. Ma· 

1
) A hét alvóról szóló legenda ezen korba tétetik, kik testvérek levén, 

Ephesusból az üldözés elöl futottak, s egy barlangba huzódva, az Urban ott elalud
tak. Testeik későbben megta.láltattall, s a köznép azt hitte, hogy ekkoráig aludtak. 
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crianus praefectus ösztönzéséből ujra üldözni kezdte a keresztényeket, 
kik közt jeles áldozatok gyanánt hullottak el Stephanus és Il Si
xtus pápák, és Cyprianus. Lörincz, ki az egyháznak kincseit őrizte, 

azoknak fölfedezése végett fölszólittatván, egy sereg szegényre muta· 
tott; mire öt parázson sütötték meg. 

Gallienus megszüntette az üldözést. Dac1ára annak, hogy még 
Aurelián alatt is estek áldozatok, az egyház megszerz«~ magának a 
törvényszerüség ama tekintetét, mellyet az idő megadni szokott. 

A hivek száma olly nagy mértékben szaporodott, hogy a templo
mokat mindenütt tágitani kellett; a keresztények tisztségeket viseltek, 
a püspökök nagy tiszteletben állottak. Leginkább kitüut ez samosatai 
Pál, antiochiai patri&rcha esetéből (260.), ki megválva az evangelium 
szellemétől, behozta a pogány pompát az istentiszteletbe, pénzt zsarolt, 
az egyházi tisztségeket pénzért adogatta, az ügyeket rosszul kezelte, 
inkább sophista mint apostol móujára tanított, puhA.ságban élt, s eret
nekségre vetemedett. Az összegyül t püspl\kök (270.) hiában igyekeztek 
öt visszatériteni a jó utra: mirrt is letették, s a nélkül, hogy a papsá
got és a népet megkérdezték volna, utódját megvála.sztották. E miatt 
panaszt emelt ö Odenat· és Zenobiánál, kiknek pártfogása által mind
adJig föntartotta magát 1 mig ezek hatalma Aurelián által meg nem 
töretett. Ez a két félt maga elé idézvén, miután maga határozni nem 
akart, az olaszországi püspökökre bizta a dolgot, vagy azért, mivel 
nem tartotta öket annyira részrehajlóknak, vagy mivel a főváros befo
lyását a tartományok fölött növeini akarta. 

Az embernek termé~zetében fekszik, hogy az olly hitet, mellyet 
senki meg nem támad, ellsokadni engedi magában; ha pedig ostromol
tatik, uj erővel éled f~l benne. A pogányok, !tik azelőtt közönyösség
gel vagy megvetéssei viseltettek vallásuk iránt, midtln a keresztények 
annak hamisságát és ildomtd-lanságát bebizonyítani kezdették, ellen
hatásból még inkább ragaszkodtak hozzá Azt állíták, hogy azon dol
gokat, mellycket okszerüen helyeselni nem lehet, csupán a köznép 
gondolta ki, vagy pedig titokteljes bölcseségnek s magasztos erkölcs
tannak jelvényeit képezik. Ujra föléleszték tehát a tiszteletet a régi 
mesék iránt, s bosszankodásukban, hogy az uj hitnek követői fitymál 
ták azokat, mindent elkövettek azok támogatására. Ekkor tehát gyak
rabban s nagyobb ünnepélyességgel mutattatának be az áldozatok; 
ujabb szertartások hozitttak be; beavatások és kiengesztelések gon
doltattak ki annak teljesitf\sére; a mit az egyház a keresztség és peni 
tenczia szentsége által igrrt a hiveknek; ezután szaporadtak még a cso· 
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dák, proféták, oraculumok s a gyógyítások Aesculáp és Hygia temp!o
mában; mi által a nép annyira fanatizáltatott, hogy a városok és testü
letek vetélkedve kérték a császárokat a. régi törvények betöltése, 
vagyis a keresztények kiirtása végett. 

E tekintetben igen na~y gyámolitá.sra találtak Maximián és 
Galerius részéről. Ez utóbbi értekezletet tartván Diocletiánnal a persa 
háboru beft!jezése után, minő eljárást kövessenek a keresztények irá
nyában ? mindketten , ugy szintén a tanácskozásba vont államférfiak 
azon meggyőződést nyilvánították, hogy minden áron kiirtandó azon 
felekezet, melly az államban függetlenül terjeszkedve, annak haladá
sát gátolja, sc5t még fönállását is veszélyeztetheti. S valóban a növe
kedésnek indult kereszténység a törvényeknek és hitnézeteknek any
nyira szükséges egységét fenyegette; ezen egységet csak az által 
lehetett volna megszilárditani 1 ha az uj vallás uralkod(, vallássá 
emeltetik, vagy gyökerestül kiirtatik. Amazt tenni hiányzott Diocle
tiánnál az értelem vagy az akarat; 8 tehát a másodikra tökélte el 
magát. 

.t kere•ztények Old8zteté•e Dlocletián alatt. 

A , Terminalia' ünnepén (303. febr. 23.) a praetorianusok fönöke 
s az elc5kelö tisztviselök erővel bet.örve a nicomediai templomba, az 
istentisztelet egyéb tárgyainak hiányában elégették a szentirást, né
hány óra alatt lerombolták a templomot, melly a városnak legmaga
sabb és legnépesebb részében a császári palota fölött emelkedett. Más
nap átaJános üldözés hirdettetett ki: hogy a templomok minden tarto· 
mányban leromboltassanak ; halálbüntetés érje azokat, kik titkos gyü. 
lekezeteket tartanak j a szent könyvek ünnepélyesen megégettesse
nek ; az egyházi javak elárvereztet vén, a fiscusra szálljanak, vagy tes
tületeknek és udvarúnczoknak ajándékoztassanak. A ki Roma istenei
nek hódolni vonakodnék, ha szabad ember, a polgári jogokbeH és hi
vatalokból kizárassék j ba rabszolga, a szabadság minden reményétől 
megfosztassék; a törvény oltalmában ne részesüljenek j a birák min
dennemü vád11.t elfogadhatnak a keresztények ellen, s ezek javára 
Memmi fölebbezésnek vagy mentségnek helye ne legyen. Hogy ha 
ezen igazságtalan, zsarnoki rendeletről egyhangulag nem tanuskodnának 
annyi történetírók, alig hinné az ember, hogy mivelt nemzettől ere
dett. Ugyanis a legféktelenebb üldözést idézte elő a világnak olly nagy 
rés~ében, szabad tért engedve minden erős?aknak és magán-szenve
délynek, a nélkül, bogyasértetteknek szabad lett volna e miatt panaszt 
emelni. A birónak kötelességü! tétetett nem a vád alaposság4t vizs-
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gálni, hanem fölfedezni, üldözni és kínozni a keresztényt, vagy a ki a 
keresztényt meg akarná menteni. 

Egy kevésbbé eszélyes, mint nagylelkü keresztény 1) letépte a 
Nicomediában kifüggesztett rendeletet, s keserü kifakadásokat szórt 
a kormányzók ellen. Minthogy az igaztalan uralkodók azokat, kik az ö 
hibájokat korholják, büntetni szeretik: ama szerencsétlent, jóllehet 
tekintélyes, mivelt egyének sorába tartozott, lassu tüz mellett sütöt
ték a fölségsértésnek megbosszulása végett, a nélkül, hogy megaka
dályozhatták volna a mosolyt, melly a vértanu ajkain a legnagyobb kí
nok közepett is mutatkozott. 

Eme látvány, a keresztényeknek a hőst dicsőítő tapsai zavaro
dást és félelmet okoztak Diocletiánnak. Minthogy ama napokban két 
izben gyult ki a császári palota Nicomediában, ez eseményt a keresz
tények hosszujának tulajdonitá, kik, a mint mondák, a palotának leg
bensőbb tisztjeivellettek volna összeköttetésben. Galerius mindenütt 
veszélyt akarván látni, a városban többé maradni nem akart j a gyen
ge császár a legkegyetlenebb üldözésnek szabad folyamot engedett. 
"A papok, ugy mond Lactantius , a vallásnak összes szolgái bebörtö· 
nöztettek, s minden kihallgatás vagy szó nélkül halálra hurczoltattak. 
A keresztények minden kor- és nem-különbség nélkül máglyára ítél
tettek. Mivel nagy számmal valának, nem egyenkint végeztettek ki, 
hanem seregestül YÍtettek a máglyára; a rabszolgák nyakukra kötött 
kövel dobattak a tengerbe. Senkit nem kimélt az üldözés; a birák, a 
templomokban ülve, núndenkit áldozni kényszeritettek j a börtönök 
zsufolva valának, a kinzásnak uj nemei gondoltattak ki; ne hogy va
laki megmeneküljön a kegyetlenség elöl, oltárok állittaltak föl a 
börtönök rostélyai sa törvénysúkek előtt, hogy a vádlottak, mielött 
iigyök eldöntetnék, áldozatot mutassanak be; és igy nem csak a birák, 
hanem az istenek elé is állittatának." 

A nicomediai jelenetek a tartományokban nagyszerü utánzásra 
találtak; az egyházak kifosztattak 'l), azután fölperzseltettck. Phry
giának egy városába, hol a nagyszámu keresztényeknek ellentállásá
tól tartottak, egy csapat katonaság küldetett; mellynek megérkezte-

1) "Etsi non recto, magno tamen animo,"- ugy rnond Lactantius, c. 12.; 
valóban bámulandó ezen méltányos itélet a j:ímborok bámulata és az ellenfelek 
kigunyolása közt. 

2 ) A cyrrhai templom-eszközök leltára Numidia tartományban fönmaradt. 
Találtaték ottan: 2 ar~wykehely, 6 ezüstkehely, 6 urna, egy set·penyö, 7 lámpás, 
mind ezüstből; azonkivül réz-eszközi\k és öltözetek. 
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kor a hivek mind a templomba menekültek, védelemre vagy halálra 
tökélve magukat. A katonák tüzet vetve a templomra, azt a benne le
vőkkel egyiitt fölperzselték 

A keresztényeknek tulajdonitottak még némi lázadásokat Syri
ában s Armenia határain: miért is Diocletián egymásra bocsátotta ki 
a rendeleteket, abbeli szándéleát nyilvánitván, hogy a keresztény ne
vet el fogja törölni l). 

Spanyolország, jóllehet Constantius igazgatása alatt állott, Da
tianus helytartóban az igazságtalan rendeletnek igen vad foganato~i
tójára talált. Szelidebben ment a dolog Galliában és Britanniában. De 
annál kegyetlenebbül dühöngött Afrikában, hol Adauctus, a császár
nak magán-kincstárnoka szintén áldozatul esett. Eusebius tudtára 
Egyptomban olly sok fő hullott el egy nap, hogy a bárd megtompult, 
s a hóhérok kifáradtak a munkában; ö maga látta, hogy, amint né
melly keresztények elitéltettek, mások a törvényszék elé siettek, be
vallva hitöket, a halálért könyörögve, s végleheletökig hálaénekeket 
zengedezve. Az olasz egyház dus aratást szolgáltatott a vértanukban: 
Romában Genesius szinész, a 14 éves Pancratius, a 12 éves Ágnes, 
milanoi Sebe<:tyén, Marcellus pap és Péter exorcista ; Beneventóban 
Januarius püspök, a nápolyiak védszentje; Bolognában Agricola rab
szolgájával, Vitalissal együtt; Milanóban Nazarius, Celsus, Nabor: 
Felix, Gervasius, Protasius ; Aquilejában Cantius, Cantianus és Can
tianilal az Anieia-családból-ujabb dicsőségei azon tartománynak, hol 
eddig a dicsőség nem a szenvedésben, hanem a gyilkolásban állott. 

A gallus egyház számos egyének vére által termékenyitve, cso
dák által is megdicsőittetett. "Krisztusnak Vienne és Lyon városok
ban lakó szolgái ásiai és phrygiai testvéreiknek (írták), kik ugyanazon 
hit- és rf'ményben éltek'', ekkép adva elő szenvedéseiket: ,,A pogá
nyok gyiilölete olly nagy volt irányunkban, hogy a házakból, fürdők
ből, piaczokról elüztek minket; átalában nem türték, hogy valaki kö
zülünk nyilvánosan mutassa magát. A gyengébbek megfutottak, a 
bátrabbak üldözésnek tették ki magukat. Kezdetben a nép minden 
terv nélkül s tömegestül támadi föl ellenök, zajongva és dühöngve, 

1) Romai Agathangelus leírta, és valószinüleg látta azon korbeli üldözéseket 
Armeniában, hol Ripsima és Gajana szüzek Tiridates szilaj indulatának valának 
kitéve; velök sokan szenvedének, de az ő vértanuságuk Armenia megtérését okozá. 
Agathangelus története, melly örményből olasz nyelvre fordíttatott, egyik gyürüjét 
képezi azon történeti lánczolatnuk, mellyet a Mechitaristák kezdének V eleneze szi
get~n. 
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vonszolta, ldfosztotta, kövezte, bebörtönözte öket, s minden gonoszat 
elkövetett velök, a mi csak a felbőszült néptől kitelik. A köztérre von
szoltat.va, s itt a tribun és városi előljárók által kihallgatva, a kor· 
mányzó megérkeztéig börtönbe vettettek. Később ez elé állittatának ; 
s minthogy ö kegyetlenül bánt velök, Vesius Epagatus, ártatlan jel
lemű s buzgalommal teljes fiatal ember, nem tűrhetvén a szenvedést, 
azt kivánta, hogy hallgattassék meg védelme annak bebizonyítására, 
hogy mi nem vagyunk istentelenek. Mindazok, kik a Wrvényszéket 
környezték, ellene fölzudultak i a kormányzó a helyett, hogy kérelmé
re hajolna, egyszerűen csak azt kérdezte tőle, ha ö is keresztény-e? 
Vesius fönhangon bevallá, s a ,keresztények ügyvéde' nevezet alatt a 
vértanuk sorába iratott. Miutegy tizen nem éreztek magukban erőt 
az ellentállásra, minthogy azelőtt nem készültek a küzdelemre. Nagy 
bánatot okozQtt nekünk az ö elestt:lk; mert azoknak bátorságát esők
kenték, kik, még el nem fogva, a vértanukat ápolták, s értök mindent 
szenvcdtek Mi az 6 vallomásaik bizonytalansága miatt nyugtala.nkod
tunk; a kinok ugyan nem rémitének el minket, hanem a dolog végki
menetelére gondoltunk, attól tartva, hogy némellyek közülök állha
tatosságukat elvesztend ik." 

Azoknak uicső seregéből, kik négy századon át méltó követői 

voltak Krisztusnak a szenvedésekben, némellyeket különösebben meg
emliteni szándékozunk. 

Szent lgoácz. 

MidlSn Traján a parthusok ellen megindult, Antiochiában maga 
elé állittatá lgnácz püspököt, az apostolok tanítványát, igy szólván 
hozzá: "Ki vagy te, nyomorult, hogy daezolsz rendeleteimmel, s még 
másoknak is romlását okozod?'' lgnácz azt felelvén, miként az ö neve 
Theophorus, vagyis Isten-hordozó, a c1ászár hozzátette: "Kit nevezhetni 
lsten-hordozónak ?"-,Azt, ki Krisztust súvében hordja.'-"Te azt hi
szed, hogy mi nem hordjuk szivünkben azon isteneket, kik velünk együtt 
verik le ellenségeinket?" - ,Te csalatkozol, midön a pogányok ördö
geit isteneknek nevezed. Csak egy Isten van, ki teremté az eget, föl
det, tengert, s mindent, a mi van i csak egy Krisztus Jézus van, az Is
tennek egyszülött fia, a kinek országába vágyódom.'- S Traján: "Ar
ról beszélsz-e, a ki megfeszittetett Pontius Pilatus alatt?" - lgnácz : 
,Arról, ki megfeszité az én bünömet szerzöjével együtt, s ki az egész 
természetet és az ördögi csábitásokat alávetette azoknak, kik őt szi
vökben hordják.' 

Tra.já.n, Krisztus istenségének eme határozott vallomására, Ro-
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mába küldtltte Ignáczot, hogy ottan kivégeztessék. Minden oldalról 
jöttek püspökök, diaconusok, hivek, az egyházak küldöttei, hogy őt 
gyámolitsák, érte könyörögjenek, áldását fogadják. Uj látvány volt a 
világra nézve egy lánczokkal terhelt egyénnek diadalmenete. A fővá
rosba érkezve, attól félt, hogy a hiveknek kegyelete megkegyelmezést 
cszközölhetne számára 1), s kérte öket, engednék neki elnyerni a dicsö
ség pálmáját. A hivekkel együtt térdre borult, Isten fiához könyö
rögve az egyházért, az üldözések meg11züntetéseért s a viszonszere
tctért a hivek közt; azután az amphitheatrumba vitetve, a fenevadak
nak tétetett ki, hogy mulatsága legyen a népnek, a ,Sigillariák' ünnepe 
alatt. A pogányok megtapsolták az oroszlánokat, mellyek Ignáczot 
szétszaggatá.k; a hivek pedig könyörögtek érte, s tudtul adták a dol
got minden tartománybeli testvéreiknek, hogy e napot mindörökre 
megünnepelj ék. 

Szeut Pol;tkarp. 

Marcus Aurelius uralkodá~a alatt szenvedett vértanuságot Poly
karp, hetven év óta smyrnai püspök. Értésére esvén, hogy őt halálra 
keresik, visszavonult nyári lakába, s a csekély számu hivekkel éjjel-nap
pal imádkozott az egyetemes anyaszentegyházért ljászok és lovagok 
jöttek ide a gyámoltalan öregnek letartóztatására, ki vacsorát adatott 
nekik ; mialatt ö buzgóan imádkozott, ugy hogy maguk a poroszlók is 
megilletődtek. Egy szamárra ültetve öt, a városba vitték. Herodes bé
kebíró (d f!1JVa(J X'Ji,;) atyjával, Nicetássa.l együtt e lejbe indult, s fölvéve 
őt maguk mellé a kocsiba, engedékenységre intették: "Mi van abban, 
ha valaki urnak nevezi a császárt, áldozik és megmenekül?" Mivel 
pedig tagadólag válaszolt, levetették öt a kocsiról j mi közben egyik 
lába megsérült. De azP.rt nem panaszkodott, s gyalog ment az amphi
theatrumba a népnek zajongása közt. A proconsulnak sürgölö buzdi
tásaira felelé: "Ha bec~ületbeli dolognak tartod, hogy én arra esküd
jem, a mit ti a császár szerencséjének neveztek, s ha nem akarsz en
gem ismerni, megmondom, ki vagyok. Keresztény vagyok j s ha tudni 
akarod nézeteimet, csak egy napot kérek, hogy előadhassam azokat." 
-Mire a proconsui azt felelvén, hogy a néptömeget győzze meg né
zeteiről, folytatá: "Hozzád öri)mcst intézem szavaimat, minthogy tör-

1) Alig lehetne a vértanuság utáni vágyat élénkebb szavakkal rajzolni, mint 
lgná.cz tevé azt, miként sz. Jeromosnál olvasható, Catal. script. eeel.:" Utinam fruar 
bestiis, quae mihi sunt pmeparntae! qua.s et oro veloces esse ad comedendum me, 
ne, sicut aHorum martyrum, non audeant corpus meum attingere. Q.uod si venire 
noluerint, ego vim fe.ciam, ut devorer.11 
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vényünk tanitja, hogy kellő tiszteletet adjunk az Istentől rendelt ha
talomnak; e népet azonban nem tartom méltónak arra, hogy előtte 

igazoljam magamat." - Amaz pedig folytatólag: ,Esküdjél a császár 
szerencséjére, s mondd: Töröltessenek el a világról az istentelenek.' 
Polykarp a tömegre tekintve, kiterjeszté fölötte kezeit, s sze_!lleit az 
égre emelve, sohajtva fölkiáltott: "Töröltessenek el a világról az isten
telenek.'' Mire a proconsui a l1irnök által az amphitheatrumban kikiál
tatá, miként Polykarp kereszténynek vallotta magát; a pogányok és 
zsidók ordították: H a l á l r a v e l e, h a l á I r a! Elkészülvén a máglya, 
nem engedé magát a czölöphez lánczoltatni, igy szólván: :,A ki ne
kem erőt ad kiállani a tüzet, arra is fog adni erőt, hogy szabadon áll
jam ki azt.'' Imádkozvas a népet megáldva lépett föl a máglyára; s 
midőn a lángok őt megkimélnék, oda jöttek azok, kik a sebesült vada
kat ölték meg a circusban (confectores), s átszurták. 

Smyrna lakói, philadelphiai testvéreiket tudósitva a kivégezte
tésről, ekképen fejezték be a levelet: "Összeszedtük a hamuból a cson
tokat, mellyek becsesebbek: előttünk minden drágaköveknél és aranynál, 
s illő helyre raktuk azokat, hol.az Ur kegyelméből összejövendünk meg
ünnepelni az ő vértanuságát, s megemlékezni mindazokról, kik már ki
szenvedtek, s azoknak előkészítésére, kik még csak ezután fognak szcn
''edni." És igy a halálnak tisztelete az élet reményéhez csatlakozott. 

Más hit- s vértanuk. 

Acax, egy keleti egyháznak püspöke, Marcianus consularis fér
fiu elé állittatván, ez igy szólott hozzá: "Te a romaitörvények szerint 
élve, bizonyára szereted a mi császáraink at." Mire ő felelé: ,Ki szereti 
jobban a császárt a keresztényeknél? Mi imádkozunk érte, a hadse
regért, az egész világért.' - "Jól van - folytatá Marcianus - de 
hogy érzelmeid annál szembetünöbbek legyenek, mutass be velünk 
együtt áldozatot." A püspök embernek áldozni egyátalában nem akar
ván, vitatkozni kezdettek az istenségek fölött; minek folytában Acax 
Apollo fertelmességeiről szólva, megjegyzé: ,Ha bár életembe kerülne 
is, kivó.nhatod-e, hogy imádjam azokat, kiket utánoznom nem szabad, 
söt a kiknek utánzóit magad is büntetnéd ?' - Marcianus : "Már ez a 
keresztényeknek szokása, hogy rágalmakat gondoljanak ki a mi iste
neink ellen. Áldozzál, vagy meghalsz:'- Acax válaszolá: ,A dalmatiai 
rablók is azt mondják: Pénzt ide, vagy életedet. Tehát nem arról van 
a kérdés, kinek van igaza, hanem ki az erősebb.' Sokáig tartott a vita, 
mcllyet hirül vittek Decius császárnak, ki jóizüt nevetett rajta, s 
Marcianusnak egy tartomán) t, Acaxllak pedig szabaJ~ágot adott. 



Hippolytut~, romai á.ldozár, NovntUI; szakadár tanait követte. Mi
rlön halálra vitetnék, szünet nélkiil kiabálta az öt környező nép
nek: ,., Térjetek a katholika hitre." A romai praefectus Ostiában, 
ki már számos keresztényt megöletett, az áldozár nevének hallatára 
megparancsolta, hogy hasonlóan n mcsebeli Hippolythoz két szilaj 
lóhoz köttetvén, ezek által ketté szakíttassék. 

Genesius, iigyes ezinéez, gunyból keresztelési jelenetet játszott 
el a szinpadon A Szentlélek azonban rnegszállván iít: a játék végével 
komolyan kijelentette, hogy ö valódi keresztény, s saját vértanuságn
nak látványát nyujtá a népnek. 

Sapricius áldozár és Nicephoros világi férfiu Antiochiából, az
előtt legjobb barátok, annyira meggyülölték egymást, hogy még az 
utczán Hem akartak találkozni. Nicephorus kereszténytelen dolog11ak 
tartván e gyiilöletet, több izben küldött embert Sapriciushoz kiengesz
telés végett: Ö maga is elment hozzá, de mindig hiában. Bekövetkezvén 
az iildözés, Sapricius elfogatott, s miután kereszténynek vallotta magát, 
halálra ítéltetett. Nicephorus egész uton követte öt, könyörögve neki, 
fogadn:\ vissza kegyelmébe j mialatt a hóhérok gunyolódtak, hogy bo
csánatot kt'~r egy haldoklótóL Sapricius azonban v~ílaRzra sem méltatta. 
l~s igy hiányozván nála a szeretet, hiányzott nála az állhatatosság is az 
igaznak bevalláRában j a bitófához érkezve, késznek nyilatkozott ál
dozni az isteneknek. Mit nem mondott, mit nem tett Nicephorus, hogy 
a megérdemlett koronát el ne veszítse! de szavai mit sem hasz
nálván, magát is kereszténynek vallotta be, s az ohajtott hahHt azonnal 
el is nyerte. 

Hadrián pompás nyári lakot épitvén Tivoliban, nagyszerü áldo
:~.atokknl akará folavatni azt j azonban az auspiciumok, auguriumok, áL 
dmo:atok semmi jóra sem mutattak. Erőteljesebb fölhívásra azt válaszolák 
az istenek : "Miképen adhatnánk oraculumot, midőn Symphorosa hét 
fiával naponkint meggyaláz bennünket, a maga Istenét híván segit
ségiti ?lJ. A császár magához hivatá a nőt, ki a hozzá intézett kérdésekre 
ekképen felelt: ,,Férjem Getulius, testvérével Amantiussnl együtt, kik 
hadi trihunok valának, Krisztus Jézusért szenvedtek j s hogy sem 
az isteneknek áldoznának, inkább fejöket veszték, gyalázatot szerezvo 
maguknak a tóldön s dicsőséget az angyalok köz t." Tudtára adván a cs:i
szúr, hogy vagy fog áldozni, vagy foláldoztatik az isteneknek, a vÍI
lasztú.s nem esett nehezére, minthogy férjével egyesülni ohajtott. A 
császár tehát Hercules templomába viteté öt, ott arczul vereté, ha
jánál fogva folakasztatá. Minl s'l:il:írdságát megtnrtotta, n Hora-

iH 



tius kéjdalairól nevezetes zulmnylm vetteté. Gyct·mekci követték 
példáját. 

:Midön Symphorianu~t a n'~rtanuságra vitték Autuuban, anyja az 
erkélyről kiáltá neki : "Fiam, emeld az égre szivedet; nem veszik el a 
te éltedet, hanem csak jobbra változtatják." Szintugy Felicitas; nemes 
Rzánnazásu hölgy, a szeplötlen halálra buzdítá hét fiát, s jelen volt 
kivégeztetésökön, maga is csakhamar követvén öket az égbe. 

Valens kegyetlenkedéseinrk szolgája Edessában kérdezte egy 
nőtől: "Hová olly sietve?" -,A templomb~.' - "Nem tudod, hol}y 
mind a halül fiai, kiket ottan találnak?"- ,Epe n azért sietek.' - "Es 
ezen gyermek?" - ,Azt akarom, hogy () is részt vegyen a vértanu
ságban' t). 

Diocletián üldözése alatt az alig hét éves Bai'Ulas nevü gyermek 
csup:ín egy Istent vallott, s többet imádni nem akarván, a biró véresre 
korbácsoltatá őt anyja jelenlétében, ki, mig a körülállók könyeket 
hullattak, rendületlenül buzdítá öt. Midön pedig a halálos itélet kimon
datott fulötte, maga vitte lit a kivégeztetés helyére, s adta át a hóhér
nak, miután őt megcsókolta, s magát imáiba ajánlotta volna; azután pe
dig ruháit kiterítve, fülfogta vérét és fejét, mellyet magával elvitt. 

Oriilus, kis gyermek Caesareúban, mindig csak Jézust emle
gette ; miért több társa megut:ílta, atyja pedig chizte a házból, meg
fosztván őt núnden segélytöl. A biró tehát magához hivatá öt, hízel
gést és fenyegetést fölhasznált ellene. Ü azonban azt felelte: "A szem
rehányásoknak csak örvendek, mert Istentől dicséretet nyerek azo
kért; házamból kiiizve, annáljobbat találok." A birónak értésére esvén, 
hogy a tűznek láttára épen nem ijedt meg, kivégeztetését elrendelte; 
a mit ő bátor lélekkel fogadott. 

Azt mondják, hogy Diocletián alatt az egész thebai legio vér
tanuságot szemredett V alesiában, szemköz t a bámulandi'l Pissevache 
vízeséssel, mivel a keresztényeket üldözni nem akarta. "Mi a te kato
náid vagyunk, ugy mondák, tőled kapjuk a zsoldot; dc Isten ajándé
kozza az életet, ártatlanság·unkat neki megőrizni tartozunk. Az ellenség 
ellen mindig készek vagyunk használni fegyverünket, de nem az ár
tatlanok ellen. A fegyver kezünkben van, de mi nem akarunk ellentál
lást gyakorolni, s inkább akarunk ártatlanul meghalni , mint mást 

') Sozomenus, l. VI. e. 18. Socrates, l. IV. c. 18. S minu ezen ndatokrn 
nézve !A~d Ruinart, Actaprinwnun 1/uu·/y,·wn sincera et se/ee/a. Paris, 1689. 



megölni" 1). A régi katonák előtt ismeretlen elvek, l:i mintcgy clöjelci 
azon idi:iknek, midön az engedelmesség okszerü leend. 

Sebasteben, a Licinius alatti üldözéskor, különféle tartománybeli 
negyven katona, őszintén keresztényeknek vallva magukat, ujabban 
kigondolt kegyetlenséggel egy egész éjen át a legnagyobb hirlegben 
egy befagyott mocsárban állva hagyattak, mig közelökben langyos 
fürdö kinálkozott számukra. De csak egy vesztette bátorR1ígát közüliik, 
a tiibbiek egymást bnzditák, mint csata napján szok1ís; miÍsnap mincl 
a lángok közé vettetének. Egyet a hóhérok szándékosan a piaczon 
hagytak azon reményben, hog·y megtagadand ja hitét; de saját anyja ösz
tönözte iH, mondván: "Siess, és v~gezd be testvéreiddel a jól kezdett 
p:ilyát, ne hogy utolsó jelenj meg Istened szine előtt." 

Miclön Afra rhaetiai kéjhölgynek előbbi aljas életmódját a biró 
szemére vetné, azt felelte, hogy a gonoszul szerzett pénzt elosztotta a 
sz(lgénycknek, kiket csak igen nagy bajjal tudott rá venni, hogy agya
lázat bérét elfogadják tőle. Most már valóban elhiszi, miként Krisztus 
megjeleut, hogy magához szólitsa a bünösöket, minthogy megengedé 
neki, hogy szent nevét a halállal szemközt vallhassa, s ez által gonosz 
tetteinek bocsúnnbit elnyerhesse. 

Potamian:ít, igen szép egyptomi rabszolganöt, saját gazdúja vá
dolta be, mint keresztényt, minthogy fajtalanságainak ellenüí.llott. 
Aquila praefectus nem iszonyodott a legaljasabb tiszttől, hogy öt ura 
számára elcsúbitsa. lVIivel egyátalában nem engedett: öt előbb a hó
hér !iltal megszeplösittetni, azubín fori'Ó szurokba mártatni paran
esoltn. Potamiana csak azért könyörgött, hogy a büntetésnek előbbi 
része maradjon el: "A császárnak életére kérlek, ugy mond, szemlére 
ne tedd ki meztelenségemet; mártsatok lassankint ruháimmal együtt 
a forró szurokba." 

Nagyon szent éleiii hét ancyt·ai szüz, mielött megfojtatnának, 
erŐB ifjak szemtelenségeinek tétettek ki; azonban a legöregebb köz
tök, 'l'hecwm, fölemelve fátyolát, s ősz haját mutatva annak, ki öt meg·
gyalázni akarta : "Taltín neked is van, ugy mond, hozzárn hasonló ősz 
anyád. Hagyj továbbá is könyezni minket; te pedig élj azon remény
ben, hogy Krisztus megadja érte a kellő jutalmat." 

1) MiliteM sunms imperator, tui, sed tamen servi, q nod lillere confitemur, Dei. 
Et nunc, non nos haec ultima vitae necessitas in re bellionem cocgit; tencmns ecce anna et 

non resistimns, qnia mori qunm occi<lere satins volumns. Rulnílrt, De ss. Itfaur. Pt 
.yo~. t. 4. 
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AgiiLe olly dn,;ga~dag ronuti hölgy volt, hugy háront i;~ben adutt 
nyilvános hitványokat a népnek; (i il ügynök kezelte jövedelmeit. Füfel
ügyelöje, Bonifacius, kiinnyelmii, Ile külöubcn \'l'n!légs~eretö s a HZP

gények iránt adakozó ember, bünös t:'trsaságban élt vele. Aglae meg·
banva tettét, dküldötte bará~ját keletre : ho~11a ueki otman vórtanuk 
ereklyéit, hogy azoknak közbenjárása által biineinek bocsánatát el
nyerhesse. Bonifacius magával vitt ti~enkét lovat, három lectikát, tö
mérdek illats~ercket. Utközben komolya11 kezdett gowlolkozni a do
logról, mcllyet kezdetben cF>ak trófúnak tartott; imádkozott és biíjtült. 
'l'ru·su:;ba t~rkezve, több kere&ztény vértanuságának Hzemtanuja lett: 
meghatva azoknak úllhatatossúga. últal, megölelé öket, s közbenjár:'t
snkén·t könyörgött. A kormányzó iítct is elfogahi, s n legu:tgyobb ki
lll)kkal gyötörteté; a Htit ö előbbi élet(· nek helyt·ehozása \'égett legna
gyobb Hirelemmel szenvedett. Aglac kedYesének Yértanu-h:I!Márúl 
érte,;iih·c, ennek holttesteért nagy összeg pénzt fizetett j :; magúba térvc'. 
minden vagyonát a szegényeknek ajándékozta, rahr;zolgáinak sznbad
jj:~got ndott, kevés Rzámu szolgálóival a világtól \'if'l::~z:n-onult. 

Sztmt Pet·pl'lnu Ils t'clil'iluH. 
Carthagóban szent hiísiessóg :Utal tünteték ki magukat (167.) 

Perpetua és Felicitas. Az előbbi 22 éveK ncmeR hölgy, atyjával, anyjával, 
két ter;tvérével ú:; egy szopós g-yermekkel j a másik rabszolganő, viselős 
állapotban. Perpetnának atyja, buzgó pogány, windenkép erőltette 

leányát, hogy áldozzék az isteneknek. "l\liutún egy ideig nem hittam aty:í.
mat (igy adja el ö s:~ját vértanuságát), húl:it. adtam az lJmak, mert távol
léte alatt kiss{· szabadabban lélekzettem. E rövid 11apok alatt megke
resztelkedtünk; midün a vizből kijöttem, türelemért esedeztt.:m a testi 
~zenvedé~:~ckLeu. Néhány nap mulva börtünbe vitettünk; a lllitől egé
szen clLorzadtam, mert soha nem láttam illycll sütótség·et. l\iilly hor
zalmm; uapok! milly hőséget okozott a sok uép! A katonák rosszul 
bántak velü11k ; én gyermekem miatt nyugtalankodtam. Ekkor az is
tenfélő diaconusok, 'fet·tin;; és Pomponius, kik mellettiink voltak, pénz
ért kie~:<zközölték számunkra, hogy néhány órát szabad levegőn tölthe~:~
:;ünk . .Midőu kimentünk, mintlcnki csak magáról gondoskodott; én 
g-yermekemet szoptattam, anyámnak oltalmába ajánlottam őt, bátyá
mat vigasztaltam ; dc elkm;credtcm, l:itva, willy nagy bánatot okoztam 
m~kik, s ebbeli szorougattísban tiibb napot töltöttem .... '' 

"Hire futmuodván, hogy minket ki fognak hallgatni, atyám a 
a ní.ro,;ból a börtönbe jött, a lcguagyobL b(mattal igy szólva hozzám: 
.LcRn_vnlll, kimt•ld ií~z ltnjnmat! kiuu'•lcl a te aty<ídnt! Ha mogén1em-



lem c ue\·et, ha már ennyire fölnHeltelek, többi g-~·<>rmekeillluél többre 
becsiiitelek: ne tetézd gyalázattal fejem<'t. Gondolj anyádra, gondolj 
gyernwkcdre, ki anyját tnl nem {·!heti ; hagyj fül c makncsBággal, R 

ne idézrl elő ntlamennyiinknek romlásM, mert hn szer"ncsétlcn«óg 
Hirténik, senki kiiziiliink nem fogja többé merószelni fölemelni fejét.i 

,. Igy szMott hozzám , egéRzen elrrzékenyii.lve, s kezeimct e~ú

kolva, 1:\baimlioz borulva, sir:\nkmwn, nem leányának, hanem nmöjc
nck nevezve f'ngcm. Mcgilletií<ltrm, látva azt, miként az egész csa
ládban egyedül ;; az, ki nem fog iil·vend eni vértamu;ágnnknnk, s vi
g-asztalóla.g mondám neki: LPgycn meg Isten aknrn~ja, mert mi nem 
magnnk, hanem Isten ha.ta.lnulban vagynnk. Mf'gs:zomorodva távozott 
tölem. Müsnap L'Jit'n az étkezés iueje alatt hivtak minket a kihallga
tásm. A hir azonnal elteJ:jcdt a ~zomszérl város n egy edekben, s temér
dek embert gyiijt1itt oda. Fiilmcntiink a tiirYényszékhez . . . . Flavia
nns procumtor igy szólott hozzAm: Kimt.'·lcl iireg atyádat, kiméld gyer
mekedet, á hl o zz:H a csá~z:írnak júlléteért - Azt nem cselekszem, -
felelém r:í. Ő pedig: Kercsztén~: vagy ? - Igen az vagyok, mond:ím. 
S rninthogy atyám ('J'Övel (') akart vonni a Hirvényszéktől, Flavianw; 
megparailcsolta, hogy lwjt:;:\.k el lit, s egy vesszöiitést kapott; a. mit 
ugy éreztem, nlÍntha engemct vertek volna, annyira fájt nekrm, hogy 
atyámmal öregí:lógébc·n gonoszul h:íntak. Ekkor Flavianns kimond:\ 
az itéletet, hogy a vadállatoknak fogunk kitétetni. Ürömmel tértünk 
vissza a börtiin he, l'i Pomponius diaronust nzonnal elküldöttem atyám
hoz gyermekem ut:\n, ki hozzá \·olt szokva ölemben lenni, s emlőimet 
szopni; de nem nyerhettem meg, s Isten kegyclm~btíl a gyermek uem 
kérte az cmlöt, s nekem fWm okozott semmi bajt a tej." 

A jámbor hivek következlíleg irt:ik Ic halálukat: "Felicitas már a 
nyolczadik hónapban volt viselik Midön a l:íJványra kitüzött nap kö
zelcrlett volna, attól tartott, hogy vértanns:iga továbbra halaszratik, 
minthogy a viseWs a~szonyoknak meggyilkolása tiltatott. Szrmvedé~é
nck tát·~ai a fölött bánkódtak, hogy közös reményeik ösvónyén cgyc
cliil ötet kell h:itrahagyniok. llárom nappal tehát e látvány Pliítt minrl
nyájan ös!lzcgyültek közös inuídság·- é:-; könyörgésre. Alig vógezték a 
könyörgést, előfogta i.it a fájdalom ; mintlwgy nyolczadik hónapban 
tcnnészet sze1•int mindig nehezebb a ;.;ziilé:;, fájdalmak közt vált me~ 
terhétől ét! j:\jgntott. Mirc egy börtüni)r igy szólott hozzá : ,Ha mür 
mos.tan i,; jajgatRz, mit fogsz majd tenni a vadállatok e]i)tt '~' Leányt 
szült, kit egy keresztény nö sajátja g·yanánt nevelt föl. .... A testvé
rek s a töhhif'k mind szuharlságot ny~rtok a börtönbe menni, Pgymást 
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bátorítani; a Lörtönür is megt(,rt. A kiizddem elötti napon a szokás 
szerinti sz a b a d l ak om á h o z ültek nyilvánosan ; a vértanuk azonban 
szerctet lakomájává változtaták azt, s szokott állhatatossággal mondák 
a népnek: "Jól megnózzct<'k minket, hogy i~mét ránk ismmjetek az 
itélet napján." ~ 

"Elérkezvén a küzdelem órúja, a vértanuk olly örömmel indul
tak az amphitheatnm1 felé, mintha csak a mennyekbe sietnének. Per
petua derült arczczal és nyugodt léptekkel követte öket, mintegy 
Krisztus jegyese ; szemeit a földre sütötte, hogy azoknak ragyogá
sát a nézök elöl elrejtse. Felicitas örvendett, hogy a Rzülés után ké
pes már megküzdeni a vadállatokkal. A bejárathoz érkezve, kénysze
ríteni akarák öket, hogy az illy látványra kitetteknek ékességeit öltsék 
föl magukra : a mi a férfiaha nézve Saturnus papjainak vörös köpe
nyé ből, a n ökre nézve pedig Ce1·es papnőinek fejszalagjából állott. A 
vértanuk azonban a bálványimádás jelvényeit el nem fogadták ... " 

"Midőn Perpetua és Felicitas levetköztetve, hálókba takartattak, 
hogy egy felbőszült tehén elé állittassanak : a nép elborzadott, látva, 
milly gyöngéd az egyik, a másik pedig mennyire el van gyengülve a 
sziilés f~jdalmaitól; miért is vissza vitetvén, bő öltönyök adattak rájok. 
Perpetnának rohanva először is a tehén, hanyatt esett ; miután fölült, 
s mcghasogatva ]atta ruháját, igyekezettelfödni czombjait, a szemérem
mel inkább, mint fájdalmával gonrlolva. Szétbomlott haját rendbe szed te, 
ne hogy gyaszolni látszassék; midön Felicitast földre tcrülve megpillan
totta, kezét nyujtá neki, hogy fölemelje öt. Igy mentek együtt a ,Sana
Vivaria' ajtó felé, hol Perpetuát Rusticus nevü catechumenus fogadta. 
Ekkor mintegy mély álomból fölébred ve, kö1·ültekintett, s kérdé : 
,Mikor vezetnek hát a tehén elé?' Midön a történeteket elmondák neki, 
nem akarta hinni, míg a ktizdelcm nyomait testén és öltönyén meg 
nem szemlélte." 

"Oda jövén hozzá testvére, ennek és Rusticusnak mondá: ,Áll
hatatosak maradjatok a hitben, szercssétek egymást, szcnvedéscink
bcn meg ne botránkozzatok.' A nép visszakivánta iíket az amphithea
trumba; hová a két vértanu önkényt visszatért, miután egymásnak 
békecsókat adtak. Felicitas a sors által egy tapa~;ztalatlan gladiator ke
zébe jutott, ki i it. oldalcson~jaiLan találta, mire ez fölsikoltott; a haldokló 
szenvcdök kivégezése ugyanis a gladiatorok iskolája volt. Perpetua 
maga vezette torkához a gyilkosnak ügyetlen karját." 

Ily hösi halállal készíték elő több mlis nagylelkit áldozatok a nfj 
szabadságát, s mentették meg nemöket a gyalázatos szolgaságtól, 
fölemelve azt a keresztény nőnek méltóságára! 



Szcnt (;yp•·iilll. 

A legutolsó ühlözl'S alatt a keresztények sdtnm annyira növeke
uett, hogy némi tekintetet kellett irányukban tanusítani. Gyakran 
csak a püspököt vették üldözőbe, s békét hagytak a nyájnak; a kc
t·esztényeknek az elitélteket gyámolítani s ereklyéiket összeszedni 
megengedtetett. Caecilius Cyprianus, carthagoi piispök, sokáig khTonta 
magát az i) buzgalma :íltal fölidézett üldözések alól, vagy az által, 
hogy elrejté magltt, vagy hogy menekült: miért is a ronmi egyháztól 
szemrehányással illettetett. Dc midiin Paternus proconsui neki tudtára 
ndta a csá01zár abbeli rendcletét, hogy a ki régi vallását elhagyta, tét·
jen vissza annak gyakorlatára, Cyprián nem habozott tagadólag felelni; 
de egyuttal polgári kiváltságaira s a csász1irok iránti hódolatára hivat
kozott. Ő tehát számüzetctt, ujm visszahívatott, s végre halálra ítélte
tett. Két clőkcW tisztviselö vette föl öt maga mellé a kocsiba, s az egyi
kök házához vivén, jó vacsorával tartották, söt némelly baratjait is 
bebocsátotb\k hozzá; mialatt a hivek sokasága ellepte az ntczát. Mi
dön halálos itélete kihirdettetett, valamennyien fölkiáltottak : ,, V ele 
egyii.tt akarunk halni!" Midön a vesztőhelyre vitetnék, diacom1sai és 
áldozárai követt ék iJt, levetköztetni segitctték, s lepedőket teritettek 
ki vérének fölfogáslíra j azután, lefejeztetvén (2ö8.), a szentnck ren
dcletéből 2ö darab aranyvénzt fizettek le a hóhémak, s diadallal vit
ték a temetőbe holttestét. Ki ne illetödnék meg az illy bárány- és 
oroszlán-féle magasztos vegyülett·e '? 

Diocletián rendeletei az ö utódjai alatt ezeknek jelleme és poli
tikája szerint módosulást szem·edtck : Constantius szelidité, Maximi
anus, Galerius, l\IaximimtH sulyosbitá azokat j :Maxentius némi nyu
galmat engedett Afrik!inak, tul:ln hogy megnye1jc a maga rét;zére azon 
pártot, mellynek erejót mnga az iildiiy,Ó:; leginkább tannsitotta. Uml
kodúsa alatt Maredln:;, rom ai püspök, szigom pcnitcnczi~ít ~-;znbott 

azokra, kik az clöbbi üldözésben elcsüggedének j mclly szigor követ
keztében e:gycnetlcnségek éR zaYurok támadtak, miért is Maxentins 
iít számUzte 1). Ml'nsurins, carthagoi píi:;piik1 egy diaconus t rej-

1) Lásfl az ö siriratát Groternél, bwT. 1172. ligyancsak Gruteruél, 280. lap, 
két rf'mlbeli fölirat olvasható követke:Gi.í tartalommal: "Dioelf'tianus Jovius, Maximianus 
Hereuletl~, caesarok és augustusok, miut{m a romai birodalmat keleten és nyugoton 
kit<>rjesztették, s a kercs:Gtényck nevét, kik u közt:í.rsas:í.got vcszélyPzteték, kiirtották." 

"Diocletianus, caesar augustus, miután clt'ogadta Gf\leriust l1cleten, Krisztus 
babonaságát mindeniitt lerontván, a>< istenek tiszteletét kiterjesztette." 

Nevezetesebb még a következő folirat Masdeunál, Ili.,/. de E.,pnyna, V. 372.: 



tett cl, ki a ~::-;aszát· ellen Í1·t, ~ ki adnt:i s;ít nH·gtngatltn: tni(Tt i~ szám

adásra idéztetvén Romába, onnan ismét szabadon haza bocsáttatott 1). 

~oltkal nagyobb szigort fejtett ki Galerius lllyriában, Thraciá
ban és Ásiában 1 ugy szintén Syria-, Palaestina- és Egyptomban. Még 
akkor is, midön nyugalmat engedett az egyháznak, helytartója Maxi
minus kegyetlenség- és babonaságból a keresztényeket tovább is ül
dözte, s meg akarta adni a pogányságnak, aminek hiányával volt, ugy
ruint az egyház mintája szerinti alkotmányt. A fóbb városokban hely
reállitván, vagy fölékesítvén a templomokat, a különféle istenségek 
papjainak fölébe fópapok at em('lt a bálványozásnak igazgatására és 
előmozditására, s kik, valamint a püspökök a metropolitáktól, a fópa
poktól függöttek ; ezek pedig a császárnak közvetlen helytartói valá
nak, fehérbe öltözve, s a legelső családok tagjai közöl választva. Kihir
detteté tovább:i minden városban, hogy az átalában utált keresztények 
kivégeztetésében ne a ke gyelmct, hanem az igazságot tartsák szem 
előtt. Rendeleteinek végrehajtását papokra és tisztvisdőkre bizta, kik 
a keresztényekkel igen kegyetlenül bántak. Ez által akarta talán le
kötelezni maga iránt a pogány pártot ; de midön Galerius élete végé
hez közeledett, ne hogy felbőszitse n::aga ellen a keresztényeket, az 
üldözéssei alábbhngyott , s 310-ik évben Syriában már ujra fölépültek 
az egyházak 2). · 

Most mát· tehát nem vallásos érzetből fo ly t, vagy szüntettctett 
meg az üldözés a keresztények ellen, hanem politikából 3). Ugyanis 
egy pártnak megsemmisitéséről vagy fölemeléséről volt szó, melly 
elég hatalmas volt arra, ho gy eldöntő befolyást gyakoroljon a biroda
lomnak sorsára. 

"III lnvicti Caesares - ~latri Deum- Sacello- In Dw·ii Arnnis Aucone -ln
~truc.te Sub Magnae PasiphaeR Numine- Privatum Dianae Sacrum- Fordarn V acearn 
Alham - Immolavere - Oh C'hristianam - Eontm l'ia Cura - Suppressam Extin

ctam'lue - Superslitionrm - Diodec - Maximian - Galerius - }~t Constantius -
Im per. Auggg·g. PPrpct.ui." 

Itten a jámhor Constantius Cblorns szintén az iildözés részesének állíttatil\. 
1) Optatus, Co-nJra Donatista.,, l. 17-18. 
') Eusebius, De "w,·ty,·. l'ala•~tilw.e, c. 13. 
') ll osbeim mondjn: "talem fni•se Chri•tianonun sta tum, qualem reipublicae;" 

p. !155. -



BUSZONNYOLCZADIK PBJRZIT. 
Védiratok és hitvitálvok. 

Az igazság tmjesztöire nézve nlinden üldözés- és halálnál fájdal
masabb dolog a rágalom és a közönyösség. "Mind a kettö kemény pró
bára tette ki az első kcresztenyek tiirelmét. Juvenalis leirja egyikét a 

' keresztények kivégeztetéseinek egész közönyöi!séggcl, ulinövel egy sza-
badszellemü ember a tulbuzgók irányában viseltetniszokott 1). Tacitus 
tudatlanságból vagy gonm;zságból ut:ilatosaknak nevezi a keresztényc
ket azon felekezetek közt, mellyek Romát nyugtalaniták, minden mo
csok és szemct gödrének 2). Pliniw~, az ifjabb, nem tartja ugyan 
bünösöknek, de azért bünteti iikct. Plinius az öregebb 1 Plutarchus, 
Seneca, Quintilianus nem is nevezik öket. Dio Cassius hosszu tö1·téncti 
müvébcn említést sem tesz rólok ; szintén igen keveset mond rólok a ter
jedelmes Historia Augusta; Lucianus oktalan tréfákba bocsátkozik 
felettök 3). A tndósok nzzal vádolják nz evangelium hirdetőit, hogy nők-, 

1) Pone Tigillum ; tal'da lneebi~ in illn, 
Qua stanteR ardent, qni fixo gnttnre fnm:mt. 
Et llltum media enicum dedncit 1\rt'nR. 

Sat. l. 155. Nero kertjeinek fAkly/tira czéloz. 

') Annal. XV. H. 

~) Ha csak egy régiebből nem vétetett :t Philopalo,·i ezimii párbeszéd, hol a ke
resztények egyik gyiilekezete ekképen mjzoltat.ik : 

Critias. A városnak egy ki~ utczáj!l.n menvc, láttam sok embt~rt, kik egymásnak 
füleibe suttogtak. Kiváncsi voltam ismeröst találni köztök, s megpillantAm a politicus 
Cratont, kivel már gyermekkorom óta barátságban élek. 

T1"}/phon. Nem tudom, kiről be~zélsz. Talán arról, ki az ad6kiveté~ főnöke? 

Tehát mi történt ? 

Critia:J. Áttörve a tömegen, mellé állottam, s köszöntérn öt. Ekkor egy Charicenu~ 
ncvii öreg ember, fojtott. hangon, llZ orrán át beszélve, sok köhögés és pökdösés után 
mondá: "A kiről neked sz6lottam, megfi?.cti a hátralevő adókat; eleget tesz minden köz. 
és magán-adósságaimért, s mindenkit elfogad, a nélkiil, hogy annak állapotával töröd
nék. u Charicenns még egyéb has?.talan~ágokat is beszélt; mit a k<Jriilállók szintén meg
tapsoltak, rendkivül figyelve az uj dolgokra. Egy másik testvér, Clevochannus, lábbeli 
é~ föveg nélkiil, rongyos köpenyben, fogai közt dörm(igött valamit ...... Egy sze-
gény öltözctii ember, ki a hegyekről jött borotvált fóyeJ, mntatta meg nekem öt. .... 
Ekkor egy varltekintetii ember a köriilállók közöl rncghuzta köl'enycmet, azt nl,) ve, hogy 
én is a társasághoz tartozom ; szcrenc~étlenségemre rábeszélt., hogy ezen biivészok 
gyülekezetében részt vegyek. Átléptiik mAr na bronz-küszöböt és vas-ajtót, u miként a 
l{öltö mondja, midiln egy szilk csigalépcsőn R hkznak f.Jlsö részébe fölmászva, nem 
Menclausnak smmy· ~-' rldántcso)ltt61 t.iindöklö tl"remé.he. honern egy hitvány padlásra 



gyermekek- és rabszolgákhoz fordulnak, a tudósok:tt pcJig kerülik. 

11 A magánházakban, ugy mond Celsus, durva, nyers embereket és 
gyapju-szövőket ]áthAtni, kik az öregek és családatyáit előtt mélyen 
hallgatnak; de ha gyermekekre vagy nők re akadnak, azonnal be
szédbe ereszkednek velök, s értésökt·c adják, hogy sem atyjokra; sem 
tanítóikra nem kell hallgatniok, mert ezek oktalanságokat beszélnek 
össze, s nem képesek megismerni és megízlelni az igazságot; rábc
szélik a gyermekeket, rázz1ik le magukról az igát, s jöjjenek a gynae
ceumba, valameily mos6nnk vagy foltoz6 vnrg1inak boltjába, megta
nulni ottan nzt, a mi tökéletes." 

Ekképen gunyolják a kere!>ztényeket. A fölkelő nap azonban 
mindig folebb emelkedik a láthatáron, habár némellyek behunyják is 
előtte szemeiket. Az elfojtott vagy Idgunyolt ige minden oldah·ól visz- · 
hangzott; behatott az iskolákba, jeles iratokban s hathatós védokok
kal támogattr.tott. Most már a tudósok sem fitymálhatták az uj tant, 
melly a gondolkodást fölébresztvén, igazságot követelt magának. 

Elég hatalomm vergődött már valameily vélemény, midön a 
párt, melly erőszakkal nyomhatn<Í el nzt, kényszerítve érzi mngát vcd
vekkel harczolni ellene ! MiuUtn a vitatkozás tcrére vitetett út a kér
dés, a keresztények bátran belebocsátkozhattak a ha1·czba. Mig a 
vértanuk vérökkel, a védirók (apologista) észszel védelmezték az 
igazságot; az igazság pedig sokkal inkább te1:jed csaták, mint béké8 
közlckcdések által. 

értüuk. Itten bah·ány nrczn, fiilrlig hajh\ embereket láttunk, kik alig hogy megpillan
tottak, uy{tjrt~an jöttelt elömbe, tnd~kozódva: nem hozok-c nekik vai:Lmi ros.>z hitt? 
U gy látszott. hogy borzn~ztó cs<'mény~ket ohajtottak, R miut fnriák örvetulettek a szc
rcncsétlenségrwk. Egymá~ flilébe susogva, kérdezté!{ tölem: ki vagyok, honnan é~ kitiil ~ 
Azután, milttha cRak léglakók voluímak, kérdezgették : hogy áll a világ, mi történik n 
vArosban ? .. Midön azt mondtam, hogy "az egé•z nép örvenrlcz, R ezután még job h 
kedve lesz," szemöldökükct ös~zevonva, fejöket ráz ták, nzt mondvlm, hogy nem lesz 
ugy mindig, hogy nagy szereneMétlenség van késziilöben, a vihar nem Rokára kitör .... 
Kedvencz eszméjökről kezdettek beszélni : hogy minden mcg,·íLitozik, Romát felforgat

ják a pártok, s a mi seregeink szét fogn~lc voretni. Ekkot· m4r tovább nem állhatván, 
ott hagytam öket, fenyegetőzve : "Ah nyomorLlltak ! szálljon fejetekre a gonosz, a mit 
jósoltok, minthogy olly kevéssé szeretitek a hazát." 

T,.yplwn. Mit válaszoltak azok, kiknek nem c~ak fejök leborotvált, hanem eszök 
is háborodott? 

(},itias. Békével hallgattak mindent, s szokott módjol{hoz folyamodtak, azt állit

ván, hogy minrlezen dolgokat álmnkban látták, m'·ttán tíz napig bi.íjtölvc, az éjt hym
nusok éneklése közt töltötték ... Ekkor ravasz mosolygással leszálltak a hitvány nyoszo
lyákról, mellyeken pihentek stb. 



4\11 

A •·i slides f-8 Quad•·atus. 

Az ds0 védiratot (apologia) Aristides bölcse!'lz, és Quadratus 
athenei püspök nyujtották be Hadri:innak, midön ez Athenebc (125.) 
jött, hogy az eleusini titkokba beavattassék. Már Serenius Granianus, 
ásiai proconsui, a császárhoz fordult, előadván neki, milly igaz
ságtalan dolog a köznép gyülöletének engedni át annyi ártatlan 
embert, kik csupán névszerint biinösök. Mire a császár visszafelelt, 
miként az ügyet vizsgálat nélkül hagyni nem lehet, ne hogy zavargá
sok támadjanak belöle i de azért ne hallgasson a kósza hirekre, hatá
rozatlan vádakra. Azon esetben, ha a keresztények törvénysértésről 
vádoltatnak, vagy é;k, vagy a rágalmazók bünhödjenek 1). Ez által csak 
csökkent, dc nem sziint meg ax üldözés. Ugyanezen rendeletet Marcus 
Aurelius is megeriiBité, hihetőleg Melito sardesi, és Apollinaris hicra
polisi püspökök elötcrjesztéseire. 

Szent Jnsth1 (103- 167.) npologli1ja. 

Justinus, Samaria Sichem városából, miután valamennyi bölcsészek 
iskoláiban tanulva, hiuságnál ott egyebet nem talált, a bálványozástt:'Jl a 
kereszténységre térvc, apologiát intézett Antoninus hoz, Lucius V erushoz, 
a ro mai senatushoz és néphez i mellyben panaszkodik, hogy mig annyi 
képtelen vallások, annyi csalók turetnek a birodalomban, egyedül a 
keresztények vannak kitéve üldözéseknek, kik arról vádoltatnak, mi
szerint nem követik a pogányokszertartásait; holott maguk a pogányok 
sem egyeznek maguk közt, s arról vitatkoznak: az állatok közől mely
lyik az áldozat, mcllyik az isten? 

Noha a gyülekezetek titkát a profanusok eWtt rejtegették, Jnstinus 
ciiiadja azt a cRászároknak, a keresztség és Olt.lit·i-szentség formáját 
írván le. "Azok, kik tanainkról mcggyö:;o;ödnek, s kik azokkal cgyezii 
élctt·e kiitclezik magukat, kénytelenek nálunk biijtölni, imádkozni, 
előbbi büneik bocs{matát kérni Istentől ; mi velök imádkozunk, böjtö
liink, azután elvezetjük öket oda, hol vizet találhatni, s ujjásziiletnek 
épen ugy, miként mi is ujjászülettiink." 

"Leöntés után az t~j hivő, miként mondani szoktuk , a többi test
vérek közé bocsátt,ttván, ezeknek gyülekezetébe vezetjük be őt, hogy 
közö~en és áhitattal im:ídknzzunk szintugy értö\.: , mint a megtér
tért s valamennyi hivekért, bárhol tartózkodjanak is, hogy megismer
vén stz igazságot, a jótettek, a parancsok megtat·t:isa által az örök 
boldogság helyére juthassunk. A könyörgés befejeztével csókkal üd-

') Eusebius, Hiat. IV. 8-!l, 



vözöljük egymást. Ekkor a;r. elé, ki a tet;tvét·ek ldizt dnükül, keH.n:,~· 

és pohár tétetik borral és yjzzel. EW:íll, eliesőiti a;r. Aty:lt a Fi1mak ,·." 
Szentléleknek nevében, s hálákat ad neki n tiíle vett jótéteményekért. 
Elvégezve az imádságot és a hálaadást, 11 köriilállók f'iinhangon Am e 11-t 

mondana.k. Azután az ugyneYCzett diaeonusok kiosztják u háladásbill 
megszentelt kenyeret, bort és vizet, s n;r.t a távolleviikhö;r. ÍR elviszik.'• 

"Ezen eledelt mi e u c h a r i s t i :í n ak nevezziik j nem Rza bad an
nak közeliteni hozz:\, ki a mi ta.mtink igazságában nem his?., 11 ne111 
kereszteltetett meg az ö biineinek bocsánatára é;; az uj életre, s hogy 
ha nem él Krisztus Jézusnak tanitása RZ<'rint. Mert mi nálunk az nem 
t&rtatik közönségeR kenyérnek, vagy mindennapi italnak j hanem vala
mint az Isten igéje által Krisztus .Jézus megtesteRiilt, s a mi üdvössé
günkért testet és ''ért vett magára: szintugy az ö Igéjének szava :Utal 
megszentelt étel i~ ngym1ezen megtestesült Krisztw; Jézusnak testéví· 
és vérévé Yá.lik, s azon változás által, melly az ételben történik, a mi 
testünkké és vérünkké is vúltozik. Ezen dolgokról beszélgetünk egy
más közt. A kinek módjok van, a szegényeket 'gyámolitjlik; mi tehát 
mindenkor egyesülve vagyunk, s minden áldozatunkban áldjuk a Te
•·emtöt az ö Fiában és a Szentlélekben.11 

"Vasárnap mindazok, kik ugyanegy városban vagy faluban lak
nak , egy helyen gyülnek össze. Ha az idő engedi, az apostolok és pro
fétlík iratai olvastatnak. Megállapodván az, a ki olvas, az elnök bes?.é
det tart a néphez, buzdítva öt az olly világos példák követésére j azután 
folemelkedünk , imádkozunk, s ennek végeztével, mint mondám , ke
nyeret, bort és vizet áldozunk. A fópap hálaadó könyiirgést tart, amint 
tőle kitelik, s mindny.ijan rá felelik: Am e n. A megszentelt dolgok ki
osztatnak a jelenleYök közt, s a távollevőkhez is elküldetnek a diaco
nusok által. A vagyonosabbak szabadon és tetszésök szcrint adóznak 
másoknak. A mi illy módon összegyül, azt a főpap őrzi; abból gyámo
lítja az árvákat, özvegyeket s mindazokat, kik betegség-, vagy bármi 
más okból elszegényedtek; segiti a foglyokat és idegeneket j szóval : 
nlinden szükölködörc gondot Yi,;el. Töhbnyire vasárnapon gyiiliink 
iissze j mert ezen a napon kezdette meg Isten a világteremtését, ~ 

Krisztus e napon támadt tol és jelent meg tanítványainak, tanitván öket 
arra, a mit most elöadtam." 

Tovább folytatva, elmondja azt if', miképcn vélekednek a keresz
tények a ~>zent dolgokról. Az általuk Yárt ország nem e világról való ; 
mert ez esetben bizonyára ez életben vánták azt, holott ök Urvendenek 
a halálnak, mclly az Isten országát sietteti. Ennek várakozásában tar-



tózkodnak a gonosr.túl, :; jút cselekesznek. A fet·fiu vagy megtat'tóztatja 
magát teljesen, vagy ha nőt vesr., tiltott dolognak tar~ja kitenni a gyer
Httékeket, mikt'~nt ez a pogányok szokása, mit helyeselnek a bölcsészek, 
a fejedelmek pedig tűrnek. "Mi azt hiszszük, hogy esak gonosz emberek 
teszik ki gyermek(!iket j met·t látjuk, hogy a nagyobb résr. csak a gya
lAzatra neveli föl öket j mindenütt c;;ak gono;;z czélokra sztínt gyermek 
csoportokat !áthatni, mellyek nyájak módjaíra taípláltatnak. Ti, a helyett, 
hogy illyenektől a birodalmat megtisztitnátok, még adút vesztek tőlök ; 
azok, kik visszaélnek eme Sílerencsétlcnekkel, azonkivül, hogy bünt 
kiivctnek cl lsto.>n ellen , tiirténetesen saját gyet·mekcikkel is visszaél
hetnek." 

Illyett m·kölcsökkel birtak a t·omaiak egy e11ászár alatt, ki a böl
esebbek közé tartozott; pedig még nem mondtam el mi.nd, a mit sz . 
.J ustin föl hoz. Ekkép folytatj!\ : "Abbeli féle lmiinkben, hogy valameily 
kitett gyermek elveszhetne, s ne hogy gyilkosok legyünk, csak akkot· 
,·eszünk feleségét, ha képesek vagyunk fölnevelni a gyermeket; ha pc
dig a házasságt·ól lemondunk, tökéletes megtartóztatáRban éliiuk." h
mét tovább: "Hogy ha szoká.sainkat józanoknak tartjátok, tiszteljétek 
ar.oknt; ha pedig· nem ezélszcrück, forduljatok el azoktól. De azért tte 
i téljetek halálra olly embert, ki senuni t·osszat nem cselekedett; mert 
azt bizonyossággal mondhatjuk, hogy ezen igaztalanságban tovább is 
mcgmamdva, Isten it6letét ki nem kerülitek. Résziinkről c,.:nk azt mond
juk, hogy teljesedjék a:l Ut· akarata." 

8zép dolog ar.t is hallani , midőn e rágalmazott nép fólkiált : 
":-lzerettük egykor a kiesapongásokat, most pedig a tisztaságot; büvé
:~zethez folyamodtunk, most pedig Istenjóságában bizakodunk; mindent 
elkövettünk, hogy másét eltulajdoníthassuk, most pedig minden va
g-yonunk kilzös j egymást gyülültiik, jelenleg barátságban élünk, s el
lenségeinkért is imádkozunk .... Sokan, a kik ezelőtt kegyetlenek é:< 
megvetésre méltók valának, jelenleg remles életmódhoz folyamodtak." 

Az erényesség azouban kárára lett a keresztényeknek. Egy meg
tért nö férjének kictmpongását magáévtl. tenni nem akarja, s a férj be
vádolja a téritö Ptolemaeust. Ez a város kormányzója, Urbieius elé ál
littatván, halálra ítéltetett; en·e bizonyos Lucius megdorgálja a kor
mányzót, hogy halálra itélt olly embert, ki sem házasságtörő, sem rabló, 
sem gyilkos nem volt; ez nem lehetett a császárnak szándéka, sem a 
senatusé. Urbieius válasz helyett azt kérdi tőle, ha ö is keresztény vol
na-e ? Ennek igenlő válaszára öt is halálra itélte. Lucius megköszönte 
neki, hogy megszabadítván éít a gonosz uraktól, az Istenhez, legjobb 
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atyához c:; kil·lilylwz kül(li. Küzbc jött egy hm·madik i:;, ki ><úntén ke
reszténynek vallotta magát, s halálra ítéltetett. 

Ekkor Justinus a nuísodik apologiát írta Marcus Ametiushoz az 
olly eljárás ellenében, melly szerint rabRzolgák, gyermekek, nök bor
zasztó kinok közt kényszerittettek a képzelt vétkeknek bevallásá:ra. F.n
gedelmet kért a keresztény tanok kihirdetésére, hogy n józan gondolko
zás u emberek vihlgosan láthass1ík, mennyivel mulják fölül azok a többi 
vallási rendszerekct. Ugy látszik, nem sokat használtak az egyh:íz bé
kéjére ez iratok, mellyeket szm·zőjök vérével megpecsételt. 

Alhenagoras. 
Athenagoras szintén panaszlevelet intézett Marens Aurelius- é;~ 

Lucius Verushoz, mivel a. keresztényektől a mindenkinek megadott 
tiil·elem megtagadtatott. "Az üldözöknek, ugy mond, nem elég, hogy el
veszik vag-yonunkat, jól tudva, hogy önkényt lemondunk an·«il; hanem 
életünket is megtámadj1ík olly vádakkal, rnellyek jobban illenének a 
vádlókra. Deritsék ki ránk a legcsekélyebb hibát, s nem irtózunk a 
legsulyosb büntetéstőL De a mit eddig nl.nk fogtak, az csak kósza hir 
vala j keresztény még büntényri.íl nem győzetett meg, s lut gonosz lett, 
bizonyára képmutató volt.'' 

A három bün, mellyeket különöscn el utasit a ker~sztényektől: az 
istentagadás, a vérfertöz(•s é:> emberhussal élés. "Köztünk, igy folytatja, 
találhattok munkásokat, üreg as:;zonyokat, kik ami tanaink igazRágát 
nem tudnák bebizonyítani szúbeli elöadással, hanem érzelmeiknek 
hasznos voltát az eredmények által igazolhatnák j okoskodni nem tud
nak 1 hanem jótetteket visznek véghez; a kegyetlenkedésre föl nem 
lázadnak j folszúlitva mindent adnak j másokat, mint önmagukat szeretik. 
Valljon olly nagy gonddal iparkodmínk-e jók lenni, ha nem volnánk 
meggyőződve, hogy Isten lát minket, hogy ezen mulandó élet ut:in egy 
sokkal szebb élet várakozik ránk, mellynek reményében megvetjük a 
jelent, s a bünnek még csak gondolatát is utáljuk? Az évek különbsége 
szerint felebarátainkat ugy tekintjük, mint gyennekeinket, fi- vagy 
nővéreinket, atyáinkat vagy anyáinkat j ügyelve azoknak tisztaságára, 
kiket rokonainknak tartunk, óvakodva csókoljuk egymást, mintegy 
vallásos ténynek tekintve ezt, melly, ha csak vágy ált.'l.l volna is be
szennyezve, az örök élettől tosztana meg minket. Mindegyikünk azért 
nősül, hogy gyennekei legyenek, s a foldmiveflt utAnozza, ki elvetve 
foldjébe a magot, türelmesen várja a gyümölcsöt; sokan megőszülnek 
a nőtlenségben, remélve, hogy igy azorosabban egyesülendnek az Is
h~nnel. Nekünk tiltva van ellentállani annak, ki minket bánt, s 1itkozni 



azt, ki minket átkoz; minthogy nem érve be az igaz~ággal, lllell y lm
:;onlóval fi.zet vissza, jóknak és tiirclmescknek, kell, hogy mutatkozzunk. 
Lehetséges-e az, hogy mi emberhussal éljünk'? Nekünk szolgáink van
nak, kik minden tettünket látják; még egy sem lépett föl ellenünk vád
lóként. Hogy is gyilkolhatnánk mi embereket, kik még csak látni sem 
akatjuk a kivégeztetéseket ; kik nem türjük, miként ti, a glauiatoro
kat s a vadállatok látványait, és azt hiszszük, hogy semmi különbség 
sem létezik a között, ki a meggyilkoJáson jelen van·, és a között, ki 
11zt elköveti j s mi, kik gyilkosságnak t11rtjuk a magzat eJhajtását és a 
csecsem ök kitételét?" 

Minutlus t"elix. 
Oetavius és Caecilius, az eWbbi keresztény, a másik még pog-ány, 

Ostiában tartózkodván, hol Minutius Felix, hires iigyvéd tartotta laká
Slít, egy szép reggel a tengcrpa1·ton sétáltak. Serapis bálványa előtt 

Caecilius ajkait érintve kezével, szokás szerint imádás jeiéül, megcsó
kolta azt; a mit Octavius, mint egy hozzá épen nem illö babonaságot 
helytelenített. Mcgállapodva tovlíbbá a gyermekek mellett, kik kavics
csal hajiglíltak a vizbe, mig a többiek ezen gyönyörködtek, Caecilius 
a hallottak ut:~n mély gondolatokba meriilt, s elhatároztatott, hogy a 
dolgot maguk közt vitatás tárgyávli teszik. Ez a tárgya Minutins Felix 
párbes.-.édének 1), mclly ollykor a platonicusok tanát árulja cl. Cae
cilius az isteneket, a régi közhitet védelmezi az uj, utálatossággal 
beszennyezett s üldözésnek kitett nép esztelensége ellen; a másik kettő 
azonban olly hatalmasan okoskodik, hogy végre egészen megadja ma
gát, és megtér. 

Terhlllilums (lli0-U3.). 

Quintus Septimius Florens Tertullianus, Carthagóból , ki latin 
nyelven n legékesebben szóló egyház-atyának tartatik 2), szintén irt 
apologiát a keresztények mellett, kik akkor Afrikában iildöztettek, 
Trajánnak Pliniushoz irt hires leveléből bizonyitgatván: miszerint igaz
talanság csupán nevökért büntetni öket; megtagadni tőlök a védelmet, 
az ügyvédeket, a mit egy gonosztevötöl sem szokás megvonni j tisz
túba nem hozni a bevallott bünt, a minöséget, az idöt, a módot, a 
biintársakat. "A többieket a végett vallatjátok, ha valljon bünösök-e? 
minket pedig, hogy tagadjuk biinöR voltunkat. Egy valaki azt mondja: 

1) Minutü Pelicls Octtwius. LPydcn, 1672. 8-dr. 
") Q. Sepl. Piorenlia Tertullian·i ope1·a, CU11t adnotal-ionibus RigaltiijurisCC'IIsulli. 

Pnris, 1634.-1664. T!'rtulliún u~ A,JOlor,etieo-Ylmn, c. V., irjR, miként Tiberius, ruidön 
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ke r c,;"' t e D y v a g y ok, Cl! igazat mond; ti a törvényszékben ültök. 
hogy minket hazng;;ágt·a kényszeritsetek. Ezen fonák eljárás meggyöz
hetne titeket arról, miszerint csak valameily titkos erő kényszerithet 
titeket, hogy a törvények és a nyilvános rendeletek ellen cselekedjetek. 
A zsarnokok kinzás aM vetik azokat, kik hamisan vallanak; ti ·pedig, 
mert mások igazat mondanak. Ha \'alaki még a kinzás előtt vall, 
arra tiibbé szükség nincs ; ekkor csak itéletet kell monuani. Ti 
azt hiszitek , hogy a keresztény minden gonoszsággal van tetézve, 
hogy ellemége az isteneknek, császároknak, törvényeknek, jó azoká
soknak s magának a természetnek is; ti ezeknek tagadására kénysze
rititek öket, hogy ártatlanoknak nyilvánithassátok. Ez annyi, mint a 
tilrvény ek ellen cselekedni .... " 

Az eljárás törYénytclensége rnellett folhozza még azon oktalan
ságot, hogy annyi egyének büntettessenek. "Mit fogtok tenni amin
tlen állapot- és korbeli férfiak s nök ezreivel, kik karjaikat nyujtják 
oda a lánczoknak? Mennyi máglyára, mennyi kardra. lesz il zükségtek '( 
.:\leg fogjátok-e tizedeini Cnrthagot ?" 

Söt még a hatalom forrásához is közeliteni bátorkodik, mondván, 
hogy a tiltTények nem csalhatatlanok, nérnellyeket el kell törölni, 
másokat pedig múdositani. Azon v1idra, hogy n gyermekeket szokták 
megenni, folhozza az Aft·ikában divatozott szok:íst, hol azok Saturnus
nak áldoztattak föl Tibcriml proconsul~ágáig, ki az áldozókat a tem
plom köriil árnyat tetjcsztii fákra fetizitteté. Ha bár megszünt is nyil
vánosan a szokás, titokban mégi» gyakoroltatott. A gallusok embereket 
konczoltak föl Mcrcur tiszteletérc, még Romában is ontatott cmber
,·ér Jupitet· tiszteletére; holott a keretiztények vért soha nem ízleltek 1). 

A Mzetltségtörés ,·ádjára válaszolva, leleplezi a pogány istentisz
telet észszerütlenségét, összehasonlítva azt a keresztény tisztelettel : 
"Mi csak egy Istent imádunk, ki az ö igéjével, akara~jával és hatalmá
val semmiből hozta létre az egész világot, azzal együtt, a miböl ez áll, 

a Krisztus által tett csodákról hallamt, a senatus által öt lstennek akarta elismertetni ; 
de a senatnM bele nem egyezett. Ezen állitAst nem csak a könnyenlúvök, hiUlem hiteles 
történetirók is elfogadt/tk. MegjegyzellllÖ azonban, miként Tertullián semmiféle tekin
télyre sem támaszkodik ; hogy n senatusnak nem lett volna bátorsága megtagadni Ti· 
berius kérelmét; hogy ez csak kevéssel azelőtt törölte el his ti~zteletét, s négyezer 
zHidót számüzött Sardiniú.ba. 

1) E szabályt az apostolok gyülekezete ú.llitotb1 iól, s sokáig megtartatott; a ke
resztények tudnillik a vértől é• fojtott 1\1\atoktól tartózkodtak. A zsidó szokás mara<!· 

ván~va, 
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ugynlint az elemeket, a testeket ós szellemeket, hogy ékei legyenek 
az ö nagyságának. Akarjátok öt miiveiben ismerni? akarjátok-e a mi 
lelkünknek tanuságtételét, melly, daczára a ferde nevelésnek, a szen
Yedélyeknek s a hamis istenek szolgálatának, midön folóbred, azt 
egyedül csak Istennek nevezi , mondván : ,,Oh nagy Isten! oh jó 
lsten! ha az Isten is ugy akarja; Isten látja; Istennek ajánlom; Is
ten megfizeti." Ez a mi lelkünknek tanubizonysága; mig ezt rnondja, 
nem fordul a Capitolium felé 1 hanem az éghez. Hogy mind róla, 
mind akaratáról tökéletes ismerettel bhjunk , a szentirást segítségül 
adta nekünk. Kezdetben ugyanis embereket küldött a földre, kik 
az ö igazság·nk- és l!zentségökért méltók legyenek Istent megis
merni, s öt másokkal is megismertetni. Telve voltak ök az ö szent lel
kével, hogy hirdessék a világnak, miként csak egy Isten vagyon, ki 
mindeneket teremtett, az embert foldböJ képezte, a világ folyamát 
szabályozta, s parancsokat adott, mellyeknek megtart:isa által tetszé
sét elnyerhessük; melly parancsokat ti nem ismeritek; egy Isten, ki a 
világ végével meg fogja ítélni azokat, kik öt szolgálják, hogy jutalmul 
adja nekik az örök életet ; az istenteleneket pedig örök tüzre kárhoz
tatja, valamennyi holtaknak foltámasztása után. Egykoron mi is gu
nyoltu.k. ezen tanokat, s ol'\ztoztunk a ti véleményetekben ; az emberek 
nem sziiletnek keresztényeknek, hanem lesznek azokká." 

A folRégsértési rágalmakra határozottan feleli, hogy, habár a ke
resztények nem nyilvánitják is e~küvé~ek és dobz6dá.sok által az ö hó
dolatukat, mindazáltal ők is kérik, nom ugyan a képzelt istenségeket, 
hanem az igaz Istent: engedjen a császárnak hosszu életet, nyugalmas 
országlás t, biztosságot a palohlban, eröt a hadseregnél, hiiséget a sc
natusban, becsületességet a népnél, s békét az egész világon. "Nem 
nagy tisztelet a fejedelmek iránt, ha nyilvánosan tüzhelyek és asztalok 
állittatnak fol, az utczákon esznek, az egész város tivornyává alakittatik 

~ 

át, a bor sárral vegyittetik, s tömeges szaladgálással szemtelenségek 
követtetnek el. A közörömet tehát csupán csak nyilvános szégyennel 
fejezhetni ki? azért volnánk-c bünösök, mivel a császárok iránti ohaj
tásainkat szemérem- , józanság- és Rzerénységgel teljesitjük ; mivel aj
tainkat nem ékesítjük borostyán ágakkal, és mivel fényes nappal nem 
gyujtunk lámpásokat 1 miként az szokás a becstelenség helyeinek kijelö
lése végett ?11 

Kimutatja továbbá, hogy azok, kik leginkább igyekeztek olly hiu 
módon tanusitani ragaszkodásukat a cs1Íszárhoz, épen a legkevésbbé hü 
alattvalók, nagyon is hajlandók a láza(Usra. Ellenkezőleg az üldözött 

32 
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keresztények eitgedelmeskednek; még akkor is, midön a nép, megelőzve 
n felsöbb rendeleteket, meggyilkolja öket, ;;öt még a holttesteken is 
erőszakot tesz, ök nem gondolnak a bosszuállásra. "Még csak tegnapiak 
vagyunk, mlÍr is mindent betöltünk : a szigeteket, városokat, várukat, 
mczöket, a palotát, n senatus t, a forumot; egyedül a templomokat hagyjuk 
üresen. Illy nagy számmal levén, harczot kezdhetnénk, vagy clhagyhat
nbk az országot; hitiink azonban minden dicsvágytól és vérontástól visz
szatart minket. De azért nem igaz, hogy tétlenségben éliink; mert fog
lalkozunk kereskcdésscl, hajózással, fegyverviseléssel, fóldmiveléssel; 
megfizetjük az adót; ha nem gazdagi~jnk is a templomokat, a gonosz 
nőket és a csillagjósokat, dc azért a törvényszékeknek foglalkozástit scm 
szaporitjuk. u 

"Jól tudom, hogy ami szegény vacsoráink nem csak a bünösség, 
hanem a dobzódás hirében is állnak, s a temérdek pogány gyülekezetek 
lakomáiról ellenben mélyen hallgatnak az illetők. A mi vacsoránk meg
fejti saját eredetét az ,aga p ae' nevezet által, melly görög nyelven szere
tetetjelen t, s a szegények gyámolításául szolgál. Nem fér meg azzal sem 
aljasság, sem szerénytelenség; addig nem ülünk az asztalhoz, mig könyör
gést nem intézünk az Urhoz; annyit eszii.nk, amennyire szükségünk van, 
s iszunk, a mint illik, a nélkül, hogy az illedeimet sértenök. Este mérték
lctesen eszünk valamit, mint ollyanok, kik éjjel is kérik az Istent; ugy be
szélünk, mint a kik folyton Isten szine előtt állunk. lVIiután kezeinketmeg
mossuk, sa lámpákat meggyujtottuk: mindenki Isten dicsérctét hangoz
tatja a szentirás, vagy pedig valamellyikünk által készitett forma szerint; 
ebből látható, minö áldomáspoharak üríttetnek itten. Az étkezés szintén 
imádsággal végződik; végre megválunk egymástól, nemkövetve el semmi 
szemtclenséget, hanem szemércm- és szerénységgel. Illyenek a keresz
tények gyülekezetei; mi egyesülve és elválva, mindig ugyanazok mara· 
d unk ; senkit nem bántunk, sem nem zaklatunk." 

"Inkább lehetne pártosoknak nevezni azokat, kik összeesküdnek 
a keresztények ellen azon haszontalan ii.rügy alatt, miszerint ök az okai 
minden nyilvános veszedelemnek. Hogyha a Tiberis kiönt, ha a Nilus 
áradása elmarad, ha szárazság van , földrengés mutatkozik , éhség áll 
be, Y agy döghalál dühöng : azonnal fölkiáltanak : ,Oroszlánok elé a ke
resztény ekkel.' Mennyi hasonló szeren csétlenség mutatkozott Tiberius 
országlása s Krisztus eljövetele előtt? ]l!indczck az I:>ten haragjának 
következményei, kit méltán fölingereltek a bünüs és háladatlan emberek. 
Mindazáltal, midön a szárazság rossz termést jósol, ti Jupiternek áldoz
tok, fiirdőkbe, vendéglökbP., egyéb fajtalan helyekre jártok. Mi ellenben 



önmegtartóztatással, mértékletes!léggel, bőjtöléssel, szörzsák- és hamu
ban igyekezünk megengesztelni az eget; s midőn irgalmasságot nyer
tünk, dicsiíitjiik az Istent. E szeroncsétlenségek azonban nem vernek 
le minket; nem is ohajtunk egyebet ezen a világon, mint hogy lehető 
leghamarább megválhassunk attól." 

Tertullián egész erélyességgel fakadt ki a l á t v á n y ok s főleg 
a szinházak ellen, mellyeket pogány eredetök-, a velök járó veszélyek
és az ált~1ok felizgatott szenvedélyeknél fogva rendkivül ártalmasoknak 
tartott. Ertekezett a bálványozásnak különféle eseteiről, a női öltözetröl, 
a vértanuk-, keresztség-, penitencziatartás- és imádságról, a becsuszott 
visszaéléseket és babonaságokat korholva. Igen nagy fontossággal bir 
az ö miive De praescriptione haereticorum, mellybentör
vénycs védokkal támadja meg az eretnekeket, mint a kik nem képesek 
vitatkozni a szentirás fölött, mellyet ök nem ismernek; legjobban leveri 
i1ket azon bizonyitással, hogy az ő tanaik ujabbak, holott az egyház sza
kadatlanul hiszi azt, a mit az apostolok s az általok alapitott egyházak 
núndenkor hittek. 

Annyit azonban meg kell jegyeznünk Tertulliánról, hogy ö szen
vedélylyel vitatta saját véleményét; nem akart leereszkedni a korhoz, s 
az emberi gyarlósághoz ; nem volt ment minden gögtöl, s nagyon is önké
ny ü levén, daczára annyi ismereteknek eltántorittatni engedé magát a 
montanisták tévelyeitöl, mellyek az ö hajlithatlan szellemével 1 tulszi
goru elveivel őszhangzásban állottak. Ekkor tulságig hajtva a tanokat, 
tagadta, hogy szabad volna menekülni az üldözés elöl ; ujabbakkal tol-· 
dotta meg a kötelező böjtnapokat ; azt, a ki becstelenségbe esett, ve
zeklésre bocsátani nem akarta; még ujabb saját felekezetbelieitől is 
elvált, az által, hogy a lelkek anyagiságát és nemiségét vitatta, támasz
kodva azon sugallatokra, mellyekhez folyamodnia kellett, miután az élií 
egyháznak tekintélyét megtámadta volna. E tévelyekhez mindvégig ma· 
kacsul ragaszkodott. 

A keletiek symbolismw;ától egészen ment s mindenben hrr
tározott levén, müveiben komoly- és szigoru, de pontatlan s egyszer
smind ru esterkélt szintugy irmodorában, mint eszméiben *), fárasztó 

*) Tertullián , sajátszerü s ollykor erőszakolt kifejezéseinek daczára, első vetette 
mPg alnpját n ker. hitágazatokat gyakran igen j6ljellemző latin nyelvnek. Előtte senki sem 
fcjtegette a theologiai tárgyakat latin nyelven ; nem csoda tehát, ha irmodora még nem 
eléggé határozott, ~em annyira nem tiszta é~ szabatoR, mint a későbbi időkben. S habár 
Tertullián nem mondhat6 is egészen mentnek minden hibát611 főleg mintán a montanisrnu s
hoz szegötlött : lllindazáltalmind a régi, mind pedig az nj11ubkori tnd6sok által gyakran 
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tuláradozó bőség<' miatt, s homályos a tulhajtott szabatosslign:il 
fogva. t) 

Szent Cyp•·lim. 
Szintolly szenvedélylyel, csakhogy nagyobb megfontolással jár el 

irataiban Caecilius Cyprianus, Carthagoból, kinek müveiben semtilivel 
sem kevesebb a kellem, mint az erő. Számos m[iveket irt kellemes és 
világos bőséggel, mellyekben másoknál többet tett arra, hogy el válassza 
egymástól a hitnek és vizsgálatnak, akinyilatkoztatásnak és afölfog~snak 
két rendjét, mellyeknek összevegyitése az értelemnek szolgas~íg1\.t vagy 
e !tévedését idézi elö; holott a megkülönböztetés megnyitja az emberi ér
telem előtt a végtelen korlátait, midőn a jelvénytől a valóságba vonja 
azt. Különösen a Bálványozás hiuságáról s az Egyház egysé
g é r ő l irt értekezéseiben a régi vallást, és az ujabb szakadásokat· 
támadja meg, a hitnek egységét a romai szék egységében álla
pitva meg határozottan 2). Értésére esvén, miként a pápa engedménye
ket készül tenni a szakadár Felicissimusnak, ekképen irt hozzá: "Sz;
•·etett testvér! egy püspököt meg lehet ugyan ölni, de nem legyőzni. En 
gyöngéden szoritok magamhoz minden töredelmes bünbánót; de ha 
valaki azt hiszi, hogy rémítés által nyithatja meg az ajtót, tudja 
meg, miként Krisztus táborát fenyegetéssel be nem vehe tn i." Tele ér-

tu lszigorral Jön megitélve és kárhoztatva; min(']( ióoka lcginkoí.hh noban keresendő, hogy 
nem fordíttatott elegendő gond sem az ö szaggatott, H mondatok-, kihagyások- és elhallga
tásokkal teljes irAiyára, sem pedig az ö hirtelen és heves okoskodásmódjl<ra, mellynél 
fogva egyik eszméről a másikra sebesen átmegy, az olvasókra biz va utángondolását an-
nak, a mit elhallgatott. - s 

1
) Az egyházi irókon kivüllásd Neander, Antiynostikus Gei.8t de11 Tert1dlianu.a und 

HinZeituny in dessen Schriften. Berlin, 1825. 

Cbarpentier, Ét:ude hiat01ique et litémú·e .YU7' Tertulti en. Paris, 1838. 
2

) "Sz. Pál a szent egyHégnek alapjait e szavakilan rakja le: ,Igyekezvén megtar
tani a léleknek egyességél 11 oékeségnek kötele által ; egy test és egy lélek vagytok, mi
képen hogy a hivatalotoknak egy reménységére is hivattatok. Egy az Ur, egy a hit, egy ll 
keresztség, egy az Isten, ki mindeneknek atyja, ki minden~k iciJött vngyon, éR mindene
ken áthat, és tibennetek mindeniktekbenmnnkálkodik (Rplrea. 4, 3-6). Illyen a ltezdete 
azon egységnek, mellyhez ióloldh&tlannlltell esatl&koznunk, iólt•g nekiink püspököknek, 
kik elnökölünk az egyházban." 

"Valamint csak egy n Krisztus, szintugycsak egy az egyház, egy a Krisztus szava 
!Ital sz. Péterre alapitott tanitó-szék ; telu\t egy az oltár, flgy a pap ; nem is lehet kett!!, 
nem is kiilönbözhetik egyik a másiktól. Csupán csnk a hiinös esztelenség , n szentségtörö 
idtentelenség tulajdonithat jogot magának az Isten által o hajtott ;end IólforgatAsára." 

"A püspöki méltóság csak egy, mellyuek egy részét közösséghen mindegyik birja. 
Mivel csak egy a püspökség, 1\Z egyház is csak egy, elterjedve az nzt nlkotó tagokJJak 



501 

zelem- és hévvel, F•:nelon itélete szet·int, léleknagyság- és elevenségre 
Demostheneshez hasonlítható. Ha nem volt is egé~:~zen ment a tévely
WI, dicsö vértanusággal kiszenvedett érte, miként azt fönebb emli
tettük. 

Arnobi us. 
Arnobius szintén Afrikából vette ci·edetét, ki miut.án sokáig küz

dött a pogányság mellett, végre megadta magát az egyháznak , melly
nek kivánatára szavának minden erejével a bálványozás ellen fordult. 
Valamint tehát azeWtt a profán i1·ókat értelmezte, sz intugy a P o g á
ny ok ellen irt (303.) hét könyvében ') teljesen megczáfolta a régi 
vallást, se részben a tanult emberekhez fordult, kik a régi és ujabb tanok 
közt sulyegyent tartani képesek valánuic Buzgalmában nem csak a szin
házak lerombolását, hanem a költők miivcinelt megsemmisítését is köve
teli. Mint a rhetorikának oktatúja, áradozó éR mcsterkél t levén, mélyebb 
belátás nélkiil az igazságba, az uj testamcntomot ritkán, az ó-szövetsé
get pedig soha sem idézi, s minden erejét a bálványozás és azok meg
czáfolására fordítja, kik azt mondtik: "a kereszténység behozatala után 
elveszett a világ, s az emberi-nem minden gonoRznak zsákmányává lett." 

),arlantius. 
Arnobins érdeme, hogy a kereszténységnek egy másik hatalmas 

bajnokát nevelte föl Lactantiusban (318.) kit, Constantin az ö fiá_!lak1 

Crispusnak oktatójává v:\lasztott azon tudonuinyokban, mellyeket Asiá
ban tanult. A z Ü l d ö zök h a l á l á r ó l irt értekezésében nem annyira 
történeti igazságot, mint szónoki képzel öd és t tüntet el ö. Midön az igaz
,;ág ellen fegyverrel küzdött(~k, s két bölcséF;z könyveket irna ellene: ezen 
ö annyira megbosszankodott, hogy föltette magában megczáfolni nem 

u agy sokasÍI.gitbnn. A naphól temér<lek sugár jön ki, •Ic csak egy a világosst\gn:>k gyupont
a fának Hok ága van, de e~ak egy törzsből ~arjndnak, melly n földben mély gyökeret vert; 
<'gy forrásbólszámos patak fakad, de a forrás mégis csak egy." 

"A sugár nem válhat el a naptól; elmult a ft\uy, midiín nem lt\te~ik mAr viszony an
nak ok fejével. A fától elválasztott H.g nem hajt tiibbé gyökeret; a forrástól citéritott patak 
csak hamar kiszámd. E~ az egyháznak képe ; az isteni fény, me Ily azt köriilvcszi, suga
raiba foglalja az egé~z világot; dc csak !.'gy pontból osztja fényét mindenhova, a n~lkül, 
hogy az okiónek egysége ml'ghomlnnék ; anuak kimerithctÍen termékenysége szaporítja. 
az ágakat az "gész földön, messzire ömlesz ti ki bii vizeit.; de mindcnütt ugyanazon okfö, 
ugyannzon eredet, ugyanazon anya nyilvánítja erejét számtalan gyennekeiveL" De u,.;_ 
late. - E'pistol'l ad plebem. 

') Dispv.tationum adversus Gente., libri VII ... Leyden, 1651. Af,·ica Cri•timu• 

Morcelli Istvántól (Breseia, 1816.) bámulandó pontossá.got és türelmet tanusit, de 
semmi egyebet. Sehol nem szur eRzmét a tények közé, s az egyes állitásokból áta
János következtetéRt nem von. 
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csak c két bölcsészt, hanem a kereszténységnek valamennyi ellensé
geit, amit In s ti tu ti o n es d i v in a e czimü müvében tcl,jesitett is l) Con
stantin uralkodásának vége felé. Mint gyenge theologus, visszautasítja 
ugyan a tévelyeket, a nélkül, hogy kerülni tuuná azokat j nem annyira 
magasztos ékesszólás, mint pontos kifejezés által tünteti ki magát, s ha 
bár a legcsinosabb irmodora van is minden latin egyházi irók közt, azért 
még nem érdeml\ meg a kel'eRztény Cicero czirnét. Távol attól, hogy Ju
lius :Firmicus haragjában osztoznék 2), ki a bálványozás t a törvény szi
gora szerint kivánta biintetni, határozottan kijelenté 1 tniként a valhís 
az akarattól függ 3). "Távol legyen tőlünk, ugy mond, a gondolat, 
hogy üldözöinken bosszut állani akarnánk ; bizzuk ezt az Istenre j a ke· 
resztények vére annak fejére száll vissza, ki azt ontotta.u 

Pantaeuns és alexaudrial Kelemeu. 

A szcnt atyáknak vértanuság által is támogatott igéi okvetlen meg
termék gyümölcsüket, s még az cllenséges táborban is viszhangra talál
tak. Már Marcus Aurelius korában emlités tétetik bizonyos keresztény 
iskoláról, melly Alexandriában alapíttatott, mint ellentéte a pogány 
akademiának, hogy bajnokokat neveljen az igazság számára. Ez iskola 
azonban csak is a II. század végével vergődött fontosságra1 midön a 
stoicus Pantaenus, az igazság ismeretére eljutván, igazgatója lett a 
sz e n t ig ék isk o l á j á n ak (.:luYamwAÚOJ' tE!_Jr•;J, ).ó;'t•JJ'); s elsö 
volt, ki keresztény tanszéken az alexandriai muzeum metaphysicai ta
nait adta elö, s a vallást rendszerbe önteni szándékozott. 

Utódja lett alexandriai Kelemen 4), a legjártasabb egyén Plato 
bölcsészetében. A P a e d a g o g us-ban rövid foglalatát adja a keresz
tény erkölcstannak a catechumenusok számára, s nem mindig illendő 
részletezéssei az életmód és az öltözködés legaprólékosabb szabályaira 
ereszkedik le, azt ajánlván, hogy legyen az öltözet fehé1·, minden szin 
és uszály nélkül, a nőknél rendesebb j ezek czipöben járjanak, a fér
fiak mezitláb, de se aranyat, se d1·ágakövcket ne használjanak, arczu
kat vagy hajokat ne fessék j rendkivül ne piperézzék magukat j szám os 
rabszolgákat, fóleg herélteket1 törpéket, szörnyetcgekct ne tartsanak j 
állatokat a szegények helyett ne tápláljanak; fúrdökbe, leginkább a 

1
) Oaeut LactantU opera, edit. Gaia ci et variorum. Leydcn, 1660. 

2) De m~·ore profanal-um religicmum. 

l) Nihil est tam voluntarium quam religio. V. 20. 
') Olementis Alexandrinl opera gmece et lati-ne, quae exstant, edidit Potter. Ox· 

ford, 1715. 2 köt., ivrét, ujra nyomva V elenezé ben. 
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két nemmel közös fürdökbe ne járjan:tk; tcRtöket kiizdelmekben, lapta
játékban, sétálásban s leginkább háú foglalkouisokban gyakorolják, ús
s::mak, fát vágjanak; koczknjátékra s egyéb mulatságokra ne adj.ik ma
gukat; a circust és szinházat kerüljék; fenszóval egymást az utczán ne 
üdvözöljék, nehogy a pogányok által ok nélkül magukat megismer
tessék. 

Ezen szemrchányásaiból is kitetsúk, milly nehezen birta a ke
rcszté nység megváltoztatni a rossz szokásokat. Bámulattal hallja az em
ber , miként engerlék át magukat némellyek a pogány ledérségek
nek és gonoszságoknak, környezve fiatal gyermekek, jóillatu, folpipe
rézett, mértékletlen egyenek !Utal ; a nök gyöngyökkel és drágakövek
kel megrakva, a férfiak előtt vetköztek le, s ugy mentek a fürdök be, 
mellyeknck nagyszeriiségét alig képzelné az ember. 1) 

St r om a t a, vagyis ,szőnycgek' czímet adott egy keresztény böl
csészeti értekezésnek Különfélc, egymásból nem folyó történeti isme
retek gyüjteménye ez, mellyben igen fontos; különben ismeretlen adatok 
foglaltatnak; a logikai ismeretek a hit és turlomány közti kiilönbséget 
s az okoskodás szabályait tárgyalják; az elméleti nézetekben bölcsé
szetileg mérlcgcli az evangelinmi tanokat s az emberi ismeretek bizo
nyosságát. 

A p o g á n y ok h o z intézett i n t e lm ek b e n igen nagy tudo
mányossággal, gyönyörü s néha ékesenszóló fejtegetéssei igyekszik 
bebizonyítani, hogy az Istennek egységét s a főbb igazaágokat minden 
században hitték a bölcsészek és a költők, s hogy azokat a zsidó néptől 
tanulák 2). 

Erőteljesen kikel a pog1inyság ellen. "l?öllcbbcntem, ugy molHi, 
a fátyolt, melly a ti mystcriumaitokat taka1ja, s azoknak, kik az igaz-
ságot látni aka1ják, folcleritem a ti titkos szertartásaitok biibájos vfll
tát ... Féktelen szemtelenség! Egykoron nz éj a mérsékelt emberek 
élveinek rejteke volt: jelenleg a mértékletlenségnek szentelve, a bca
Yatottak utálatosságait fedi fol, s a fáklyákabiint és a sz en verlélyt vilá-

1) "Az ö fiirdöjök hámnlanrló mesterséggel késziilt, hordozlmt<Í, átlátszó, ~átonal 
boritott sr.oba, tele székek kel, arany- és eziisttel, s hason-anyagn edényekkel, némellyek
hPn ital, másokbim étel áll, ismét mások fürdöképen s.-.olghlnak. Még a rostélyo)( is eziist
höl vannak. MértéklP-tlcnHégök annyira mcgy, hogy rmc nök csak rés.-.egen lépnek a fiir
uöbe, S ol.t drágaságokat fitogtatnak, a IUÍ legdnsabb és Jegpompásabb )eYén, kielégítheti 
hinsh.gukat." 

2) Ugyanazt szlmdékiJztunk bebir.onyitani mi, de azon róltcvésscl, hogy azok a 
még szét nem oszlott embereknek ösi hagyományáb61 veszik eredetöket, 
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gitj1ík meg ... Énekeld el nekünk, oh Horner, a te szép dalodat ,Mars
és V ennsnak tolvajszerelméről'. De ne, hallgass! nem lehet szép a dal, 
melly házasságtörést hirdet; mi nem akarjuk beszennyezni fuieinket 
még csak a parázna szavak hallásával scm .... A ti kegyetlen s az em
berek iránt könyörületlen isteneitek nem c11ak hogy elhomályosítják 
ezeknek elméjét, hanem még gyönyörrel is látják a vérontást a circus 
és m·ena vad küzdelmeiben ; a gyilkos csatákban, hol segítségül hivat
nak ; az áldozatokban, mellyeket a városoktól és népektől kivánnak. 
Messeniai Aristomenes a férfiaknak hármas hccatombeját áldozza itho
mei Jupiternek, kik közt Theopompus a lacedaemonok királya is volt. 
Chersonesus Taurica lakói Dianának á.ldozzl~k föl mindazokat, kiket a 
hajótörés partjaikra vetett; s ezen áldozatok Euripides tragoediá.jában 
lőnek megénekel ve. Monimus a cs o d á l a t o s d o l g ok b a n mondja; 
miszerint ThessaHa Pella vát·os1\.ban egy achaeus áldoztatott fol Peleus
és Chironnak. Antides és Dosidas emlitik, hogy a Krétából származó 
lyciaiak emberáldozatokat mutatnak be Jupiternek, a lesbosiak Bac
ehusnak, taQrisi Dianának a phocaeabeliek. Athenei Erechtheus és a 
romai Marius saját leányaikat konczolták föl : amaz Proserpinának, 
emez az Averruncok-, vagyis a gonoszt eltávoztató isteneknek. Igy mu
tatják az ördögök, mennyire szeretik az embereket. Az illy babonaságak 
még követökre találnak! s nem veszik észre, hogy az illyesmi nem ál
dozat, hanem gyilkosság; hogy a név és a hely nem változtathatja meg 
a dolgok lenyegét; hogy Dianának és Jupiternek áldozni épen annyi, 
mint áldozni a haragnak, bosszuállásnak, fukarságnak, egyéb hasonló 
ördögségeknek; hogy egyre megy, oltáron vagy utczán koncz.olni föl 
nz embert." 

A haladás eszméjét ellenébe állítja a mozdulatlanságnak, melly
hcz a fenyegetett pogányság folyamodott. "Azt mondjátok, nem szabad 
felforgatni az ősi szokásokat? miért nem táplálkoztok tehát azon tej
jel, mellyhez titeket, mint cs~csemőket szoktattak a dajkák? miért sza
poritjuk vagy kevesbitjük az ősi vagyont a helyett, hogy föntartanók 
azt, a mint átYettük? miért hagyjuk el azon dolgokat, mellyeket mint 
gyermekek undor és kaczagás köz t vittünk végbe? Mi magunk oktató 
nélkül is megjavítottuk magunkat. A mi az életmódot illeti, nem ra
gaszkodtok olly féltékenyen az ősi intézményekhez : a sokkal fontosabb 
ügyben nem válnátok meg a kárhozatos erkölcstelenségtől? ... Hogy 
ha a hamis istenségek tiszteletében őszültetek meg, most ifj od jatok meg 
az igaz Isten tiszteletében ... Szép hymnus az, melly fölemeli az embert a 
halhatatlan Istenhez igazságos tettek végbevitele által, s abban az igaz-



ságnak minden szava viszhnngzik ... Az ntheneiek Solonnak, az argi
vusok Phoroneusnak, a spartaiak Lycurgnsnak törvényeit követik : de 
ha te keresztény vagy, a te hazád az ég, törvényhozód az Isten ... Üd
vözlégy, égből alászállott világosság, tisztább a napnak világánál e ked
vesebb mindennél ez életben ! .. Ki azt követi, megismeri hibáit, Istent 
és felebarátját E<zereti, betölti a törvényt, és jutalmat nyer ... Krisztusnak 
kürtje !!Z evangelium, ö fujt abba, mi pedig hallottuk hangját, s fölvéve 
az igazság vértjét és a hitnek paizsát, fölkészültünk a bün legyőzésére." 

Minthogy gyakran rosszul alkalmaztatott az evangeliumi tan a 
szegénységről vagy az által, hogy tulfokoztatott, vagy mivel a tár
sadalomra nézve veszélyesnek találtatott: lássuk, minő magyarázatát 
adja annak Kelemen a ,Me ll y g a z d a g ii d v ö z ü l h e t1 czimü érte
kezésében. "A parancs, ugy mond, betöltve vagyon, midőn a gazdag
ság a jótettek tárgyává és eszközévé válik. Természetöknél fogva kö
zönyösek levén a kincsek, ok nélkül sem becsmérelni, sem pedig meg
vetni nem kell azokat; minden csak azok használatától fúgg. Nem is 
azoknak kell tulajdonítani a gonoszt, mit előidéznek, hanem a hünös 
hajlamoknak és szenvedélyeknek, mellyek a Teremtő ajándékait ter
mészetökből kivetkeztetik, azoknak használatát elferditik, s rosszra for
ditják azt, ami ránk és másokra nézve uj érdemek forrásává válhatnék." 

Számos egyéb apologeták közt nem mellőzhetjük Apollonius vér
tanut, ki hitét a senatushan védelmezte 1) ; Dionysius korinthusi püs
pököt, ki többrendbeli levelekben fejtegette a katholikus tanokat, s os
tromolta az eretnekségeket; és az assyriai Tatianust, platonicust, sz. J us
tin tanítványát, ki a hellenek2) tudomány-hiuságával s főleg az ö bölcsé
szetök ellenmondásaival az Isten természetéről és a szabad akaratról 
szóló katholikus igazságot állítá szemközt. ,.,Mig, ugy mond, nemeily 
cynicusok, kiknek egyedüli érdeme abban áll, hogy hanyagul betakart 
egyik vállukat, azétzilált hajokat, hosszu szakállukat és körmeiket lát·· 
tatják, és azt mondják, hogy nincs semmire szükségök, kétszáz darab 
arany dijt is huznak a.cf!ászároktól: arra akarmík kölelezni a keresz
tényeket, hogy a pogányok szokásait kövessék '?" Itten kiterjeszkedik 
annak bizonyítására, miként a jóság nem párosulhat a bálványozással, 
a becstelen nőknek emelt emlékek kel , a szinhüz gy alázatosságával, 

1) Cum judex multiR eum precibus obsecrasHet, petiisedque ab illo, ut coram se
natu .rationem fidei suae rcdderet, elegantissima oratione pro rlcfensione fidei pronunti
ata. Eusebius, v. 21. 

t) E néven neveztettek keleten a pogll.nyok. 
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mint a melly az éj köpenyével eltakart bünökct hozza napvilágra; az 
athleták hagztalanság:\val, s a gindiatorok kegyctlenségeivel, kik épen 
azért tartatnak, hogy haláluk által szerezzenek élvezetet. lVIinthogy 
azonban a keresztények bölcsészetc nem csupán a gazdagoknak szól, 
helytelenül gunyolják iíket, ha gyermekek- és nőkkel ereszkednek 
vitába. Keresztény értelemre akarta Tatian visszavinni a keleti bölcsé
szetet, mellyet hasonlithatl:mul fölebbvalónak tartott a görögnél, habár 
megrontva a bálványozás által; néha azonban tulment, meg akarván 
egyeztetni az emanatiot a katholika hitigazsá.ggal ; továbbá tévedett, 
midőn tulságos szigorból kárhoztatta a házass:igot, a husételt, borivást; 
amiben az encratiták Óf' hydroparastatok eretneksége állott. 

A görög bölcsészet tévelyeit megtámadta még Hcrmias a Il. szá
zadban 1), a keleti bölcsészet tévelyeit pedig sz. Irenaeus, Gallia apos
tola és lyoni püspök, ki vértanu-halállal mult ki a III. század kezdetén. 

Dlonysins AreopRgifR. 
Dionysius Areopagita neve alatt tétettek közzé némolly iratok, 

mellyeket helytelenül tesznek át némellyck az V. századra, minthogy 
már Origenes hivatkozik azokra. Bcavatva a keleti bölcsészetbe, a ke
resztény hitigazságok által átalakitva mutatja be azt, s legmagasztosabb 
könyveia Hierarchiáról és az Isteni nevekről megmagyarázzák, 
a mennyire embertől telik, az Igének és az eszméknek származását, s a 
középkori scholasticismusnak bő forrását képezték. 

Athenagoras visszautasítja azon képletes magyarázatokat, mely
lyeket a pogányság védelmére vagy mentségére az időtájban kezdtek 
fölállítani. "Legyen bár, ugy mond, Jupiter a tiiz, .Tuno a fóld, Pluto a 
lég, Thetis a viz : mindez csak elemeket állit elő, de nem képez iste
neket. Az istenség parancsol, az elemek engedelmeskednek ; ugyan
azon hatalmat tulajdonítani ama lénynek, melly parancsol, és annak, 
melly engedelmeskedik, annyi, mint összetéveszteni a változó, veszendií 
romlandó anyagat a nem teremtett, örökt~l fogva való s magához min
dig hasonló Istennel." Justinus pedig: "En magára hagyom Piatót; 
nem azért, mivel tanitása ellenkezik Krisztus tanitásával, hanem mivel 
egészben nem hasonlit hozzá; ugyanezt mondhatom Zeno tanítványairól, 
a költők- és a történetirókróL A mindeniitt elhintett igazságnak ök csupán 
egy részét szedték össze; azt, amit ők felfogni bírtak, bámulandóképen 
fejezték ki. De minő ellenmondás ba jutottak a legkomolyabb pontokra 

1) lrrisio gentilium philosophorum. 
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nézve, mivel nem tudtak fölemt>lkedni ama legfobb tanhoz, az isteni 
tudományhoz, melly soha uem tévecll A mi bámulandótök mondottak, 
az nekünk keresztényeknek sajátunk, kik imádjuk, és szeretjük az 
Atya Isten után az isteni Igét, a nem teremtett, kimondhatatlan lsten
től származott Igét ... Az ész által, mellyet becses mag gyanánt rakott 
le bennünk, láthatták a ti bölcsészeitek az igazságot, de mindig csak 
gyönge pitymallatként világítani. Ezen egyszerü csírát, eme gyönge 
sarjat, melly arányban áll gyarl6sá6'1mkkal, összehasonlíthatja-e valaki 
magával az igazsággal, melly az ö egész teljében és kiterjedésében 
közöltetett velünk a ma l as z t által?" 

Origenes ( 185-253.). 
A keresztény bölcsészek között első helyet foglal el alex_andriai 

Origenes. A vértanuságra v1ígyván, miut.c'Ín atyja, Leonidas, a Severus
féle üldözés alatt Egyptomban azt elnyerte, meglátogatta a foglyokat, 
cikisérte öket a vitatkozásra és a kivégeztetésekre, mit sem törődve a 
nép kiabálásaival és a tisztviselök büntetéseiveL Folyton a nőkkel tár
salkodva, kiket oktatott, nehogy ifjusága által gonoszra vetemedjék, 
testén csonlátást tün, a megölö betü szerint értelmezve az evangeliu
mot *). Látni akarta a ro mai egyházat; végre megállapodott Caesareában. 
Ambrosius, kedves gazdag barátja által gyámolítva, a szentirás ér
telmezéséhez fogott; hét jegyző írta azt, amit ö toll alá mondott, ugyan
annyi másoló s néhány fiatal nő ujra leírta azt. 

Decius alatti üldözés korában Origenes börtönbe vettetett, és kí
noztatott; de azon reményben, hogy talán elpártol, s példájával másokat 
is megront, életben hagyatott. Mindazáltal ö szilárdul megmaradt hite 
mellett, sőt lelkesítő irataival másokat is buzdított. Decius halála 
után egy nagy könyvtárral ellátott ajtatos nőhöz menekült j itten irta 
a H e x a p l a-kat, s a bebörtönzött Ambrosiushoz intózett B u z d i t ás t 
a v é r t a n u s á g r a ; azután a szentirást é1·telmezte, elkülönözve a ha
sitottakat. Lemásolta a különféle fordirosokat három pél<lányban, egyet 
három, egyet hat, s egyet nyolcz hasáb bal, s ismét különösen a H e t
v e n ek fordítását, apró vonalakkal jelölve meg azt, a mit ezek a zsidó 
szöveghez csatoltak. Huszonöt kötetet irt .Máté evangeliurna fölött, még 
többet a kisebb profétákról. 

Temérdek miiveit tekintve, valóban bámulatra méltó, hogy egy 
ember annyit irhatott, s(it csak szerkeszthetett is t) j pedig még azon-

*) Azaz : Máté evangeliurna 19. fejezetének 12. versét. Késöbb c tettét Ori-
geue.s maga is kárhoztatta (HQrnil. 15. in Malth. n. l. a köv.). -s. 

1) Quis nostrum tanta potest legere, quanta ille conscripsit? S. Bler. Carwne. -
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tul értekezéseket tartott a hivek kel, vitatkozott az eretnekekkel, levele
zett igen sokkal, m~jd azért, hogy mentegcssc mag<it, vagy hogy taná
csot adjon Fülöp császárnak, majd ismét, hogy föléleszsze a keresz
tények buzgalmát, különösen a végre, hogy vasárnap és pénteken a 
szentirás szövegét és magyarázatát hallgassák. Arabia kormányzója, s 
Alexander császárnak anyja, Mammaea, tőle kértek oktatást a lelki dol
gokban, s egy sereg tanítvány mindig vele volt reggeltől estig. Igen 
szeretetteljesen viselvén magát irányukban, azoknak hajlamát tanulmá
nyozta; sz. Gergely, neo-caesareai piispök l<•irja, miképen nevelte öket 
eme mesterök : "Miután ellenállhatlan beszéllekkel elkészítette öket, 
oktatást ndott nekik a logikában, hozzá szoktatva öket, hogy a bizonyi
tékokat ne csak ugy esetlegesen fogadják és vessék el, hanem vizsg<ll
ják meg figyelmesen, a nélkiil, hogy a lútszathoz, va.gy a szavakhoz ra~ 
gaszkodn<l.nak, mellyeknek vagy fénye vakit, vagy egyszeriisége untat, 
s ne utasítsanak vissza ollyan dolgokat, mellyek első tekintetre képte
lenségeknek látszanak, gyakran mégis nagyon igazak ; végre minden
ről ép észszel és előitélet nélkül hozzanak itéletet. Azután a természet
tanban oktatá öket: vennék tekintetbe a világ Alkotójának mindenha
tóságát és végtelen bölcseségét, melly annyira alkalmas ami megaláz
tatásunkra. Előadta nekik a mathematikai tudományokat ÍR, fóleg a mér
tant és a csillagászatot; végre az erkölcstant nem hiu beszédekben, 
meddő meghatározások- és osztályozásokban, hanem gyakorlati okta
tásban, hogy ügyeljenek a szenvedélyek fejlődésére, miként a lélek 
mintegy tükörben szemlélve magát, gyökerestül kiirthassa a biinöket, 
s megszilArdithassa az észt, melly minden erényt létrehoz. Az előadás
hoz példákat is csatolt, ö maga minden erénynek példánya levén. Mind
ezek után bevezette öket a theologiába, azt állítván, hogy a vég okfó
nek ismerete a legszüksége~;ebb. Elolvastatá velök a régi görög vagy 
barbár költők és bölcsészek iratait, kivéve azokét, kik az atheismu~;t 
szándékosan taniták, hogy minden véleménynek erejét és gyönge11égét 
megismerve, az előítéletek ellen magukat megóvhassák Ez olvasás köz
ben mintegy kézen fogva vezette öket, nehogy valamiben fónakadja
nak, s kimutatta nekik azt, a mi sajátképen hasznos minden felekezet
nél, miután ö azokat bámulandókép ismerte. Figyelmeztette őket, hogy 
semmiféle bölcsészhez, bármilly nagy hire legyen is, ne ragaRzkodja-

Nemo mortalium plura; ut mihi sua omnia non ~"Ium non pm·lcgi, sed ne invcniri qui· 
<lern posse videnntur. Vincent. Llrlnensls, Co1nm. 

Párisban, 1733. De la Rue maurinus 4 köt~tben nyomatta Ori(enls opera omnia, 
quae .gmece vel latine lamtum. ex.,ta;nt. 
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nak, hanem egyedül csak lstenhez és az ö profétáihoz. V égre megmagya
rázta nekik a szcntirást, mellynek ö egyik legtudósabb értelmezője volt." 

Origencsnek leghasznosabb müve volt az, mellyet az epicureus 
Celsus ellen intézett, ki Hadri1in korában ~~r t ek e z és t irt a z i g a z
s á g r ó l , mellyhen megtámadta a zsidókat és a keresztényeket j s az
zal dicsekedve, hogy könyveiket olvasta, ürügy iH látott ~tzokban guny
és rágalmakra, a mit a XVIIL század bölcselöi gonosz indulattal után
másoltak. Origenes nem annyira védokokkal, mint tényekkel a vallást 
megszilárditja, vitatkozva a jiivendölésekröl, Krisztus csodáiról, mely
lyeket Celsus nem tagadott ugyan, hanem a bűvészetnek tulajdonított, 
s azokról, mellyek olly gyakran megujulnak az egyházban. Különösen 
pedig az erkölcsök megváltozását, az önmegtartóztatást, a mások meg
téritésére ir1inyzott buzgalmat hozta fol Cebus ellenében. 

V al amint az alexandriai iskola az ö átalános bölcsészetében akarta 
elnyelni a kereszténységet: súntugy az első századoknak eme Leib
nitza a platonismust a keresztény valláshoz igyekezett idomítani. Ő az 
evangeliumi történetekben kettős értelmet nyomozott, mystikusnak tart
va az egyiket, ugy hogy kétféle igazság állhatna meg egyszerre, ugy
mint a történeti és az erkölc~i igazság. Első lépés a jelenkori német 
exegeták protestaus iskolája felé, melly azt vitatja, hogy az egyszerü 
elbeszélési tényekben sem fogadható el mindig a betüszerinti értelem. 
Azonban núndig igen nehéz dolog marad rendszert alakitani mélységes 
titkokkal teljes anyagból j minthogy a hit sokkal magasabb polczon áll, 
mint a tudomány, s a kereszténység, a milly véghetetlen, nem szaritható 
korlátolt formák közé, a nélkül, hogy a kinyilatkoztatils vagy értéké
ben, vagy szellemi hatalmában ne veszih;en. 

Az eretnekségek lccsillapításn végett Acitajában utazva (230.), 
áldozán·á szenteltetett. De mivel tud va volt róla, hogy megcsonkitá 
magát, s ennélfogva az cgyh:ízi törvények szerint az egyházi rendek
ből ki volt zárva: nagy lárma tlímadott a dologbóL Részint ez okból, 
részint az irataihan elszót·t némelly tévelyek miatt Demetrius, alexan
driai püspök, egy zsinatban nH'gtiltlí neki a tanítást s a városbani la
k:\.st, söt ki is zárta öt az egyh:izbúl. 

Origenes leginkább tévedett egy értekezésében az alapelvekről 
(fff (IL ,;(17.1'; 1 1), hol a dolgok okfejének dualismusát tagad va, azt vi
tatja, miként 1\Z Isten jó r.". Yli.ltoz hatlan, a teremtmények szabadok s 

1) Ennek c~ak forditl.,;a marat! l föu Hnfiuustól, saját \·allowú~a H:o~erint gyakrom 
mcgmá~itnt, miként a küvel. Könyv XI. fej. clöadandjuk. 
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j óra és roszra egyiránt képesek ; azután pedig tulhajtva a következte
tésekkel, azt állitja, hogy a teremtmények közti egyenlőtlenség az ii 
érdemökből származik. Az Isten, mint mindenható ur, szükségképi te
remtö levén, már öröktől fogva és azonnnl, kellett, hogy teremtsen lé
nyeket, mellyek neki engedelmeskedjenek; először is valami szenve
döleges dolgot teremtett, a rni a formáknak tárgya volt, vagyis az anya
got. Kezdet óta a szellemek •), mint tökéletes értelmiségek, isteni életet 
éltek ; rninthogy változó szabadsággal voltak fölruházva, késöbb a sze
retetben alábbhagyvn, némellyek visszaéltek a szabadsággal, lényegök 
megsürüdött; rniért is az ö vétkeik arányához képest különféle testekbe 
azoritott lelkek állapotába estek 2). A kevésbbé vétkesek alakitották 
a planetákat, má.sok az angyalokat, mások az ernbereket : ruiért is az 
egész teremtés, a világok teméntelen sorozata által kifejlődve, nem 
egyéb, mint nagyszerü esés, me1lyből ismét különféle állapotokon át
menve, igyekszik fölemelkedni, mig végre maga az anyag is dicsőséges 
átalakuláson megy át. A büntetésnek nem levén egyéb célja, mint an
nak javítása, kire alkalmaztatik: a büntetés örökkévalóságát tagadja, 
minthogy a világ végezetével visszatér minden az egységbe, a honnan 
kiindult (a p o c a t as t as i s ). Ezen tévely ei az előlétezésről és a sze
mélyes esésről, mellyeket talán maga is észrevett, később ismét védökre 
és czáfolókra találtak, midőn az ariannsok illy nagy meaternél keres
tek támaszpontot ujabb szörszálhasogatásaiknak. E közben nem tudta, 
mit csináljon a testekkel a föltámadás után : miért is azokat szellemi 
állományra oldja föl. 

Ezen férfiu, ki feddhetetlen életet élt, s az ész hatalmában minden
kor hitt, kortársai által majdnem a hamvaiból föltámadt Plato gyanánt, 
az egyház által pedig egyik legjelesebb tanárnak tekintetett. Sz. Je
romos nem habozott öt az ,egyház legnagyobb tanárának1 nevezni az apos
tolok után, s azt mondani, miként magára vállalná a neki tulajdonított 
tévelyeket, ha. annak tudományával birna. Késöbb azonban alábbha
gyott a magasztalással, miként látni fogjuk. Mert habár az elburkolt rno
dor miatt, mellyel Origenes magát kifejezni szokta, a látszólagos ezáfolat-, 

1) A szellem nála nem testnélküli dolog. Giflib-a Gelaum, l. 1., irja: nisten ter~né
szete az egyetlen, mclly függetlenül él a testi állománytól.. .. A láthatatlan s természetére 
nézve testnélkiili lélek testi helyen nem létezhetik, a nélkiil, hogy ezen hely természe· 
téhez alkalmazott testre ne volna szükség<>." 

2) Jóllehet egyéli miivckllen ellenmond magának, itten azt állupitja meg, hogy 
az anyag annál inkább finomul, menoél jobbau szereti Istent ; és igy 11 pantheisticus ör· 
vényile logicailag vczettetik. 
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a szeutirási nyelvezet- s a nagy férfiu iránti tiszteletnél fogva nem tün
tek Í:> föl mindj;írt a thelyek, késiiLL azonban az ií irataiban fölfedez
tettek az eretnekségek csirái, az Ariusé az Igére, l\Incedoniusé a Szent
l él ekre, Pelagiusé a malas;'ltra, Nestorius- és Eutychesé a megtestesü
lésre vonatkozólag. lVIindezek i5 ni bimaszkodtak, hihetöleg mivel nem 
volt meg nála ama szabatosslíg, melly csak a hosszu vitatkozások és 
ellenmondások által szcrezheW meg*). Az origenism us, a dogmákon 
kivül, a keleti szemléli5dö kereszténység ellentétét képviseli a nyugot
nak tevékeny és gyakorlati kereszténységéveL 

Klllönbség a göa·ö!li t•!<! latin f'gyhí1zntyák közt. 

A különbség már is észrevehető a latin és görög egyluí.zatyák 
közt. .J óliehet a kelet az ö mÍ\'eltségének és hitnézeteinek nagy részét 
a nyugotra átvitte, s ettől törvényeket és kormányformát nyert: mind
azáltal a kettiínek jelleme, szokásai és hitnézetei nagyban kiilönböztek 
Mindcgyiknek más hivatalos 11yelve volt saját irodalmával j ugyanazon 
isteneket, csakhogy különféle múdon imádták. A mivelt egyének tehút 
egészen más alakban fogták föl a kereszténységet Romában, Nicome
diában és Alexandriában, s nem egyforma fegyverekkel harczoltak el
lene. Romában soha nem virágzott a rnetaphysiea és a fensőbb bölcsé
szet, aminek egy részben a nyelv is oka volt; ellenben a józan értelem 
és a gyakorlati ész a törvényhozásban különösen nyilatkozott. A latin 
védirók tehát nem rnutatnak valamell y nagy tehetséget, sőt a roma i 
büszkeséget is megtartják némileg j makacsul vonakodnak egyességre 

*) OrigenP-st illetiileg ma szintugy, mint hajdan, szétágnzók a vélemények. Bay!<>, 
Le Clerc, Beau•ubrc, Moshcim, Brucker s mAsok, kik, mialatt minden eretneket men
tegetlú igyekeznek, az egyházi atyák cllenélJen václakkal lépnek fól, epésen támadják 
meg Origencst. A tudós katholikus itészek közöl m\mellyek mérsél<elteuuek és engedé
kenyebbek irituta mÍtsoknlLI. A mi leginkább ti•ztclctrc méltóvá teszi Origencs t, az azon 
mérsékeltség, rnellycl elll.'nei irányában vi~cltett•tt. Rnfimu és sz. Jeromos fölemlitik 
egy levelének töre<l.ékeit, mcllyet akkor irt, midlín nz alexandriai piispök által kikö
zösittetett. "Nekem elég, ugy mond, elleneimet és rágalmazóimat az Isten itéktére 
bízni; ugy vélem, nagyobb köteles~ég rám nézve szánni, mint gyülölni öket, s in
kább kérem az Ist.eut, hogy irgalma• legyen irántok, semhogy· valami rosszat kivlm
jak nekik, miután a mi hivatá~ unk áldást nem pe<lig átkot mondani." Ezek utAn 
panas7.kodik, hogy iratait meghamisitották, s ollyanokat tulajdonitának neki, miknck 
ö nPm •zerzéíje stb. (Tillemont, lrlem., t. III. p. 164.) Az illy hangnlatu nyilntkozat 
koránsem mutat konok eretnekre ! - I.lh·álói, kivétel nélkül, magasztalják lángel
méj~t, N ismereteinek tcrjcdclmességét : már mikép egyeztetiletök meg az ö mivelt s 
mély bdátásu elméjével ama dun·a tévtanok, legyenek bár azok bölcselmiek amgy 
theologiabeliek, mellyekröl vádoltnt!k '? Csak igaz az, hogy a nagy hirnév gyakran 
igen nagy szerenesétlcnség ! -B. 
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lépni az ellenféllel, s a magukén kivül más fegyvert nem is akarnak 
használni ellenök ; ez oknál fogva az ékei!enszólás ékességeit, a logi
kának segédforrásait s az általuk gyülölt irodalomnak multját elha
nyagolják. Görögországban még vinígzott a miveltség, midön a keresz
ténység ott jelentkezett, miért is ez ott rröteljes ellenszegülésre talált; 
de midön ott védöik támadtak, ezek az iskolák növendékei levén, azok
nak szokásait és hiányait megtartották. Sokan az egyházatyák közöl, 
miként sz. Kelemen, egyik bölcseszi rendszerről a másikra mentek át, 
az életszabályokat keresve azokban; mig végre a kereszténységben ta
lálták fol az igazságot, s Dávid módjára, az óri~\stól kicsikart karddal 
övezve, jelentek meg a csatatéren. 

Mindkettönek más és más ellenséggel kellett megküzdenie. Roma, 
mellyre nézve a vallás és az állam ugyanegy dolog volt, a keresztény
séget mindenekelött az emberi-nem, vagyis a birodalom ellenségének 
nyilvánítja; az ö törvényszerü szelleme határoz, gyilkol, de vitatko
zásba nem bocsátkozik; az apologeták szigort szigorral támadva meg, 
elegendőnek tartják előadni a dogmát, s ragaszkodni az irott szavak
hoz. A görögök ellenben ősi intézményeikből kivetköztetve, a régi 
dicsöségnek csupán emlékeit őrizték meg; ekképen tehát a vitatkozá
sok és szörszálhasogatások iránti előszeretet különösen meggyökerezett 
nálok, s megunva már a régi sophisticai és metaphysicai kérdések föl
elevenitését, mohón kaptak az uj éltetöbb táplálék után. Ugyanazért 
az iskoliti tanokhoz vakon ragaszkodó rhetorok és sophisták oktalan 
Yagy veszélyes ujitóknak tekintették a keresztényeket, kik az átaláno
san elfogadott nézeteket és a hagyományt'k tekintélyét elvetve, az em
berek lelkismeretét bizonytalanságba taszítják. Mig tehát a tisztviselök 
Romában gyilkoltak: a görög tudósok vizsgáltak és vitatkoztak; minek 
következtében az apologeták kénytelenek valának aprólékos részle
tekbe bocsátkozni, elfogadni az éles ellenveté;;t, visszatorolui a finom 
képtelenségeket, vagy fogá1·d syllogitmmsokat. A szabad szólátmak ha
talmát érezve, egyedül csak azt kivánták, hogy az igazság vitatás~\ ba 
az erőszak bele ne avassa magát. 

A szemlélődö, az értelmi miveltségbc szerelmcs görög szellem a 
bölcsészet által tett szalgálatokat hozza napfényre; a romai alapító szel
lem pedig a bölcsészet visszaéléseit deriti föl, s azt valódi rend alapitá
sára képtelennek tartja ; a szellemi társadalmat, annak kormányát, in
tézményeit fölmagasztalja. Ez az oka, hogy a pápúk leginkább a ke
resztény alkotmánynak fontartását és fejlesztését, s a szellem élénksé
gl\nck mérséklését veszik czélba, mig a hit rendje meg nem sziMrdult. 



N~!ta-nólm a görügiik {·s latinok nem annyira az ellenség fölvi
Ugositú:;ára, mint bvtm'·són• tiin·kcsznPk, s nem kerülik az olly véd
veket és t{!nycket, mdlyeket a eritica elvet. Nem nehéz azonban, vagy 
fiilfe<lczni valmnf'lly gyiinge ré~ziik(•t, wgy guny t:ÍJ'gy;ívá tenni azt, 
hogy gyermekir:; t·llenvdó~ukkd bibdiídnek IJ, vagy kijegyezni a rész
letes nagyit:ísokat, mcllyGkre minden nagyobbszcrii vitatkozás Y()zctni 
szokott. l\f~··g- ink:',l,b v:írlull:atja iikd az, ki nem gondolja meg, minö 
ellenfelekkel volt. nekik dolgnk, s gy:iní.kunk tart!tatn<'L iiket, nlÍtli.ín nz 
ellenfélnek snj;ltsitgos fegyvereit baszuidják. ~émdlyrk köztök, giirüg
múdrn, mimlent tagadtak ; Jn:í.wk, ];:deti lllódra, bizonyos régi hagyo
mányokra bí.tua;;zkodtak (·pen ugy, mint a XVI. s:dzadbcli protcstan
f;ok, kik a btlwlikusok ellenéhen ostro!llolták a tekintélyt, mig maguk 
kiizt azt meg;tlapítani akartálc Az atylilmak tehát föladatuk _volt meg
nmtr-tn i a gii;·ög rationalistáknak, llliszcriut a független bölesészcttel 
nem leltet az igazság ismeretére e~jutni; a keletieknek pedig, miként 
nem a pog;\.nyság, hanem a ke1·esztúny;;ég nyug~r.ik a hagyomány te
kintdyón. Ekképen tehút az okoskod:tHban különbség volt, s ha urm 
veszszük tekintdbe, kihez intézik szavr.ikat, könnyen ügyetleneknek 
nevczhetniík iíket. 

A bölcsész;et, melly legt:tgasabb sr.empontbúl tekinti a dolgokat, 
tapasztalni kénytelen, miként Wrnek a sr.ent atyák ö~vényt az uj tár
sadalomnak, a nélkül, h.Jgy elhagynák a régit. Midiin ezt megtámnd~ 
júk, egyuttal annak gyarló:;ágnit és titkait i~ föltárják, s megmuta~ják, 
milly ingador.ú s ellenmondó alapok.m nyng,;úk ama bölcsé;;zet; a ke
leti hicrogly ph helyébe a kcresztéuy mtionali:;must állitjúk, me !ly az ö 
magaRzto,; pályáján mindent mag-áhan foglalva, semmit nem állit bizo
nyitás nélkül; az oracnlnmok- és kárhozatteljes beavatásokróllei'án~ják 
a leplet; fölclcJ·itik az embemek tudatlanságát azon igazsúgokra vonat
kozólag, mellyek az ii miheztartására nézve legszükségesebbek, szivé
nck le~ch:í.g:íbbak s reményeinek lrghizelgöbbek. 

Es ök csakugyan diada\mm;ko<ltak. Ez idő óta a fejedelmt-k 
megsziintek gyilkolni a keresztényeket; de sem iik, sem a tudósok nem 
s;:üntek meg ostromolni öket. A. jobbaknak o hajtása még most is a 
lelkismeret szabadsúgAra van irányozva, miként azt Tertul!i{m már 
nrm csupán a senatus, vagy egy város, avagy egy nemzet, hanem az 
cg<'';:z Yilág sz:ímúra kivánta. Az általok vitatott kérdések már feledéa-

l) Miuntins Felix azt igycks:tik hcbizonyitani, mi~zt·rint nem igaz, hogy a ke

rrsztún:nk szam{,rf<jt.t imádnaL 

33 
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nek adattak át; ök azonban azl'l·t küzdöttek, hogy mi, jogok, hatalom 
és istenek nélküli nép, valahám megszünjünk rab~zolgák lenni a ket
reczekhen, vagy elede· le az oroszlánoknak a felséges ncp vérengző mu
latság:ira, yagy jt\.t(·kszerc a bölcsészek sophisutltinak, az uralkodók 
önki-ny(·nek. Ők azért küzdöttek, hogy mi az egyenliíségnck érzetében 
azt jog gyanánt követelhesslik magunknak mindaddig, mig az idi.í azt 

tettleg szcntesiteni fogja. 

HUSZONKILENCZEDIK FEJEZET. 
A z c o· y ld z b ék é j e és sz e r v e z e t c. o. 

Sok éven át tartott már a Dioclctián által meginditott iildüzés, 
midUn Galerius, hihetiileg betegsége tUta! szelidebb érzelmekre vezet
tetve, snj:lt, ugy síiÍntén Constantin és Licinius nevében következi) tar
talnlll rendeletet bocsátott ki (311. mart. 1.): 

,.A közjóra ir:l.nyzott gondos törekvéseinknek egyike volt az ó 
rumai fegyelem szcrint állapitani meg a dolgokat, s jobb utra t1~ritcni 
a keresztényeket, kik az ó-komak szokásait gőgösen megvetv e, atyáik 
vallás<í.tól megváltak, s bizonyos eszmékhez makacsul ragaszkoJv:o~, 
önkénytesen sznLtak maguknak törvényt, gyültek össze különféle he
lyeken. :Mi rendeletet bocsátva ki, melly szerint mindenki i.ísei vallását 
kövesse, soknn közülök szenvedtek, mások pedig elvesztek. Azonbnn 
látva azt, miként a nagyobb rész mnkncsul ragaszkodik elöbbi véle
ményéhcz, és scm az illő tiszteletet nem akmják megaJni az istenek
nek, sem a keresztények Istenét szabadon nem szolgálha~ják, saját ke
gyelmünkböl, s minthogy jóakaratunkat mindenkivel éreztetni kivánj uk, 
megengedjük nekik, hogy magán-nézetciket szaLadon valll.asaák, az ö 

rejtekeikben összegyülhessenek nlÍmlen félelem vagy akadály nélkül, 
föltéve, hogy megtartják a törvények inínti tiszteletet, s a rendcs fcl
siíségnek engedelmeskedni fognak. Ueméljük, miszcrint a mi engedé
kenységünk rá fogja birni a keresztényeket, hogy Istenökhöz könyö
rögjenek a mi snját és a birodalom jóllétcért" 1). 

Az eddig üldözübe vett vélemény i1·ánt megvetést ugyan, dc egy
szersmind türelmet tanusit e rendelet. Most már a hitvallók kiszaba
dultak a börtönök- és bányákból, az elestek bünbánatot tartottak, a 
menekvök visszatértek családjaik körébe, nyilváno'il hitvallás s isteni-

1) Föntartatott ez számunkra görögben Eusebius i\.ltal, VIII. 17 ; latinban 
Lactantius által, De murte penecut01-um. 34. 
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tisztelet által dicsőitették a hatalmas Istent, ki a sziklákból is Ábrahám 
fiait teremteni képes. 

l\'Iindazáltal II. Maximinus, az antiochiai pogányok kérelmére, 
megszoritá a keres1.tények szabad:>:ígM, azután ~jra megkezdette az 
üldözést nem csak kin?.:í.soklml, hanem még k:l.romláHokat is fogott Krisz
tusra és követőire. liabár nem mondott is halált a keresztényekre, leg
magasabb kcgyelcmböl csak valamolly tagjokban pamncsohí öket meg
csonkittatni: a végrdutjtók e rendeletet nem egyszer tnlhágták. 

Ellenkezőleg Constnntin kétségkivül megérdcmlé a "nagy" ne
vet mindenki szemében, a ki tudja, milly nagy érdem egy fejedelem
nek, ha a sokáig ostromlott uj eszmóket érvényte emelni képes. Meg
lehet, hogy ii még nem is isnwrte a keresztény tanokat; annyi igaz, 
hogy tettei egészen ellenkez/it umtattak. A frankok fölött nyert diadal 
után 308-ban nagyszerü áldozatokkal tisztelte meg Apollot 1). Eusebi
ustól, ki öt szüntclen magasztalja, tudjuk, hogy midön Olaszországba 
akama indulni, a részben ingadozott, valljon mellyik Istenhez folya
modjék 2); hogy, miután a labarum csodája megtörtént, keresztény 
hittanárokat hivatott, hogy tölök oktnt:'lst nyerjen. Elötte állott azon
ban anyjának, a jámbor Helenának és atyjának példája, ki habár Dio
cletián iránti tekintetből eltiltotta is a nyilvános istentiszteletet, a ke
resztényeket mégis türte, és nekik mencdéket nyujtott. Mig vetélytársa i 
a pogányok pártfogása általnépszerüségct hajhásztak: a politika taná
csoitu Constantinnak, hogy a nem annyira sz:ímos, de teljes ifju eröben 
diszlö keresztényekre támaszkodjék. A tisztán gondolkozó ész előre 
láthatá, miként a henye pogányságot mozgásba hozandja, s a pogány
ság romjain diadallal fog megállaui a kereszténység. Constantin, ki 
öket közelcbbröl ismerte, sem az ö diesvágyuk-, scm gonoszságaiktól 
nem tarthatott, miként mások csupa hirböl vagy hosszuból ítélték meg 
öket.-

Constantin harczát Liciniussal vallási háborunak l'!zerette volna 
rajzolni Eusebius, tényleg azonban mindegyik magán-uralomra vá
gyott; noha Licinius Constantint, mint nz (isi szokások és régi alkot
nuíny veszélyes ellenségét tünteté föl embereinek. Constantin gyözött, 
s a diadal fényében a keresztet fölmagasztalta. 

(~onstanUn türelmes szc•llt•m('. 
A pogányságnak azonban még mindig támasza volt a papság, a 

') Panegyrici veteres, p. 216. 
') Vita Co11•tantini, c. 28. 

3:3 * 
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f0nemesség, a helytartósági testületek, mcllyek gyakran fölingerelték 
a császárt a kere~ztónyek ellen, a tisztviselök és a hauvrzérek. Roma, 
mellyhez a régi au~pieiumok emléke és a papi méltóságnak hosszu so
rozata miatt az eliíkelö egyének kiválólag, a Hzabauosok é» rabszolgAk 
prdig tisztc!etLi>l ragtt8zkodtak, a valhis magaszto"; közpon~jának tar
taték. A sze1·tartások, játékok a népnek nem annyira iuötöltésérr, mint 
inkább foglnlkozására és föntartására. szolgáltak. A birodalom núnden 
részéLöl összegyült ottan az ifjuság, melly az összes babonaságnak fcr
töjéböl, miként sz. Jeromos mondá, a keresztény név gyülöletét szivta 
a templomokban, szinházakban, az iskolákban. Az már tehát jelenté
keny dolog volt, hogy a csiÍsZ:Ír az uj vallást mC'gtlirtC', cgyenlü szabad
ságot engedvén annak a régivel, a nélkül, hogy váltül~ást akart volna 
eliíidé;mi, melly az álln.mnak felforgatását ercdményczlwttc volna 1). 

Mindn.zültal, hogy a kedélyeket előkészítse, némell y nemzeti s?.ertartá
sokat egészen elhanyagolt: nem tartotta meg a szá:1.ados játékokat 314-
ben; a capitolinmi j;itékokat, mellyekre, a fiípapok és senatus által 
környcztetve, a hadsereg élén kellett volna megjelennie, nem akadá
lyozta ugyan, de kigunyolta 2). 

Minő borzalmat idézhetett cW a romaiaknál annak látása, hogy 
Augustus utódja a csak imént üldözött vallást a pogány vallással egyen
lövé tette. A papokat hasonlóul a pogányság papjaihoz a helytartósági 
terhek alól kivette 3) ; megtilt<í, hogy vasürnap dolgoz:1.ék valaki, s a 
birák és más tisztviselők a családfiak és rabszolgúk föhzabadit;b:ín ki
vül más ügyekkel foglalkozzanak 4). lrfirlön Constantin kormány- és 
vetélytársak nélkül szcmlélte magát, s székének Byzantba littétele a ro
maiak gyanakodó ellenkezésétől megszahadi tá öt: nyiltan p~írtolta a 
keresztrnyeket, az egyházaltat jótéteményekkel halmozá el , a püspö
kök homiliáit fönállva hallgatta, a :1.sinatokon megjelent, a vitatkozá
sokban részt vett. 

Szó vagyon egy törvényér/H is, mdlycl a bálvány-imádlist eltil
totta volna; de hihetiHegesaka kihágások (ne pt~cra!}ct n/.:; ~lc)'c·Jt.o--

1) Constantin irtn Ariusunk: nMPg vagyok győzöelve, ha olly szercncgés le
hetnék, hogy az <'mberelwt mincl ugynnazon lst~>n imádására vezérdhetném , a val

lAsnak eme változtatftsa mú~ változAst hozna létre a kormányban." Hozzát0szi, mi

ként ezen tcn·et .mitulcn zaj nélkiil" létPsitcni törel<szik. Eusebius, 1 l' ita Co&l<ml., 
II. 65. -

2
) ~agy biiuiil t·ójja föl ezt nPld Znsimns, II. 7. é~ 30. 

3) Cocl. Thcocl. XVII. tit. 2. 2. 

') Cod. Justin. III. 12. 3. 
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/.c( rgu'a~) sa magán-házakban tartott áldozatok ellen volt intézve.Egycb
ir:í.nt egy rendeletében mond;\,: "Azok, kik még a pogányság tévelyeibe 
kevervék, a keresztényekkel egyforma nyugalmat élvezzenek j az irá
nyukban tanusitott méltányosság s az egyenlő btlnásmód mindkettövel 
a jó ösn'myre fogja ü\riteni /iket. Egyik a másikát ne nyugtalanítsa j 
vúlaszsza mindcgyik a vall:íst bcl;ítáfla szerint j azok, kik nektek enge
delmeskedni nem akarnak, ha ugy tetszik nekik, emeljenek tcrnpll)mot 
a hazugságnak j vall:\s11 miatt senki ne háborgnttassék. Ki a világos
s:ígban van, tehetsógc szarint igyekczzók megvilágitani másokat j ha 
nem sikerül neki, hagyjon nekik bókét. Egészen más dolog a hnlha
t.atlanság koromí.j;inak elnyerése végett kii;"deni, más ismét erőszakot 
használni, hogy valnkit vnlnmelly vall{ts elfogadására kényszeritsünk" 1). 
l\Iindamellett nem hogy hadat izent volna a pog:ínyságnak, sőt inkább 
elődjeihez hasonlóan, rnegtarü\, a flipapi czímet. E minöségben hatá
rozta meg, mimódon kelljen kikérdezni az augnrokat, miclön a villám 
valamolly középületbe ütött. Venus templomait a Libanus mellett, s 
Syria Heliopolis városában, mint a kicsapongásnak iskoláit bezáratta j 
a XII táblás törvény szigorát a titkos jóslók ellen fölélesztette 2); a ti
tokbnn kért vagy adott auspieiumokat és jóslatokat eltiltotta, s az ün
nepélyes szertartásokat ajánlotta a) j az örökös fiaminokat és duumvi-

1) Eusebius, Vita Con:.tant., II. 56. 
2 ) Jamblichns ét·tckezése az cgyptomiak my~terinmairól folytonos különbséget 

föltételez a törn~,nyc~ és nyilvános, ugy szintén a titkos és profán jóslat közt. Egyenlő 
ezé! me \lett, a módban kiilönböztP){. Az elöhhit a görögök them·gia néven nevezték, 

a másikat .'loelia néven. A thcurgiui biivé~zet a szellemnek tökéletesitésére, vagyis 
a léleknek az akkori eszmék szerinti megtisztitá~ára törekedett ; a ki azok által az 
autopsiá-ra eljutott, vagyis benső ltözlekedésbe lépett az istenekkel, ezeknek min
denhat•íságúban részesülni képzelt!'\ magát. A gocticút vagyis boszorkányságot a 
gonosz szellemckl<el érintkező emberek gyakorolták , s ez gonosznak, biinre inger
Wnelt tartatott. Annak tisztclöi (hir szerint) fölrlalatti iiregckben laktuk, s az éj sö
tétében fehte áldozatokkal, holtak cson~jaival, vagy egész tetemeivel teljesiték a 
profán szcrtartásokat ; néha a gyermekek és emberel< beleiben i~ lm tatták a jövőt. 

Igy mmt ez Görögországban. Romában is volt ehhez hasonló ; mert a tör
vény és ];özvélemény által tisztelt nyilvános augurokon kiviil voltak még boszorká
nyok, magusok, jósok, a~trologok, kik a törvény által kárhoztatott blinös mestersé
g-rkk<'l turtották fön a bahonaságot. Ez utóbbiakat a XII. táblás törvény halállal 
biintettcté. Tiberius "haruspiccs sccreto ac sine testibus consuli vetuit" (Svet. 63.); 
Diocletianus kimondotta, miként az "ars mathematica damnabilis est et interdicta. 
omuino" (Corl. Justin., IX. 8. 2.) :'\ épen ezek ellen intézvék Constantin törvényei. 

, Lásrl, a Fölimiole academidjának Évkönyveiben VII. ltöt. Bonnamy, Du rap

port Ile la ntagie avec la tltéologie 7Jaiennc. 
0) A<litc ara~ publicas atque dclubra, ct consvetudinis vestrae celebrate sole-
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reket bizonyos terhek alól fölmentette 1); a bálv:ínyozás czimeivel sis
tenek képei,·el ábrázoltatta magát az érmeken. Halála után a régi szo
kás szerint áldoztak neki, mirlön az istenek közé soroztatott; annyira 
nem hitték a pogányok, hogy ö aláásta a nemzeti vallást, s koránsem 
gyanították, hogy az igaz:;:ígnak, a mint a tévely ellen egyenlő fegy
verekkel harczolhat, diadalmaskadnia kell. 

i\ kiizdeh•m fol)·fafi1sa. 
Maga részéről az c~yhtíz scm tartá bevégzettnek a gyiízelmct; 

sőt még nagyobb buzgalommal törekedett mint valaha, leküzdeni az 
ellenkezést, rnellyet nyugaton a politika, keleten a bölcsészi tanok gör
dítettek utj:iba. Csoda-c, ha soká tartott a küzdclcm ? A görög bölcsé
szet, tudományos modorában, sokkal inkább az igazság fürkészése, mint 
az élet;;zaMlyok fölállitása után törekedett. 1\-Il~g azok is, kik ez utóbbi 
ezélt tüzték ki maguknak, miként a stoicusok és az ujplatonieusok, 
csak is a kisebb számot vettc:·k tekintetbe. A kereszténység ellenben 
nem tudományos szemlélödések, hanem lénycgileg a gyakorlat tana 
levén, az erkölcsi állapot megv:Htoztatll.sát, az akam.t és élet kormány
zását tiizte ki czélul. És igy nem a ül.rsadalom :Utal akart hatni a köz
véleményre, hanem megfordítva, előbb a vóleményrc, s ez á.ltal a tör
vényekre, mint el nem rontható elemre. Illy változ:isok mellctt a moz
galom nem :í.ll meg a fölszinen, hanem minden tett- és eszmébe behatol, 
kitmjes:~:kedik szintugy a csaláclm, mint az egész társadalomra, a csa
ládi és állami k<itelP.kekct mcgszilánlitja. Mi által az ujabb nézeteknek 
foladata volt a törvényes rendet fölforgatni, a hajlamokkalmegkiizdeni, 
megrögzött Rzok:ísokat eltörölni, a meggyi:ik<"rczctt itéleteket vitat:is 
aLi vouni. 

liiindezt foganatosítani nem olly nehéz akkor, midön az ujitúk 
egészen k{sz, bevégzett alkotmánynyal állnnak elő, s az :Ut.'tluk tani
tott vallát;i elvekkel egyező törvényhozásm támaszkodnak, mint pél
d:iul Darius, midőn Zoroaster vallását a medusok, vagy a spanyolok, 
midön a katholika vallást az amerikaiak közt terjcszték. 

A kereszténység azonban, mint szellemi tlírsadalom, mclly az ér
telmet meggyőződésre vezetni, s a szivct ja vitani akmja inkább, hogy
sem az emberek viszonyain és küllwlyzetén változtatna, midön az egy
házak szük köréböJ kilépett, a nélkül, hogy a m0gtért császároknak 

mnia; nec enim prohilH'mn~ pr:wt!'ritac ~npcrstitioni~ officia lihem Ince tractari. 
Cod. Thcod. IX. 16. 1. 

l) Cod. Theod. XXII. 1. 21. 
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valameily kész társadalmi rendszert mutathatna clö, a tanítási kisérlet 
elkcriilhctlen ingadozlisainak hítta kitéve magát. 

Dc má.r Constantin ntc'Hljai a?. evangelium parancsaiban s az egy
luíz tanácsaiban elég anyngot taWtak a törvények javítására erkölcsi 
tekintetben, a házassági kötelék fölbmlthatlanságának megállapit&s:ii'll 1 

az atyák és fé1jek hatalmának korl:itoz~kíra, az irgalom müveinek p:ir
tolására, a rabszolgák sorsának enyhitúsérc. l\Jig azonban a polgári 
törvényhozás szelleme keresztény lett., a birodalom közigazg~tása po
gány maradott. Mint ar.elött, a f"jrddcm most is az állammal ugyan
azonosítva, korl:itlan hatalommal hírt; mi az ü gonosz hajlamait vég
telen befolyásra enwlte. Az udvarnál gonosz erkölcsök, heréltek és 
udvaronazok fonclorlatai uralkodtak ; ar. evangelium tanai koronázott 
tl1eologusok önkénye által liinek meghamisítva. 

Adjuk még hoz..::í sokaknak meggondolatlan makacs ragaszko
dását atyáik Yall:ís:ihoz, kikeriilhct!Pn ~)l;iikségét némi kormányzási 
formák épségben hngy:\sának, mcllyek az alnpjaih:m megingatott al
kotmány egyedüli támaszainak tekintctbwk; a. hiro<lalmma m·ln•ziilt 
temérdek szercncsétlcnségckct; az q;yh:íz keblét ~zaggn.tó viszályokat: 
könnyü belátni, miért késett ennek vég,Jiarlala olly so ld, miért vegyül
tek idegen elemek az ö szcmlélhetö alaknl:ls:lba e fiilrlön. 

Midön azutlí.n a barbárok Roma elavult intézményeirc a végcsa
p:íst mérték, nem maradt fón abból egyéb, esnpán a. keresztény társa
dalom s az egyházi hicra.rchia.. S minthogy az apróbb törzsek sziikségci 
által igényelt törvényes rend a. hóditókat, annyi tartom:í.nyok urait ki 
nem dégitette : a kercsztényscg gondoskodott egy uj rrndl'iíl. Csak 
ekkor emelkedhettek érvényrc a korm:ínyoknál is nz cvangclinmi tn
nok n felebaráti szeretetrül, az emberek tcstvóri~.égériil, a minden po
sitív jogon föliilcmclkcdii igazságról és crkölestanról, az engcdclmesség
röl, mcllyel sr.intngy a.lattvalók, mint malkodók a Tcremtü irányáhan 
tartoznak. 

Nem akarom megeliízni az időket olly események fülcmlitése 
;il tal, mcllyek a jó sikert h:iti·:\ltatták, s a pog:íny önzés és önkény ujra 
fölsarjazó csiráina.k kitcpésct akadályozálc A mi föladatunk itten, mi
után már másntt a kcreszténys<'~gnck hcllr'mycgét tárgynltnk, az abból 
létrejött külform:íra, vagyis az cgyh:ír.ra forditani figyelmünket 1). 

') Sz. Ágo•ton m~>ghntározzn az <'gyházat: .populus fideli~ per universum 
or !Jem dispcrsus." (In Ps. 49.) A lceleti szakadás után "olly egyének gyiilckezeté
nck neveztetett nz egyház, kik ugymutwn ker. hit vallásúhan s ugyanazon szcntségek 
részesiilésébcn egyesülvék 11 pápának 1 Krisztns elsö helytartój(malc Iegfóbb vezérlete 
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J·:gyhi1zi hiu11n·hin. 

A valóban katholikus tn n nak, mellynek ugyanazonOi!i!ága a közös 
hittöli legkisebb eltérés :Utal elrontathatnék, okvetlen szliksége volt 
ollyképen ren<lcr.ctt papsá~ra, hogy a hitnek szigoru egysége az egy
mástól független hely, hkúk és nydv szcrint kiiliinbii;-;ii :illnmok ,·ég
telen sokaságában, mellyekbcn a lelki kör.ö~.s(·g mcgosr.lik, örük i<lükre 
föntartathassék. Hogyha a vilúgi korm:ínyok Hagy t>r.ámúlwíl hJ·pcst 
minden népnek saját kiilün papsága volnn.: llliképen cgyr:mének mrg 
ezek a szentirás értclmezé,;ében és a hngyouuiuyok mcg:í.llapitúf<úb:m, 
a nélkül, hogy nemzeti hiuság, l'ir.cszélycs üukéuy, v:1gy ar. clszig;ctelés
Löl eredő tudatlanság :iltal téwdésbe ne vitc~~cnl:k '? A pnps:íg egysé
gének kellett tehát eszkii:-~ölni azt, hogy a kiilünfdc polg:í.ri közsögek 
egy lelki t:írsulatba cgye:<üljcnPk, szintngy tónyleg, 111int n(:v szcrint 
litalános miveltség lwzassék létn~. 

Ekképen biztosittatott az q:;yh:ír.i hatnlom !(·te ::t vil:ígi hnt:dom 
mellett, a nélkül, hogy egyik a lJUtsiknak kárúra volnn . .A ldki hirsa
dalomnak egy testté C'gycRi\lt tagjai, b:írhol létezzCI:ck is, valahúny8zm· 
közös jogokról és kiitelc;;sógekröl van sr.ú, kiiliiniis óberstf!;g0l t.;\mo
gatják egymást. lia val:unolly tartom:'tnyban a f(·!clcm n~y romlott
ság tévelybe vinné öket.: azonnni elö:íllanak a WbLiuk lllind, C'mlúkcz
tetve öket az iísi hagyomünyokra, rncg-sr.ilánlitva az inga<lozt'J l<•lkis
mereteket, s a hatalmasok akaratának ó;; üHk!·uy<~nek a leg;;zilánlaLL, 
legtörvényesebb korilitut :\llit.dn ellcnúbc, mclly eg-,ycdlil képes mTa 
vezetni öket, hogy a test füliitt uralkodjanak, a lólcknek és éJ·telcmnck 
pedig tökéletes szabadságot eng()(1jend:.. 

l\Ii a népeket illeti: ezek hatalomnak vannak alúvctvc, mellyct 
nem az erőszak tolt rájok, hanem ollyannak, mclly előtt a lélek meg
hajol, a nélkül, hogy a sziv lealjasítaná magát; melly kötelez ugyan, 
de nem kényszel"Ít. 

Az egyháznak külszcrker.ctc nz izmditáknak tiikélyre vitt szer
kezetéből veszi ererlctét. .. b ó-törvény levit:\it ar. uj pnps:ig váltja fiiL 
melly a Szentlélek i!Jletése :Utal az apostolokkal kczcli)dik, s utt',daik
han folytattatik. Ezen pnpsúg c l c r us-nak, vagyis osztályrésznek, 

alatt." :Mnjdnem lwsnnló nwghatáro~:bt url a görii;.; rgyh;'t7., c:lh:tllgatva a~ egy;;ég{'t 
ll látható fii alatt. A pmt{'sta11s •·gyldt~ IIC\-P7.lPtik "eougrq~atio saudol'lnn, in <[lia 

evangelium recte dl!cctnr, d n·ctn arlmiHi;;trantnr saeranu•ut:t. f/u1~( All!fustana, art. 
7-o. A Aoeiniannsok: "Ee<'lf':-;ia visibUis P:"'t coetu~ f'ol'llln homilllllll, qni iloetl'inmu 
~alutarcm ten cn t ct proliten tur." Calfch. C'rworifn.vis, p. 108. 
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öröks&gnek nevezi magát, minthogy hasonlóan Levi törzséhez egycdii!i 
ii1·iikségót az Í<;teni szolgálat képezi*)· 

Pii~pllkiik. 

A pap~ággal együtt a görögök és romaiak előtt ismeretkn kü
lünbség :Ul oc a laicuwk és elerus, a vilúgink és C'gylulziak között; melly 
kiili)nbség a keresztúnyeknél kezdet óta fiillelhetö. A papok, Istennek 
ldiliinös szolgálat<ir:t rendelve, kül<letósükct és méltóságukat kézföltc
vés :tltal a piispiiköktöl nyerile 1\em winden papra ruháztak egyenlő 
h:ünlmat az apo;;tolok; hanem némcllyeket presbyterek (ö r c g c b
L ck), m<ísolwt piispökök (fe l ii g y e l ii k) czimmcl neveztek; jólle
het az ntóbbiak is néha presbytcr név tdatt fordulnak elö, minthogy 
<·zeknck foglalkoz{t;,;ait gyakorolt:í,k: az ellenkezőt soha nem tapasz
tnlj uk, daczúra azok :Ulitás~ínak, kik a püspöki méltóságot dicsvágyó 
J,Itorl:isnak tekintik. **J Hogy a hierarchia már kezdet óta megala
p!tvn volt, ~z. Ignácz szavaiból tudjuk, ki a magne~ibelieket inti: mü
hi<ljenek egyetértösben a pibpiikkcl, ki Jézus Krisztusnak helytar
túja; a papokkal, kik nz apostoloknak képviscli!i, és a diaconusokkal, 
kikre nz oltúrok körüli szolg:\lat bizatott; melly fokozat a következő 
korbeli irókn;il is határozottan fülállittatik. 

Minden khzségnek csak egy püspöke volt, kinek egységében 
:1:~ ~gyh:í.znak egysc;gc vi::;.~zatüluöződiitt 1 ).l\Iig az apostolok éltek, a püs
p:>kök ar. ií Hegédt:írsaik vnl:ínak az cvangeliumi munkákban; azután 
i'l'dig nt6djaik, mint a tanok tisztaságának és a papság teljhatalmának 
letétemónycsci. "l\hgnkra nézve kcr8sztény<!k, a tiiLbirc nézve püs
piikiik" Yalának t) , kiktiíl még ültözetben sem kiilönböztek, szokott 
mcster~c\;eikct folybtták. l\Iértéklctesen éltek, saj:it kéL~i munkájokkal 
kcresYe élc1mbket ~), fölügyelve a szcrtartásokra és az oktutAsra, ki-

*) Ez értelernben nyilatkozik sz. Jeromos, mondvitn: "Propterea voeantur Cleric.i, 

wi rplia de sorte ~unt Dom ini, vel quia ipse Domiuus sors, iclcst pars Clerieorum e" t: qui 

antern vel ipse pars Domini est, vel Dominum partem hah~ t. talem se exhibe.r~ debet, ut 

rt ipse po9>idratDominum et po"'ideatur a Domino; quodsi qnirlpiam alud ha bucrit prae

tr r Dominum, pars eius uon rrit Dominm." bpis. ad. 1Yepotian.- E szó: laicus, világ·i 

a i.wí~-ból eredt s néprt.jr lent. - s. 
**) A Kriszh1s által ren<! el t hierarchiának harmadik foko::atAt képezik a diacon u

sok, kik utódni a népgyülekc,-.etck által vála~ztatott s az aposto.>lok Alta! fólszentelt jó 
hirii, nevii, Rzcntlélekltel és bölcsességgel teljes férfialmak a ~zcrctet asztala l>öriili föl-

~'l.olg.l.latrn sth. (Apost. <·sdekr<l. 6, 3.). - s. 
1) Untlc scire tlcbee Ppiscopmn in .Ecclesia essE', ct Ercksiam in episcopo; ct si 

<J ni eum Ppiscopo non ~int, in Eüclc"ia non essr. Oyprian, Ep. G!l. 
2) S. Augustinus, Serm. 35!l. 

') S. Epiphanius, in haer. !ib. 4. 
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cgycnlitve a viszályokat, mcllyekct a hivek a pogány form<ikkal bc
s;wnnyczett világi tiirvényszékek elé vinni nem akartak; a papságnak 
legcsekélyebb foglalkozásai alól sem vonták ki magukat, vigasztaltak, 
gyámolitottak, oltalmaztak, s megtettek mindent, a mit a keresztény 
vallás azokra szab, kiket fiilemel. Minden uj püspök az ii megvá1ászta
tás:ít pásztori körlevelekkel (y!!á.u,ua ra ;w I'!•J 1•oac) tudatta testvéreivel, 
me Ilyekben az ö hitvallása foglaltatott; azután egymással közölték a 
kiközösitcttek jcgyzékét, ne hogy valaki közülök más egyházba fura
kodjék. Ajánló leveleket (l i t t e r a c fo r ma t a e) adtak az u tra a saját 
megyéjökbeli híveknek. Ekképen tehát az egyetemesség szaporítá a 
viszonyokat, ami a polgál'isulásnak leghatalmasabb eszköze. *) 

Pápa. 
A romai egyház, azonkiviil hogy a világnak legelsií városában ala

kult, magának tulajdonitá a dicsőséget, hogy mind•mek előtt alapittatott 
nyugoton a legfőbb apostol által, ugyanennek és sz. Pálnak vérével öntöz
tetett: miért is annak püspöke, mint sz. Péter utóda, a hierarchia fc
jének tfwtatott, daczára annak, hogy más patriarchák nem egyszer 
vetélytársak gyanánt akartak föllépni. 

A katholika egyMzalkotm:lny legjelentékenyebb pontját képezi 
a romai püspöknek elsös~ge (primatus). E kérdésnek megoldását más 
tudományra bízva, mi csak azt ernlitjük meg, miként Péternek Rom:í-

*) A városok köz<'lében kelctk~>zctt egyházi községek avArosi pöspök megyéjéhcz 
szoktak csatlakozni (Justin. Apol. I. 67.), a távolabbiak részérc saját pre~byter- s diaco
nusról ];ellet gondoskodni (Cypri. <'p. 10.), ldkct a városi pii~pök r<'nd<>lt elöljáróul, 
s kik ideiglenesen, vagy mindcnkorra is nálok maradtak. Az antiochiai zsinat (26!!.) szom
széd helységi)k piispökeiriíl is tc~z említést, az ancyrai zsinat petlig (314.) a tájpüspöki!k 

( 7.••1(1·<At6XO:rot) illetékeiről kiilönö8 hathozatokat hoz (Mansi, t. Il. p. 517.). Ezek
nek, miként irja Alzog, többnyire s~ümosb községeket kdlctt <'gysz<"rre kormányozni, 
mindazáltal a városi pii~pökökt.öl függtek, s ctWl be is igtattnttak. Ezzel kapcsolatimu 
tekintve azt is, miszerint a tájpiispökök csak az alsóbb rendeket adhatták föl, való
s:r.inii, hogy többnyire csak áldozárok volta]{. 

Valamint egy vagy számosb községek hivei piispökeikhez csatlakoztak, szintugy 
nlitr az elsií idöszakban a helyzetileg legközelebb fekvő megyél< ~zorosahban cgyesiilé
rwk közl'ns<\gesen a tartományi fóváros, vagyis anyaváros (nwtropoli") piispökéveL E 
mctrQpolit;\k tisztében állott a t.'lrtom/my megyéiuek cgyháziigyei Wlött felii3'Y<'Ini, 
a hrtomáuyi zsinatokat ös~zehivni s azokon eluököskiídui. Az anyaszúkhclyck közt már 
korAbban kitünő tckintélylyel birt a romai, alexf\n<lriai s antiochiai, mellyeknek kormá
nya alatt több fömegye is volt. Ez eliínyiik a nieanai Z8Ínat által mcgeriísittetett (can. 6.). 
Miután emez fölosztás szók-, vagy fővárosokra a p·>litil<ai fólosztá~on alapszik egy részt, 
a mctropo li ta a politikai fi)nök ne,·étöl ex~rcha-nak is, továbbá érseknek, fo püspöknek 

nevnzteték. Késöbb a patriarcha nevezet jött használatba, melly nem sokára a..: öt kitU-
nöbb anyaszék püspökeinek czitnévé vált. - s. 
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ban létele már az első századok óta bizonyittatik, hogy már akkor a 
romai püspökök hatóságat gyakoroltak a többiekre némelly esetekben, 
a miről a szent atyáknak számos helyei te~<znck tanuságot, kHiö
nösen a sardicai zsinat (347.), melly a főpapoknak megPngedi a fö
lebbezést a zsinat itéletótöl a romai püspökhöz '). Az cls:_íségi jo
gok azonban határozottabb kifcjWdést csak idővel nyertek 2). Midön az 
egyetemes egyház törvénycsen elismertctett, képviselőit összegyüjtheté 
s rendeleteket bocsáthatott közre az egész birodalomban : a szent szék 
tekintélye törvényszcrü tényeken alapult, mellyck az egyházi ható
ságtól egyetértésben a polgárival származtak. I. Valcntinianus és Gra
tianus meghagyták, hogy minden püspök hivatkozhassék a romai pá
p ihoz a metropolita itéletéWl , ki ezen esetben az ö itéletének in
dokait előadni tartozott. III. V elentinian, daczára sz. Hilarius, arles i 
püspök ellenkezésének, azt akarta, hogy a püspökök az örök város püs
pöke határozatainak legyenek alávetve a). A chaleedoni zsinat, határoza
tainak megerősítését kivánta Leo pápától ; a keleti püspökök Symma
chus pápának irtak, elismerve azt, hogy Krisztus juhai Péter utódjának 
gondjaira bizattak "az egész világon". Az epirusi püspökök Hormisdas
tól az általok v;ílasztott püspök megerősítését kiv~inták. E pápa formu
laret adott ki, mellyct a püspökök aláirva a metropolitákhoz U\rt.oztak 
küldeni az egységnek jelvénye gyanánt; amit a keleti egyházak elfo
gadtak (5Hl.), mindcnkép igyekezvén kiérdemlení a közösséget a szcnt 

1) Cnn. 3. 4. 5. 
•) La snprématie mnnarchique du souverain pontife .... n' a point été snm 

f\,nüe tl:ms ~on nriginc, ce qu' elle fut qaclques siédes apres: mais c' est en ccla préei
sémcnt 'l"' elle se mnntrc diYine; car tont ce qui existc légitimemPnt et pon r dcs ~icc!Ps, 

existc d' abonl en g-Prme ct sn rlévcloppe succcsh·em<mt. De Maistre, Du pnpe, c. 6. 
3) "Hoc percnni sanctinne tkenrnimus, ne quid tam cpiseopis gallicanis quam ali

amm provinciarum, c o n t r R c o n s v e t u d i n e m v e t c r e m, li cea t sinc pnpac urbis 
aeternae auctoritatc tcntare, scrl i !lis omnibus pro lege sitquidqnir\ sanxit vel sanxcritnpos· 
tolicae setlis auctoritas; it."l. ut quisquis cpiscopornm adjudicium romani antistitis evocatns 
veniJ·p neglcxerit, per moderatorcm Pju"dcm proviuciae :Hl esse eogatur." C od. T h e o d. 
~nno 445. - Illy ff·lsííhbség ltépczvén alapját a katll. .,gységnek , min<lazok, kik attól 
elváltak, sziikségképcn megtámadtik ll.zt. Ellcuvctésiil hozták föl, hogy Grntián rendc

letc Ursicinus szakadilsára vonatlwzik, ugy hogy csup;\n c1.en külön l~öriilmény tel<in
tetéböl terjesztette ki a császár a romai piispöknek hatóságát, a hol csak a szaka<li1s ter
jedett. A sardicai zsinatot, és III. Valentinian rt'rulclctét illctökg, miután lehetetlennem 
l~tni abban a pápni fensiíbbség elismerését, arra támaszkotlnak, miként az előbbi csupán 
nyngoti piispököl~höl 1\.llott, s hogy azon császár nem hirdcthektt ki törvényeket, mely· 
lycknek a kelet engedelmeskedni tartozott volna. 
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székkel1 "hol a keresztény vallásnak igaz és teljes szilárdsága székel". 
Késöbb majd látni fogjuk, miképen szilárdult meg külsőleg is a pápai 
fensőbbség. 

Patrla•·cluí.k. 
Az egyház az első századokban nem ismertmás patriarchákat, mínt 

a ro mai, alexandriai és az antiochiai püspököket. "Eme három régi püs
pük, igy ir Nagy-Gergely, ugyana1'on egy apostoli széken ültek; fen
sőbhséget gyakorolnak, mert Péter székén következtek, s az ö egyházá
ban, mellyet Krisztus az egységben alapitott,mellynek egyetlen ic) t adott, 
hogy a három királyi városnak három főszékén legyen elsö, miként ezek 
az egységnek föloldhatatlan kapcsa által egyesüljenek, s szorosan itizzék 
össze a többi egyházakat is a fövel, ki istenileg van rendelve az egész 
egység tetőpontjáuL" Ezek a ro mai patriarchától függöttek olly formán, 
hogy sz. Evodius és sz)gnácz sz.Péter általrendeltettek antiochiai patri
archáknak, sz. Márkot pedig ö maga küldött.e az alexandriai szék alapí
tására. Ezen patriarchák hatóságat gyakoroltak az egész tartomány 
metropolitái és püspökei fölött 1), azokat fölszentelték, itéleteiktől fö
!ebbezést fogadtak el, a zsinatokat összehívták, fontosabb ügyekben 
határoztak. A dicső emlékek alapján késöbb Jerusalemben is patriar
chalis szék alapíttatott, mellynek elpusztulásával Caesareába vitetett át, 
honnan a chaleedoni zsinat alkalmával ismét Jerusalembe visszaállitta
tott, s Köves-Arabia és a három palaestinai kerület tartozott hatósága 
alá. A konstantinápolyi szék ·akkor erneltetett e méltóságra, midön a 
császári udvar oda áttétetett. A szakadás korában a ,Három Capitulum, 
által hasonló czímet nyert az aquilejai püspök; honnan e czim V elenczére 
ment át. 

Keleten más ka t h o l ik us ez im ü méltóságok kormányozták a 
birodalmon kivül eső nagyobb egyházakat, ugymint az armeniai, persiai, 
abyssiniai egyházakat, és Sis, Seleucia és Axum városokban székeltek. 
Az egyházi beruházást (investitura) az antiochiai vagy alexandriai 
patriarcháktól kapták; s~ azonnal ható~ágot gyakoroltak, miként a 
patriarchák, zsinatokat hirdettek, püspököket szenteltek és itéltek, vi
tákat intéztek el, a távolabbi tartományokba helytartókat vagy exar
cllákat rendeltek. 

Apostoli helynököknek neveztettek a pápa által rendkivüli hata-

1) "Mi ugy gondolkodunk, hogy a mint ti •?.entelitek föl a metropolitákat ,au. 
toritate vestra propria' ,nem kellene megengednetek, hogy mAsok a ti tudtotok és jóvA
hagyástok nélkül püspököket nevezzenek." I. Incze levele Sándor antioch patriar
chához. 



525 

lommal küldött követek, hogy a rendet és egységet valamelly egyházban 
fontartsák, vagy helyreállitsák, az uj abban megtéritett tartományokban 
püspököket rendeljenek, és kolostorokat alapítsanak. Az exarchák 
ugyanezen hatnlommal küldettek a patriarchák által; s hol ezek nem 
léteztek, helyöket az egész tartomány Yagy ország metropolitái fölé 
emelt primások pótolták, minök valának a császár helytartói, ezekkel egy 
városb:m székel ve. 417 -ben Zosimus pápa a galliai primásságo t ariesi 
Patroclusra ruházta azon joggal, hogy Narbonne és Vienne tartomány 
püspökeit fólszentelhesse, pörös ügyeikben határozhasson, az ügyek 
eldöntését az általa választott egyénekre bízza, a fontosabb ügyeket 
a szent széknek tartva föl. Későbben más egyházak is függetlenségre 
törekedtek : miért is Francziaországnak időjártával nyolcz primása 
volt: Arles, Vienne, Narbonne, Lyon, Sens, Bourges, Bordeaux és Rou
en váro:!Okban. Olaszországban fö prímási székek valának Roma és 
Milano. Innenső Spanyolországban Tanagona 1 tulsó Spanyolország
ban, Sevilla; a svevek tartományában; késöbb Portugalban Braga j 
Angliában Canterbury, ldandban Arruagh, Scotiában Sz.-András j Né
metországban Mainz, Lengyelországban Gnesen, Svédországban Upsala, 
Daniában Lund külön időben :rtyerték a primásságat különféle egzházi 
és politikai kiváltságokkal. 

Prc~;by!nck és dlnronusok. 
Kezde,tben a p r es b y t e r ek, kizárva a szent foglalkozások- és 

vallási oktatástól, a püspökök által a jó erkölcsök és anyagi érdekek 
folügyelésére rendelt vének valának; csakhamar azoknak segédjei és 
tanácsosai lettek, kik kézföltevés által rendelték öket a könyörgések 
rendezésére, és, :>..z áldozatok bemutatására. A püspökök távollétében 
kereszteltek, a sürgős esetekben vezeklést rendeltek, a szent igét is 
hirdették 1) 1 szó~al a püspökök segédtársai voltak.*) 

A fólszentelést nem szakták ugy kérni mint a kerestséget vagy 
penitencziatartást; haneni a nép kérte annak számára, kit méltónak 
tartott, vagy pedig ennek beleegyezésével választá őt a püspök 2). 

•) Sacerd o tem oporret oft'erre, benedicere, praeesse, pracdicare, baptizare. A r o ·m. 

P o n t i fi c a l e. 
*) A presbytereJmek adott eme hatalom nem volt csupln ideigle'neR, melly alapos 

ok ok nélkül tillök viRszavétetett volna; süt inkább az áldoziÍrok abban külön!Jözt~k csnk 
a piispököktöl, hogy hivataluk gyakorlatában ezektől ftlggtek (Tim. I. l. 5, 17.) s papo-
kat'llem szentelhettek. - s. 

~) Quod plebs ips a maximam h 'l.beat potestatern vel eiigend i digno R sacerdotcs, vel 
indignos rccusandi. Cyprianus, Ep. 67. 
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Az apostolok hét diaconus t választottak J erusalemben, kiknek kö
telességök ben állott a szegényekre felügyelni, a közös asztalnál intéz
kedni, és mivel a szeretet-lakomával együtt járt az Oltári-szentség vé
tele is, ezt is kiosztották a híveknek, továbbá, az Isten igéjét is hirdet-
ték, és kereszteltek. " 

Alsóbb re11dek. 
Mi~ön az egyház békét nyert, s ro unkásságának köre kiterjedettebb 

lőn, állittattak fól az alsóbb rend ek: a subdiaconusok, acolythusok, le
ctorok, exorcisták, ostiariusok. Eme rendek kezdetben nem képeztek 
szükséges fokozatot, mint mai napon, s mindegyik megmaradt a maga 
állomásába n, mig a püspöknek ugy tetszett; minthogy az Isten házában 
többféle a foglalkozás. A Constantin által a birodalomba behozott igen 
bonyolodott kormányzási rendszer példájára az alsóbb rendü dericusok 
tulságosan megszaporodtak, ugy annyira, hogy Alexandriában hat ezer 
p a r a b o l a n us létezett a betegek látogatására, s Konstantinápolyban 
1100 c o p i a t ok vagyis sirásók; mig más részről archipre~>byterek, ar
chidiaconusok, cartulariusok, notariusok és syncellusok (a püspökök házi 
papjai és segédjei) hozattak be. A rangfokozat szabályoztatott, külön 
öltöny és tonsura állapíttatott meg; a nőtlenség szigorubban követelte
tett; az egyháziak bizonyos mesterségek- és foglalkozásoktól eltiltattak. 

Egyházi j&\' ak. 
A szükebb körben lehetséges vagyonközösségnek az egyház terjesz 

kedésével meg kellett szünni; a hivek megtarthatták javaikat, s növel
hették azokat az ipar, kereskedés, örökség által, kötelezve levén csak 
szegény testvéreik gyámolításáras némi adakozásra a heti vagy hónapos 
gyiilekezetek alkalmával az istentisztelet és az ö azoigáinak fóntartá
sára, s a szeretet müveinek gyakorlására. Egy gyüjtés alkalmával Car
thagóban hirtelen 100,000 sestertius gyült össze a numídiai testvérek 
megváltására, kiket a puszták fiai, a berberek, rabszolgákká tettek 1). 

Mivel pedig a császári törvények értelmében collegiumok vagy testüle· 
tek a senatus vagy a császár engedelme nélkül fekvő javakat nem bir
hattak; az egyházak csak is a III. század végével jutottak illyenekhez. 
Az összegyüjtött pénzt a püspök vette örizet alá, ki a diaconusok által 
osztatta ki azt a szükség szerint. E pénz rendesen három részre oszta
tott föl : az el~ ö rész a püspök és a papság fóntartására szolgált; a má
sodik az istentiszteletre és a szeretet lakomáira; a harmadik a szegé
nyek, a jövevények, a rabszolgák, és foglyok gyámolitására, a kitett 
gyermekek életének és lelkének megmentésére, fóleg azoknak javára 

1) Oyprtanus, Ep. 62. 
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fordíttatott, kik az igazságért szem·edtek és károsultak meg. Sem a 
távolság, sem a nemzetiség, még csak a valláskülönbség sem korlátozta 
a ezeretetet; a romai egyház a legtávolabbinkról is gondoskodott 1). 
A hittagadó Julián szemrehányásképen mondotta övéinek, hogy nem 
cselekednek ugy, mikéntakeresztények, kik még a pogányok szegényeit 
is gyároolitják 2). 

Kiközö!iltt'!i (excommunlcatio). 
A fölfegyverzett társaságnak közepetie eme fegyvertelen társa

dalom minden kényszerítés nélkül csak az által büntetheté tagjait, hogy 
öket a községből kizárta, miként \:hhez joga van minden egyesületnek 
azok irányában, kik a megállapitott szabályokat megtartani nem akar
ják. Az elsö kiközösítést Chorintusban tevé sz. Pál 3). A botrányos életü, 
hittagadó, gyilkos, eretnek a hivek ~íldozatai- és könyörgéseiböl kizárva 
valának; mindcnki kerülte öket, mint ragályos fekélyt, mig hosszu bün
bánat által le nem rótták a bünt j mi által maguk megjavuLtak, másoknak 
pedig üdvös intelem gyanánt szolgáltak. Kezdetben a püspökök nem 
tettek egyebet, csupán bejelentették a kiközösitetteket, s minden érint
kezést megtiltottak velök j késöbb az ékességeitől megfosztott oltir, és 
a földre helyezett kereszt előtt, jelenlétében tizenkét papnak, kik égö 
gyertyát tartottak kezökben·, a püspök a kiközösítést ( anathemu 
kimondotta, mialatt megszólalt a halálharang. Ha egy illy kiközösitett 
a templomba lépett, az isteni szolgálat azonnal félbeszakíttatott; ha nem 
akart távozni, a pap az oltártól távozott., 

NylhAnos vezeklés. 
Ki a nyilvános vezeklésnek magát alávetni akarta, a nagyböjt elsö 

napján bünbánó öltözetben jelent meg a trmplom küszöbénél, hol a pap 
hamut hintett fejére j s az idöt siránkozásban és böjtölésben töltötte. 
Négy osztályba soroztattak a vezekHík: voltak si r á nk o z ó k, h a 11-
gatók, Ieborulók vagy térdelök és :illók.Azelsökatemplom
ajtón kivül siránkozva, a htvcktöl elszigetelten állottak, s a bemenöket 
kérték, hogy érettök esedezzenek ; a hallgatók a templom hátterében 
maradhattak, de csak a fölajánlásig j a Ieborulók az Isten igéje után 
leborulva i elen lehettek az imádságokon j az állók állva jelenhettek az 
egész áldozati cselekményen, de az Urvacsora vételétől eltiltattak. A 
vezeklők gyászruhába valának öltözve, szétzilált hajjal, hamuval be-

" 1) Corinthusi Dénes, !lJ&ebtusaíl, IV. 23. 
2) Ep. 49. és Laclanas, Pere9"" • 

. 
3

) I. ad Cor. V. 4-5. 
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hintve, távol minden kényelem-, fürdö-, kenetek- s lakomáktól, böjtö
lés, sanyargatás és imádkozás küzt kelle tölteni büntetés idejöket. 

A püspök rendelte a penitencziát, s részben föloldozást adhr.tott, 
de nem egészben. *) A mérték az egyházak szerint változott; többnyire 
két esztendő szólott a lopásra, hét a paráznaságra, tizen~i.)'Y a hamis es
küvésre, tizenöt a házasságtörésre, husz a gyilkosságraj a hithagyás c~ak 
a halál órájában oldatott fül **). 

A büntetés kiállása után, vagy ha az ,a vértanuk érdemeis a hivek 
könyörgése által megrövidíttetett ~az ideiglenes büntetéspek emez elt:n
gcdése indulgentiának b u cs u nak neveztetett), ~ bünbánó esedező 
állapotban jelentkezett az egyháznál. A püspök tizenkét áldozár kör
nyezetében az ajtóhoz érve, kérdé a bünbánótól, ki aka1:ja-e állani a 
szabályszerü penitcncziát? miuttín az bünét bevallotta, penitencziát kért 
és javulást igért, a püspök elmondta a hét hünbánati zsoltárt, közben
közben megütve öt a vesszövei; azután kimondta a föloldozást, és a 
megjavult egyén· hitsorsosi közé visszatért. A hívek száma rendkivül 
megszaporodván, s bu;;~galmuk is lankadván, a szigoru penitencziát 
többé alkalmazni nem lehetett. A bünök teMt nyilvánosak- és titkosakra 
osztályoztattak: amazokat a közvélemény hirdette, az utóbbiakat maga 
a bünüs vallotta be j amazokra nézve folytattatott a nyilvános bünb:í.
nat és föloldozás, ezekre nézve pedig a titkos gyóná!!. Késöbb a püspö
kök a zsinatok által nekik cugedctt bünMnat mérséklési- és átvál
tozási jogot kegyesen gyakorolták; minek következtéb0n a vezeklé::;i 
gyakorlat szelídült. A VI. század után alig fordul· elő a szigoru vezek
lés példája, kivéve a főbenjáró bünükre riézvc. Eleinte a püspök maga 
kezelé egyedül a penitencziai fegyelmet; de miután Decius irtózatos ül
dözése alatt a hittől igen sok eltántorodott találtaték a püspökök saját 
törödelem-áLdozárt (presbyter po enitantiarius) rendelni kényszerültek. 

Szerzt'fesek. 
Önkénytes bünbánók, s a vértanuknál nem kevésbbé bámulan

dók valának ~ szerzetcsek, kik eWször is keleten tüntek föl. Ezek négy 
osztályba sorozhatók; illyenek : a c o e n o b i t á k, kik közösen laktak, 

"') Az egyházi büntetések teljes elengedésének egyes, noha kevés példái is elő
for.J.nlnak. Igy a 3-ik században l\Inximw ál.J.ozár, ki a Novatián-féle sz(l.kadárokhoz 
pártolt, l<ésöbb megtérvén 1 egészen tölmcntctett. (Ep. Cornelü ad Cypri. inter ep. 
Cypr. 4G.) - s. 

**)A nyilv{mos házassá:,rtörök, vagylstcru~ek szentelt szüzek, kik magukat clcst.
bittatni hagyták, halálig tartó vezeklésre köteleztettek ; ismételt-bálványáldozat, fajtalan-
ság, házasságtörés még halálos ágyon scm vala fololdozand 6. - s. 
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étkeztek ~~ imádkoztak; az e r em i t á k- remeték, kik barlangok- és 
mag:ín- hajl<\kokban egyedül laktak; az an a c h o r e t á k, kik .a pusz
ták ma gún y ában l~ tennek éltek; a v á n d o r l ó k , kik faluról falm·a 
jártak, koldulá;;ból éltek, az áhitat jeleit, a vértanuság eszközeit, késöbb 
az ereklyéket is osztogatták*). 

TIJCrapeutllk. 

Má1· a zsidó vallásban találkoztak egyének, kik külöriösen lelkök
kel foglalkozni o hajtván, vagyonuk- és hazájoktól megválva magány ha 
vonultak ; ök az esseniusok felekezetéhez tartoztak, s görögül t h e r a
p e u t á k uak, vagyis lelki győgyitás alatt levö szolgáknak neveztettek. 
Különöscn Moeris tavánál gyültek össze Egyptomban, kiilön lakokban 
ngyan, de hogy a rablók ellen mégis segíthessék egymást. Itten éltek 
i ik mértékletes életet, nap nyugta utánig nem ettek semmit, némell y ek 
csak minden harmad vagy hatodnap, akkor is csak kenyeret s hozzá 
legfölebb sót és izsópot. Az öltözet szintén megegyezett eme szigoru 
életmórldal ; reggel és ef!te imádkoztak, egyébirúnt a szentirást olva>~
t.:'tk, s e fölött elmélkedtek, keresve abban a képleteket; hymnusokllt 
készítettek, s azokat elénekelték. Szombaton közös imahelyen gyültek 
össze, hol a nöktöl fal által elválnsztva, életkor szerint foglalták el he
lyeiket, mellökön keresztbe vetett kezekkel, bal kezöket a jobbra téve. 
Köztök a legöregebb és legtanultabb fólállva, egyszerű és nyugodt 
beszédet tartott. 

Minden hét hétben iinuepet tartottak, s fehérbe öltözve egyiitt 
ettek, és imádkoztak; körükbe bocsátván a nőket is, ezekkel vegyest 
telepedtek le. A köztök uralkodó mély csendet egyik vagy másik fél
beszakítá valameily egyszerü kérdéssel, mellyet egyszerilen a képlet 
fátyola alatt fejtegetett, minthogy ök a szavakat a szentirás testének, az 
értelmet pedig lelkének tekintették. Beszédét bevégezve s helyeslést 
aratva, a ~zónok éneket hangoztntott, mellyet a többiek karban ismé
teltek; azután asztalhoz ültek a szokQtt viz, kenyér, izsóp és só mellé ; 
mi után ismét ének következett s egy táncz, melly nz átmenetet a Vii
rös-tengeren ábrázolta. Ekképen töltötték az ünnep elöestéjét; hajnal 
ha!~adtakor pedig keletre fordultak, Istent kérni, engedjen nekik sze· 

* Sz. Bf'ne•lelt, szabálya kezdetén, a coenobitált- és anachoretákon, vagyi~ 

remetéken kiviil emlitést tesz még a s n r n b a i t á k rt'll, kilt ketten vag~· hfll'lnl\n 
önkényüleg éltek, seunni szaMlyt nem követve, és a csavargókról (gyrovngi), kik 
egyik ltolost01·hól a mAsiklm v{ut•lorlának. Az utóhbialt n'l.onhan nem voltak igazi 
s~Pl'Zilf.esek, hanem romlott Prldile~ii cmLerek, kilt a szcrzetcsi fegyelmet ntált:O.k; 
soha nem iRmmtett('k, ldvált uyugntnn (l. Migne, E n c)',. l. t. h e o l o g· i q n e). 

- s. 

34 
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renesés napot, igazságot s ennek fölfogására képességet; ezutlln min
clenki szokott foglalkozásához visszatért.•) 

Voltak legyen bár ez egyének megtórtek, vagy e;;ak ut:.'moztilk az 
elsö keresztényeket, annyi bizonyo~'~, hogy sz. Márk idejéhen számos 
hivek óltek illy módon Alcxnnrlria kiizclében. TheLais pn!;ztái ilfy iin
kénytes martyrokkal valának benépesitve. Elslí pi·ldnk(·nt említtetik 
thebai sz. Pál (228. körül született). A Decins üldözése még mint ifjut 
arra birta öt, hogy egy távoli hegy barlangjába vonult; a pálmafa adott 
neki táplálékot és öltözetet. Ezen elszigeteltségében élt ii egészen iame
retlenül flO évig; halála előtt (340.) találkozott vele sz. Antal. 

Szl'nt Antal (!51-!156.). 
Sz. Antal felsU Egyptom Coma városában eWkelö szüliíktiil szár

mazott, Keresztényileg neveltetve n vagyono~ családban, ne hogy a 
tiiLLi gyermekekkel érintkezzék, nem küld.etett iE<kolába: mil~l't is sem 
olvasni, sem irni nem tudott. fizülöinek halála után megemlékezve 
arról, miszerint Krisztus mondotta: "Ha tökéletes akarsz lenni, menj, 
add el mindenedet, mivel birsz, és oszd ki azt a szegények közt, s le
szen kincsed mennyekben; é.; jiijj, kövess engem!" ...,... elosztá szom
szédjai közt ingatlan javait, ingóságait eladta, s clajándékozva a pénzt 
a szegényeknek, a magányba vonult, munkában, imádságban tiiltYe ide
jét, a remetékkel társalkodva, kik szentség hirében állottnk, s azok 
erénypéldái után tökéletesité mag:ít. Egyikében ama Hzámtalnn barlan
goknak, mellyek Egyptomban találhatúk, ütötte föl tany:íjlit, küzdve n 
teHt és a tisztátalan szellem ellen ; azután sok éven át TheLaisnak 
egy romladozott vár:lba zárta magát, hol évenkint csak két:>z:cr vetet· 
tek Le neki kenyeret. Barátjainak kérelmére elhagyva e helyet, a 
magasztosabb javak leit·ásával annyira gyönyörködteté öket, hogy 
sokan vele mentek a pusztába; ekként a remete élet kiizös szerzetes 
életté v:Htozott. Egyptom csakhamar megtelt kolostorokkal; s mind
annyi városokhoz. hasonlitottak, nők s család nélkül, elszigetelés t ke
resve az egyesülésben. 

A kereszténység azonban, ha gyámolítja is a szerzetc;; szellemet, 
leginkább a társadalomban hatni törekedett: miét·t is mnguk a szerze
tesek illUnkint elhagyák a magányt, hog-y oktassanak másokat; azon
kivtil még szigont példújokknl az emberek javulás:'tt eszközlék. Fiil
mentve minden világi, söt családi gondoktól, s egyedül csak lelkökkel 
foglalkozva, a tökélyt keresték az :Utal, hogy testöket sanyargatv a, n 
lelket dicsőítsék meg. TheLais pusztaságain emez iinkénytes v~rtanuk 
mimlegyik a maga cellájában gyakorolta az ajtatosság és Liiul,.ínnt 

1) Philo, A s:m11Wiídü élr/J·ül. 
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müveit; tanulmányozák az erki>lcstant mindcn vitatkozás nl>lkiil; sokan 
köztiik olvasni ~;cm tudtak. Azután összegyültek egyiitt táplálkozni 
a pusztas;í.g gyökercivel, gyékényt fonni, hallgatni a decanusoktól a 
szcnt könyvek olvastísát, mi fölött magányukban elmélkedhessenek. 
Alamizsnát nem kértek, de meg scm vetették; mások némi föld.bh·· 
tokot tartottak meg számukra, sziikségesnck tartván a munkát, ne hogy 
másoknak terhérc legyenek. Minden községnek megvolt a maga ap:ltjn, 
s többen együttvéve néha egy archimandritától függöttck. 

Antal atyaként kormányozta eme kolostorokat, s ·majd az ana
choreták közt élt munka, ének, tanulmány ós böjtölés, könyörgés és a 
jüvö élet szen~lélete klizt; másoknak beszédcit hallgatta, s ha valami 
hasznos dolgot hallott tőlök, anilak megöriilve, f(j)kiáltott: ,., Tanultam "; 
néha pedig Alexand1·iáLa ment vigasztalni az üldözés idGjén, vagy 
lmrlúngokba vonult, vngy a földet mivcltc, vugy kosarakat font cseré
ben az ajándékokért, me Ilyeket azok hoztak neki, kik Wic tanácsot 
vagy csouákat v:írtuk. 

A bir:í.k maguk is eljöttek, vagy clkiildöttek hozzá a városLói \'Ó· 

leményét kikérni. A csúszár és fiai szintén irtak neki. A remetéknek, 
kik az illy fejedelmi leercszltedéscn ~;zerfolött csodálkoztak, Antal 
mondA: ,., Ha egy császárunk leereszkedésén is csodálkoztok, ki csak 
por, mint mi, és porrá lesz: mennyivcl inkáLL kell álmélkodnotok azon, 
hogy Isten törvényét adta az embereknek, s nz ö sz. Fia által szólott 
hozzánk!" 1) }:s igy a méltóság érzetét azon alázatos&ág költötte fel 
benne, mellyet ő legf'óbb erénynek hirdetett. Tanítványainak mondá: 
,.,Midön hallgattok, ne tartsa. ezt valaki köziiietek erénynek, hanem 
hogy nem vagytok méltúk szólani. '' Egy álomlátásban a világot csupn 
cselekkel behintve hitván, azon kérdéílt tette az Urnak: "Ki kerülheti 
ki mindezen cseleket?'' - Mirc azon választ nyerte: "A ki valóLan 
alázatos szivü." 

1) Ugyanezen érzelmct tal.t.ljuk föl Chrysostomusn.íl: .Ha a világnak vala
meily nngya látogatja meg üket, ukkor érczhető leginkállL mimlunnuk semmisége, 
a mi pompát a világ fólmutatni tud_ Látni fogsz itten egyszerli anachorctát, ki 11. 

fól<l miveléséhez szolwtt, a világnak dolgai1·61 mit sem tud, ott iih·c a gyepen egy 
had vezér mel\ett, ki gőgös az ö hatalmára, tninélfogva roppant hadseregnek paran
csol. A remete ajkairól nem hallani 11.ljas hizclgésckct, hanem üdvös tanllcsokat, 
magasztos beszédeket, mellyek nem hi:.~elcgnek a gőgnek, s hasznosak arra né:.~ve, 

ki rájok hállgat, lcgaló.bb azon iclö alatt, mig ama szent társaságban numtd; ö maga 
is az el,ötte kitárt nagyszerü gondolatok llltal fólmagRSztalva távozik el onnan. De 
ah! c~akhamar vis•>Ja fog témi az ö világi eszméinek aljassúgába. Ezen ajtatos remc
tékre nézve a világ nagyaina]( és fejedehucinck nevei nem egyebek értelemüres sza
,·aknál; ·nevetik ezeknek giigjét és pomp.íját, miként mi is kinevetjUk azon gyermekeket, 
kik kirídyostlit j(tls~anak.'' 

34* 
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Antal azonban előre látta a kolostori életnek leendő hanyatlás{tt: 
"Eljön a nap - ugy monu szomoruan- midiin a szcrzetesek pompás 
épületeket emelendenek maguknak a váro;;okban, nwg fogják kedvelni 
a kényelmes életet, s a vilngiaktól csup:ín 1iltözet által fognak f.ülrin
bözni. l\iindazáltal az átalános romlottságban lesznek majd, kik álla
potuk szellemét meg fogják őrizni; ezeknek koronája annnl diesHsé
gesebb lesz,. mivel a temérdek botrányoknak nem fognak engedni." 
1\[eghalt 105 éves korában. 

Szent Pachomh•" (W2-3.Jj;j.), 
Illymódon folytatták életöket az anachoreták 33fi-ig, midön Pa

chomius, ki, mint katona, Constantin ulatt ismerte és bámulta a kere3z
tényeket, s Antalnak tanítványa lett, a szerzetes életet tökéletesité az 
lU tal, hogy· az annchorctákat közös lakokba ( coenobia) gyüjtötte, vagy 
elszit~ctelve öket (m o n as t e r i a), vagy bekeritve a lakot (c l a u
s u r a) j némelly nil-kolostorokat is alapított. 

Kiilönös népesség következett Egyptom régi népesség~re! Munka, 
józanság, szeretct képezték eletöket j az alázatosság legtöbbre becsiilt 
erény volt, különben nagyon sziikséges és lényeges az apró köztársa
ságok állanrlóságára, hol minden egynek, parancsa után történt, kö
vetve az evangelium ama mondását: r, Ne nz é·n akaratom teljesedjék, 
hanem atyámé." Mindcn rokonsági kötelék megf!zünt j semmi közle
keMs vagy emlék scm csatolta a puszták emberét az elhagyott világ
hoz. Ez oknál fogva lemondtak minden tulajdonról, hajlamról, önaka
•·atról, senuni egyébbel nem gondolva, mint az iiriikkévalós:'tggnl. Ezen 
szigort öntötte Plméletbe Origenes, hog-y az embernek 1Hlati eredetrt 
C'ltörülve, csupán esak egészen angyali czélját föntartsa. 

()a!'lslnnus (-HO.). 

Cassianus János, szittya eredetii, GerrnnnuBsal, az ö szerzetes 
társávalmeglátogatva eme jú111hor szcrzete;,:ckct '), Egyptomban Ar
ehcbius által fogadtaték. Harminczhét évig az nnaclwreták ki:izt mara
dott; azután, amint ő mondá, mint méltatlan elhajtatott általuk, mivel 
panephysisi püspökké neveztetett ki. Elövéve a kecskcbiirt és n hotot, 
elvezette öket az elárasztott tartományon kcrcsztíil más remetékhez, 
kikkel az erény és :;zigoru életmód fölött tanakodtak. A völgyek telvl· 
valának ezen ajtatoskodókkal, kik a régi troglodyták barlangjaiban, 
vagy 'l'hebais sirholtjaibán ta1·tózkotltak. ÖltözeWk széles vászon-tu
niea volt (c o ll o b a), melly térdig alig ért, s n karokat a könyiiktiíl 

1) Gennadius, <'. 60; Cassianus, Col/al. XXIV. t; " '·nlnm.,nnyir<> nézyc Ros
Weyde, Vitae Patl'um. 
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kezd ve nem takn.rta; összetartotta azt egy gyapju· övezet vagy szain g, 
ndly a nyaknak két oldalltról ereszkedvu nl:-i, a hónok nlatt menve 
át, az ágyékokat szoritá össze, ugy hogy a két kar szabadon maradott; 
hátul kis csuklya függ0tt le ; a tunica fölött szintén vászonköpenyt 
(maforte) viseltek, melly a nyakat é:> vállakat fedte, e fölött pedig 
kecskebőrt (melote ). Ciliciumot nem viseltek, testi sanyargatást nem 
fitogtattak; mezitláb vagy csak harisny1iban, s mindig bottal .fi.rta.k. 
Cellájokban nem volt egyéb, mint nád- vagy pálma-gyékény a lefek
vésrc, s egy csomó papyrlevél éjjel vánkosnak, nappal pedig üléwek. 
A vizet és kenyeret tapasztalásnál fogva többre becsülték a szesv.es 
italok- és gyümölcsöknéL Naponkint csak 12 lat kenyeret ettek, két 
részletben (paximacia), d-':lbcn és este; több napig egy huzomban böj
tölni nem szoktak. Cassianust különösen megvendégeini kivánván, 
ola} és sóból készült levest tettek elejbe, három olajbogyót, öt szem 
Lorsót, két szilvát és egy fügét ulinelegyik számára. Béketürelmök 
bizonyítványaképen fölhozza Cassianus, miként a. föuök, hogy a jöve
vényeknek példát nyujtoon, egy coenobitAt arczul csapott, ki azonbau 
az elégületlenségnek legcsekélyebb jelét sem mutatá előttök . 

.Melnnia, kit majdan mint sz. Jeromos tanitvá.nyát fogjuk bemu
tatni, 2:<? éves korában Nitria puszt.ijára megy, s ott találja & leghire
sebb anachoretát, Pambot; ki kosárfonásból élt. Hozott neki 300 font 
ezüstöt, a mi jelenleg 200,0(10 lirát tenne. Pambo legkevésbbé sem 
znvartatva ruagát foglalkozásában, nyugodtan mondá : ,;Isten fizessen 
meg érte!" - s megparancsolta egyik tanítványának, osztaná ki a pénzt 
a libyai anachoreták közt, kik még jobban rá vannak szorulva. ,Azt 
vártam, ugy mond l\Ielania, hogy talán valami á.ldás!al fog megtisz
telni érte, vagy legalább dicséretet mon.d a nagy ajándék fölött.' 8 
midön látná, hogy ismét hallgo.tásba marült: ,Atyám1 ugy mond neki, 
kérem, vegye szemügyre, 300 font ezüst van itten.1 Amaz pedig meg 
scm mozditva fejét, s még csak pillanatr:\ aem méltatva a szekrényt, 
mondá : 11Leányom, a kinek ezt az ajándékot hllzod, nincs szüksége 
mTa, hogy töled tudja meg az értékét; a ki a hegyeknek sulyát tudja, 
s mérlegében tartja a dombokat errlöségeikkel együtt, ná.ladnál sok
kal jobban ismeri ez ezüstnek sulyát.." 

Ephraem, a remete-életnek magasztalója és példánya, .egy szer· 
zetes szomszédjánál az Isten és Krisztus neveket mindenütt kitörölve 
tahil,ta a könyvekben. Ennek okát kérdezvén, válaszul nyerte: 11 A 
biinös nö könyeivel áztatá a Megváltó lábait, s hajával törlé meg azo
kat. Én a hol csak látom a szent nevet, könyekkel öntözöm azt, hogy 
bün~im bocsánatát elnyerjem." A mirc Ephraem megjegyzé: ,Isten 
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jutalmazza meg jámbor szándékodat! azonban kérlek, kimél'l meg 
némileg a könyveket is.' 

Este és éjjel könyörgésre gyültek össze, mindnnnyiszor két 
:r.soltárt mondván el, miként ezt közéjök leszállt két angyaltól tanulták. 
E részben, ugy szintén az imádságban és magat::trtá!!ban a fonöknek 
utasítását pontosan követték. A kürt hangja hívta öket az imára j egyi
kök pedig a csillagokat vizsgálta, hogy éjjel a kittizött időben fclkölt
hesse öket. Nappal csak vasárnapon gyültek össze közös imárn, szom
baton pedig a szent áldozásra. Egyébként cellaik ban imádkoztak, kézi 
nnmkával tölték az idöt, s szerezték meg maguknak az élelmet. 

Ötezer szerzetes lakott a Colsim hegyen j 500 csak egy kolostor
ban, hol a hagyomány szerint a gyermek Jézus lakott j 1000-en The
baisnak egy másik kolostorában, hová csak azok léphettek be, kik 
örökös fogadalmat tettek le ; mintegy 2000-en Antinoopolis mellett. 
O xirincában a szerzetesek fölüimulták számra a polgárokat, elfoglalván 
a középületeket, kitisztitott templomokat, kapukat, tornyokat j 20,000 
apácza s 10,000 szerzetes éjjel-nappal hangoztatá az Urnak dicséretét, 
s gyakorlák a vendégszeretetet és az irgalmasság miiveit. Nem emlitve 
a csekélyebb fontosságu kolostorokat, Nilus Tabenna nevü szigetén levö 
kolostorban 1400 szerzetes élt j midön husvétkor minden oldalról 
összegyültek, számuk 50,000-re ment. Egyébként minden kolostor több 
lakházból állott, s 20 vagy 40- szerzetes lakott mindegyik házban, 
ugyanazon mesterséggel foglalkozva, mint gyékényfonák , sziJvök, 
szabók, posztókészítök j mindegyik ház az alphabetumnak valameily 
betüjével volt jelölve, sc betüt minden sze1·zetes az ö öltönyén hordotta. 

Egyptomból elterjedt a kolostori élet Palaestinába, Syriába s az 
egész keresztény világba. Késöbb sz. Basilius és sz.' Ágoston kiilön 
szabályokat alkottak számukra, a nélkül, hogy fogadalmakra kötelez
ték volna öket j mig végre szent Benedek szigorubb fegyelmet hozott 
be. A szerzetcsck eredetileg laicusok voltak, azaz papokká nem szen
teltettek föl j dc nem sokára Isten igéjét is hirdették, s az egyházi ren
deket is fölvették. Kezdetben nem tetszett ez ujitás a világi papság· 
nak j azonban a II. nicaeai zsinat hatalmat adva a kolostorok apátjainak 
nz alsóbb egyházi rendek föladására, a szerze_teseknek papi méltói:ágát 
biztosította. Utóbb a kolostorok kitünő növeldéi lőnek a elernsnak föl 
a piispökig. 

I. Napoleon azt mondá, hogy a nagyszerü szerencsétlenf;égnek, a 
f(jlizgatott képzelődésnek menhelyre van szüksége j azonban az imád
s;í.ggal, oktatással, betegá.polással, téritéssei foglalkozó szerzetesek a 
mult században félelmet öntöttek a zsarnol{ság szahad pártolóiba. A 
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mi kornnk megszabadnit tőlök; boldog; igy tehát félelem nélkül vizs
gál hatja, valljon tettek-c valami jót, egyeztek-c a kur~;zellemével. Olly 
cmhcrek, kik a vér és a gög szc>nvedélyeit megunták, kik Isten ~s 
embertársaik ir1ínt olly szcrctcttcl viReltettek, melly öket önmaguktól 
elszakította; buskomoly lelkek, az igazság nyugodt bámulatában ta
hU va gyönyörüket, s a csendcs életnek édes költészetét és az önmegtar
Mztatás férfias élvezetet keresve, a pusztába va.gy a kolostorakba, az 
iildözések elöli menedékhelyrc vonultak, bizonyos állandi>ságot ke
resve ott az átalános bomladozás s a világróli teljes megfeledkezés 
kiizepctt, vagy pedig bátorsügot a visszatérésre, hogy a bajok- és té
velyékbül kigyógyits:í.k azt. 

Sokáig tartott keleten azon csoda::;zerü vezeklés, mellyet az-egy
h1íz bámulat, nem épen követé::; gyanánt :illít fiil. Némellyek álmatlanok
nak (a c em a t i c i) neveztettek, mcrt éjjol-nappal nem szüntek meg 
hangoztatni a zsolhh·okat ; mások Pcrsiá ba mentck osztozkodni a v.a(l
állatok eledeleiben ; alexendriai Macarius egy egész böjtön át állva 
maradt, s nem evett egyebet, mint vasárnap némolly tüskés leveleket; 
mások egész élctökben egy szót sem szólottak ; Simeon Stylites 30 
évct egy oszlop tetején töltött. 

l\Ii ezt őrültségnek nevcz:t:ük ; ámde akkor az életnek és önsze
retetnek eme rendkivüli megtagadása vonzó oriivel hatott a durva 
emberek képzeletére, a mivelteknek pedig magasztos fogalmat nyujtott 
nzon vallásról, melly a léleknek az anyag fölötti tökéletes eliadalát 
megalapítani képes. ~Negestül tódultak a zan~ndokok ~imeon oszlo
pához; Arabia és Persia királynéi közbenjárásáért folyamodtak ; II. 
Theodosius tanácsát kérte ki ; éltében n. sn.racenok áldása után cseng
tek, halála után ereklyéi után kapkodtak. 

lHniel ~tylites még nagyobb hamulatot keltett maga iránt a 
rideg éghajlat alatt éjszakra a. Feketc-tengertől egy szeleknek és 
fagynak kitett hegyen. Oszlopa körül fölkeresték öt a barbárok és 
romaink ; Leo császár birodalma védnökének tekintette öt, s az ö 
jóváhagyása alá terjesztett bizonyos egyezkedést némelly idegenek
kel. Midün az antiochiai egyházat szakadás fenyegette : a konstanti
nápolyi patriarcha Dánielt küldötte annak megszüritetésére, ki hosszu 
ellenkezés után végre engedett a meghívásnak, s leesendesitve a ke
délyeket a sajátszerü penitencziához visszatért. 

Azt mondják a szent irók, miként Thcodosius, az ifjabb, egy 
napon elhagyván a királyi palotát gyakorlat végett, ~onstantimtpoly 
egyik külvárosába ment egy szent életü remetét ottan meglátogatni. 
A szegény cellába ismeretlenül bclépve1 elkezdett vele okoskodni a 
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'szerzetcs életről s Egyptom csodaférti11iról. Maga körül tekintve, midön 
egyebet sem látnn, mint egy damb kenyeret a ko~nrkában: "Atyám, 
ugy mond, add rám áldásodat, azután együnk." A remete vizet hozott, 
néhány szemer sót s kevés kenyeret vetett bele, azután együtt ettek 
és ittak. A cdá'lzár megismertetve magát, fölkiáltott: "Oh ti boldogok, 
l\ik a maganyban, a vil:íg unalmaitól menten, csendes és nyugodt 
életet éltek, csupán csak Iriketekkel gondolva, tökéletességre törekedv c, 
hogy méltók legyetek az örök jutalomra! Én a trónnak pomp~~ja közt 
l:lziiletve, igazán elmondhatom, hogy míg eddig csak gondoktól elnyo
mott lélekkel ültem az asztalhoz." 

Hogy az illy dolgok hallásában gyönyörködjék némell y olvas6m, 
szükség volna, hogy az illy embereket Crates, Diogenes, Fabricius né
ven nevezzem. S méltán gunyolják ezen erényeket az ollyanok, kik a 
gyilkoló hől:löket, a nemzetektől elrablott szabads:ígot, s annak dicső
ségét bámulják, kiminél nagyobb sz:ímmal gyilkolja meg felebarátjai t. 
De midön egyn0melly kegyetlen indulatu ember, saját erejének ha
tárain kivül egyéb féket nem ismerve, a jámbor remetének látására 
és szavára abbanhagyta egy atyának fölkonczolását, vagy egy nönek 
meggyalázását: csak áldhatom az Istent, ki az ő irgalmának az idő

korhoz alkalmas eszközöket vála sz t. 

Zsinatok. 
Midőn vita támadt az ir:ínt, valljon a megtértek kötelesek-e meg

tartani a körülmetélést és egyéb zsidó szertartúsokat :' Jerusalemben 
öt apostol összeült. Péter elnökölt a gyülekezetben, előterjesztve a kér
déseket, s elöszőr mondotta ki véleményét; a többiek útána, a szent
irásra s az átaJános megegyezésre alapítván a határozatot, s ezen sza
vakkalfejezve ki: "Tetszett a Szentléleknek és minekünk." 
Azután megküldötték azt a külön egyhá.zaknak, nem megvitatás vé
gett, hanem hogy egész hódolattal fogadják cl azt 1). Ezen gyüleke
zet a többieknek előképe lett. A püspökök nem bizvasajátitéletökben, 
másokét is kikérték; közösen tamícskozva, a testvérek hajlandóbbak 
valának végrehajtani azt, a mit közösen határoztak el. Néha ~ áldo
zárok, diacomtsok s papság elökelöin kivül kikérték az egész nép vé
leményét, főleg a közérdckü tárgyakban, minő például a rendek föl
adása volt. 

1) Apoat. c.yef. XV. fej. -Az 50 vugy ll4 Cww1!, mellyek az apo~tulokuuk tu· 
lajdouittatnak, s a Labbc által fölhozott Cor~Ytitntione8 apostolieae azon korból eredhet
Itek, de nem a:.~ apoMtoloktól. A 4 7 s:.~abltly, mellye], ar. eretnekek ujrakeresztelésére 
vonatkoznak, késöhbi korból ere1lnek ; mivel soha nem titlAljuk idézve azokat az ama 
pontokra vonatlcozó vitákban. 
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Görögország és Asi<iban, hol az amphictionok szövetségének és 11 

Paniuniaknak maradványai vagy emlékei voltak ion, tartattak az első 
tm·tományi zsinatok*), mellyek kés(íbb határozott időponthoz valá
nak kötve egy vagy két iz ben évenkint, a metropolita. elnök
lete alatt, kinek, ugy szólván, tanácsát képczték. Valamint Anglia 
az ö képviseleti kormlinyAnak első korában, midön az alsóház alakult, 
1·enddkezett, hogy gyakrabban és rendesen tartassanak meg a parlamen
tek: 8zintugy tett az egyház is a zsinatokkal, azt határozván, hogy ~ven
kint kétszer tnrtassanak, s az egyik szét ne menjen addig, mig a másik
nak helyét és idejét meg nem határozta. Ezen intézkedés iontartá az 
egységet a papok közt, s ruegszilárdítá a fegyelmet; ha pedig az üldö
zé~,;ek az összejövetelt gátolták, le Y elek által pótolta.ték az. A határoza
tok (canones) a püspökök közös megegyezése ~íltal erőt nyerve, 
a népképviselet és isteni jog által támogatva, a tnrtom1lny körében tör
vény erejére emelkedtek. 

Hogy ha az antiochiai zsinat valótlannak tartatik is, az első zsinat 
Pcrgamosban volt (152.), egy másik Hicrapolisban (173.) Valentinus, 
l\Iontanus és Theodotus eretnekségei ellenében. :Másokra alkalmat 
nyujtott a husvét megtartásának ideje körül iolmerült vita. Ásiában a 
husvét a martiusi holdjárásnak 14-dik napján tartatott meg, bárminő 

napja volt is a hétnek, miként azt János és Fülöp apostolok rendelték; 
Péter és Pál azonban vasárnap tartották azt közvetlen ezen hónapnak 
holdtölte után, a mit a pápák követtek. Vita támadván tehát (J 96.) e 
k1.;rdés fölött, különféle zsinatok a második vélemény mellé állottak; 
azonban Polycrates, ephesusi püspök, az első véleményt vitatta oly 
makacsul, hogy Victor pápa öt kiközösítette ;jóllehet késöbb sz. Irenaeus 
rábírta öt, ne törné meg a közHaséget illy csekély pont miatt, s mind
egyik egyház a régi hagyomány mellett megmaradott. 

A többi zsinatok közt megcmlitendö a earthagói harmadik zsi
nat (252.), melly 66 püspökhi-H állott sz. Cyprián elnökletc alatt, hol az 
l\jdonszülöttek megkeresztelése elhatároztatott; az ariesi (arelati) zsi
nat (314?) hol (a többi carthagoi zsinatok ellenében) megállapíttatott, 
ru iként a rendesen megkeresztelt eretnek, ha az igazságnak ismeretére 
eljutott, ujra meg ne kcre8zteltes8ék, hanem csup1ín kézioltevést nyer· 

* De azért e zsinatok koránsem m')udhatók az amphkthui gyülekezetek után
~.:,sainak; az egyházi közszellcmbiíl, M n z npostolok jerusakmi gyülekezetének elii
képe •·szerint keletkeztek azok; mi abból is kitünik, hogy :1 ~sinati ,·égzt>telc é~ ha
tározatok ugyanazon kntföre, mint apost. c~elek. 15. r., vitetnek vi~szo. Miként az 
apost!)lok mondák: "Tetl!zett a Szentléleknek és minekünk": ugy történt ez a Cy-
prián alatt tartott zsinatban (252). - s. 
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jen; az aneyrni zsinat (315?), hol elhatároztatott, hogy ha a diacon w; a 
fölkenés alkalm~val kijelenti, hogy a nőtlenséget meg nem tarthntja, éti 
azutlm feleséget vesz, a sz en t foglalkozásoktól cl ne tiltassék; de ha azt 
nem tette, és házasságra lép, hivatalát nem gyakorolhatja. 

Ezen gyülekezetek az elsők a világon, mellyekre a nép it meg
hivatott, hogy saját nézetei fölött vitatkazzék; határozataikon kivül 
igen érdekesek a történetii·ó előtt a fegyelem ós ·a szokások megiRme
rése tekintetébiH, minthogy az egyház olly bámulandó szerkezettel bir, 
hogy míg a dogma tárgyában ingathatlapul :Ul, a fegyelmet illetőleg a 
kor szükségeihez s a t!írsadalom változó s:wkásaihoz alkalmazkodik. 

E tekintetben különöl'! említésre méltó nézetünk szerint az elvirai 
(llliberis) zsinat Spanyolorsz:ígban (300?), holl~ püspök, 2G áldozár, 
számos diaconus a nép jelenlétében 81 fegyelmi szabályt alkotott. A 
legelső szabályok a bálv1inyozásra vonatkoznak, cliircl:l.tva a I'!Zámos 
cseteket, mellyeket a szokás a mindennapi életben előidéz s nem cse
kély penitencziát szabva azokra, kik a Capitolium ba mennének áltlozni, 
vagy látványokat adnának, vagy öltönyöket szolgáltatminak pogány 
iinnepélyekre, vagy türnék a bálványokat, kivéve ha azon ezéiból 
tennék ezt, hogy lázadásban ne tö1jenek ki a rabszolgák; a ki a bál \"á
nyok lerontása közben meggyilkoltatnék, nem fog számittatni a vértanuk 
közé, minthogy az evangeliumban illyesmi nem parancsoltatik. Az ur
nő, ki a rabszolganőt veréssel meggyilkolj a, hét évct töltsön peniten
tiatartásban; az árulkodó meg halála óráján sc nyerjen föloldozást; 
a házasságtörö csupán halála óráján nyerjen bocsánatot, s még akkor 
scm, ha a bfinbánat után ismét visszaesett, vagy ha feleségének gya
lázatában megegyezett, vagy a nö, ki magzatát elhajtotta, vagy a ki a 
fiukkal visszaélést követ el 1 vagy rossz utra vezérli saját le:inyait 1). 

A házasak elválása tiltatik; keresztény nő pogánynyal vagy zsidóval 
össze ne házasodjék; az egyházi rendeket ne nyerhessek el egy tarto
mányban azok, kik a másikban vették föl a keresztséget, sem a P'J
gány uraknak szabadosaL Püspökök, :íldoz:írok, diaconusok tartózkod
janak a nöktöl , ne tartsanak magoknál más nőket, mint nővéreiket, 
vagy lstennek szcntclt leányokat; székhelyeiket elhagyva vásárokra 
ne járjanak. A kéjhölgy, a circusbeli koesis, a &zin(,sz, ha megkeresz
telkedni kinin, mondjon le mcsterségériil; a niik ne töltsék az <'jet 
imádságban a temetök körében , honnan rendetlenségek sz1írmazhat-

l) Az egyiui.znak joga Vll.ll oldani és megkötni. A 1·mnai egyház azonhan mindi:r 
~zeliuellb volt, s Novatiánnal{ nézete rossnltatott, ki Isten irgalmának határt akart 
~zabni. 
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nak ; a templomokban festmények ne láttassanak. A diaconus, ki föl
szenteltetése elött titkos bünt követett cl, ha azt önmagától bevallj,t, 
három é vet töltsön penitencziatartásban; ha más adta föl, öt évet; mi
böl az tünik ki, hogy a papok nyilvános hUnbánatnak vettetének ala, s 
késöbb en úllapittatott meg, hogy előbb a hivatalaiktól megfosztass1mak. 

A császárok a papságnak kivliltságokat engedtek. Mindenekelött 
Constantin rendelete (321.) adta meg az egyházaknak a jogot, hogy 
fekvő jószágot birhassanak 1 s most már nem a hivek alamizsnáiból 
nyerték egyedül elláttatásukat; az ajánuékok- és hagyományokbúl 
mind az istentiszteletnek, mind a szegényeknek kijutott, s még az egy
ház szaigáinak tisztességes fontartásnis kitelt. Ezek azonb:m a szer
zett vagyonról halál esetérc nem rendelkezhettek 1 scm az egyházi ja
vakat el nem idegenithették. 

Öltözt>l. 

l\Iiután az egyház miuuazokat 1 kik születés-1 tudomány-, érte
lem-, ügyesség-, tapasztalás- és erényre kitünök valának, a maga keblé
ben egyesítette, s külsőleg is állást foglalt a társadalomban : szolgái
nak meg kellett adnia ama fényt , melly az embernek belső erkölcsi 
értékét nem neveli ugya.•., de azért tiszteletet és tekintélyt szerez neki, 
egyenlő álláspontra emelve öt a világ hatalmasaivaL Ha még ezek is, 
kiknek pedig kezökben van a hatalom 1 szükségesnek látják a kül
szint : miért tagadnők azt meg olly hatalomtói 1 melly csupán erkölcsi 
befolyással bir? A szemrohányásnak csak ugy volna helye 1 ha az esz
köz ezéinak, a mellékcs dolog fődolognak tekintetnék; s a helyett, 
hogy a külkiváltságok a belélettel szellemittetnének, e belélet vihigi ér
dekekkel terhelve, egészen anyagivá tétetnék. 

Az áldozat, melly kezdetben a vértanuk börtönében vagy shjain, 
vagy magán-helyeken a püi<pölc vagy áldozár által egyedül a uiaconus 
scgédlete mcllctt mut.'tttatott be 1 késöbb ünnepélyesen tartatott meg 
valamennyi püspökük vagy áldozárok s mindennemü papság részvéte 
mcllett, kiket csak örsszegyü.Jteni le}J.etett; ekkor jöttek használatba az 
nrany és ezüst edények is a templomok ékességére. 

K0zdetben az egyházi férfiak viselete nem különbözött a vilá
giakétöl, minthogy állapotuknt az üldözök elött titkolniok kellett 1) ; 

u keresztényeknek szakott öltözete vala a turrica fölött bölcsészi kö
peny, miként csekély változással mai napig is ha,>ználtatik. A férfias 
to ga már Augustus korában kiment a divatból 2 ) egyedül bizonyos 

l) Erröl bövebben a VII. könyv. XIX. fejez. 

') Svetonlus, in August. 40. 
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iinnepl-lyc;;: alkalmakra szoritYa, jóllehet mnga Augustus s kés(jbb 
Hadrián mindenkép törekedtek annak viseletét föléleszteni; a barbá
rok betörése alkalmáv:al egészen elenyészett, s a régi öltözet nyomait 
csak is egyházi férfiak tartották fón, kik ekként öltözetre nézve a 
többi polgároktól kü.lönböztek. -' 

Egyházi foglalkozás közben a püspökök már a IV. sz:izadb:m 
Liretummal vagy mitrávaJ fcdtélk fejöket, hihetőleg az egyptomi, gö
rög és zsidó papok tiarái és infulái vétetvén e részben mintául; a VIII. 
~zázau előtt azonban a magas, két csucsra nyilt süveg 1) ismeretlen volt, 
" a pápák sem hordták a X. sr.ázad előtt a tiarát. Eleinte ez egyszct·ü 
Yolt; IlL Sándor pápa koronával vette körül , VIIL Bonifácz a máso
t li kat, V. Urban a harmadikat csatolta hozzá. 

A gyiirii, a romai lovagok kitüntető jele, csukhamar az egyházi 
J:Jéltós1íg jelvénye lett. A pásztorbot, azon Lotnnk alakj:íra, mcllycl a 
p;isztor nyáját tereli, még a legelső korból ered ; fából volt, mankó 
::lak jára, miként a görög fópapok használják, vagy fölnl bckn.nyaritva, 
középett sima, alul hegyes ~). 

A p a l ás t (pallium) a vállak közt és a mellrc lehnjló s keresz
td{kcl jelölt szalag, az érsekek megkülönböztető jeléül; a st o l a hi
hetőleg n hasonnemü felöltönytől vagy az orariumtól vete nevét; a fe
hér vállkendő, mellyet a nynk körül használtak, ne hogy az izzadság 
az öltözetet bemocskolja, az istenszolgálatnál is megtartatott *) ; a 
kartyu (mnnipulus) azon törülö-kendőt jelképezi, mellyet karján hor
dott az, ki a szent asztal körül szolg1ílt; a c as u l a vagy d a lm a
t i c a a régi p c n u l a, hajdan lábig lenyuló, kerekded, csupán köze
pé-n a fó kidughatlisa miatt kissé felltasitva valn. 1\Iidön a fonalat 
aranyszálak pótolták, s az öltöny drágakövek- és hímzésekkel bm·itta
tott el, a papnak terhes lett volna ka~jára fölvetve tartR-ni azt: miért 

1
) 847-ben engedte ezt a páp!L kiiliiuÖM kiváltság gyanánt. 

') In bneuli forma, praesu!, datur harc tibi nonna : 

Attrah" pet primum, medio rege, pnugc per imum. 
Attrahe peccautcs, rege jnstos, JlUUge vagantes. 
Attrahe, snstenta, Rtimula, vagn, morbida, lcntn. 

Glossa, in eap. nn. rlc sat"ra nnet. 

*) A vi\llkeu!lö (hnmerale), mb,cl a papok azeliítt valamint a közélethen, ugy a;-; 
~gyhúzban is meztdcn nyakkal voltak, 8-ik szúz:ulba\t, fóleg az illedelem, egészség-, 

s annak tekintetéböJ fogadtatott el, hogy nz által torkuk 11 hideg- és rekedtség ellen 

védve levén, ök az éneklésbeni kötelességöklot almdálytalaunl is teljesíthessék. Hajrlau 

11zzal a papok fejöket is befedék, s rnint még ma is némelly szcrzetesek, fedett filvel 
járnltal< az oltArltoz (1. ÚJIW1Jics1 Népsz. egy. arth. Il. k. 89. 1.) -R, 
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is oldalain fölhasittatott, s alakult belöle a mai misemond6-ruha. A szo
kns, minélfogva mai napig is fölemelik azt hátul, midön a pap föl
mutatja nz Urat, nyoma ama szolgálatnPk , mellyet akkor az oltúr
s:wlga szükségböl végzett. 

Ekképen tehát nz egyház választ(, és képviseleti monarehiává 
alakult, mellynek keblében a nép közöl vlllasztott f'ónök iránti f'óltét
len engedelmességgel a szabadság és egyenlöség páro:ml. Semmi egyéb 
istentisztelet n világon nem volt képes olly hierarchiát tet·emteni, melly 
nz (j szerkezeténél fogva határtnlan fejlödé~re, volna képes, holott eg,r 
legfdsiíbh, mind jogilag mint tényleg csalhatatlan eHilj:\.r6ság alntt lill. 
Királyok és alattvalók, egyesek és gylilekezetek csupán Isten törv é· 
nyének vannak alávetve, mellyet nz egyház hirdet és értelmez, melly
nek ö maga mondá: "A ki titeket hallgat, <mgcm hallgat; -- legeltes
sétek juhaimat; - a mit fölol•.loztok, föl leszen oldozva, a mit megkö
töztök, meg leszen kötözve a mennyek ben is." Ekképen tehát a tekin
tély és engedelmesség itt egyformán magasztos. 

A pápáknak erkölcsi hatalma, mcllynek olly nagy hatása volt a 
középkorban, tagadólagos oltalomra s arra van szoritva, hogy nz ignz
ságnak és erkölcsiségnek elnyomása megakadályoztaAsék. Hasonlóan 
a romai praetorhoz a békés, fe~yvertelen pápa az igazság szerint in
tézi el az önzés vagy dicsvágy által támasztott viszályokat; mint cen
sor megdorgálja az igaztalanokat és erőszakoskodókat; mint tribun 
az elnyomottak mellett fölszólal. 

8zolgái, a világi luüóság szolgáitól egészen különbözve, kötele
sek núndenkit oktatni, a mindenki előtt ismeretes rövid hitvallás sze
rint, melly papnak, világinak és hitetlennek egyformán adatik el&; a 
mi által a keleti eastok kizáró szellemenek s az njabbkori reformatu
sok ingadozásainak eleje vétetett. A pap a világi Ul'alkodót az embe
rek közti egyenlöségre s a szegények iránti elözékenységre figyelmez
teti; n népet pedig az okszeríi engedelmességre tanítja. 

N6Uenség. 
A nőtlenség követelése altal az egyház mintegy hadserget te

remtett magának, melly egy intésre kész legyen elvinni az igazsügot 
a föld legvégső határai g, kitenni magát nlinden veszélynek, örködni 
a hnl!lokló ágyánúl, vagy a fogolynak börtönében, a nélkül, hogy a 
házastárs- vagy atyaszeretetnek az emberi Ít'rmészetben gyökerező 

hatlt:d,s érzelmei által e rész h C' n vissza tartatnék. Gyomtekeinek álla
pota, az cllúüs ininti gondoskodús nem aljRsi~ja a nőtelen papot a ha
talqm raLszolgéíjává, mellynek tulkapú.sai ellen fübzólalnia köteles
sége. A t·emény, hogy tekintúlyi·t t~:; javatblmHi~ ~·sal:ídj:ínnk bizto-
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sitsa, a legbarbárabb korszakbnn scm fogja (it arra vezethetni, hogy 
azokat családjában megörökítve, a keleti eastokat a keresztény egyen
liiség fölé emelje. A nőtlenség nélkiil az 1000-ik év táján a pápák, és 
püspökök a hiibér korszakában papi zsarnokság alá vetették volna 
Olaszorsztigot, s vele az egész világot; ezen oriHeljes és bölcs intGzke
ués nélkül a kcreszténys('g f\Z embert é,; a társadalmat ujjá nem te
remthette volna. 

HARMINCZADIK FEJEZET. 
Vallá~i syncretismu~ l). 

Daczára annak, hogy a birodalomnak egysége fönállott, a sza
kadás jelei már is mutatkoztak, mellyet eliíször Constantin, azután a 
gürögök, latinok és barbiirok közti hat·cz idézett elő. A barbárok csu
pán csak erőszak által gyakorollanttak amazokra befolyást; a gondolat 
terén kelet és nyugot küzdöttek egynul.ssnl; s hogy különbözö fegyve
rekkel lmrezoltnk egym}is ellen, m:ír fönebb említettük. Keleten, hol 
kevesebb vér folyt, dc ann:íl hevcsebben folyt a vitatkozás, gyorsan 
ter:jedett a kereszténység; de cgyuttal kételyek, ujitások is támadtak 
a visz:Hyoknak ama sorozat:ival, mellyck igen könnyen folsarjadoznak 
az emberek közé elvetett igazságból, minthogy az igazságot szintugy 
a hnrát,' mint ellenség és azon eszközök is clhomályosithatj:ík, m•·llye
ket az ember annak terjesztésérc kénytelen használni, ugymint: az 
élöbeszéd és az irás. Ebből ujabb s nem ritk:ín véres üldözt'~s támmlott 
Krisztus jegycse ellen, melly mostan a vértanuk állhatatosságában 
megnyugodva, a tévelynek csábitásaitól félhetett, s minden erejét meg 
kellett feszíteni, hogy a kinyilatkoztatásnak ama terjedelmes symbolu
mát, mellynek rninden része, minden szava tökéletes öszhangz:isbnn 
áll az egészszel, apostoli épségében megőrizhesse. 

Az igazs:ig, n bölcsészetnek czélja, a kereszténységnek is egye
düli elve, de nem csak mint egyszerU, természetes, hanem mint tökéle· 
tes, á talán os, hathatós világa az elmének. Mind a kettő ugyanegy czélra 
törekedYe, rendszer tekintetében egymástól eltérhet. Az emberi érte
lem, magasztos méltóságának érzetében, abbeli örömében, hogy rnun
k<íssága által eljuthat azon magasztos okfóhez, honnan mindcn lét 
eredetét veszi, s leleplezheti az életnek titkait, fölháborodik, midön 

1) .1'vi'Y.tp;•'tna,m;r; knzclethen Crcta kiilönfélc n.\peinok Rzövetségét jelent<~; 
késöbb különf.Hc felekezetek egye~iilésé1·e a!kalmnztatott. Ki fogja mÍLr l'gy~zPr n ~z1wnk 
ti)rténch~t nu•gin1i? 
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valaki hitet akar kr'~nyszeriteni rá olly MrgyLan, a minek megismeré·· 
sére saját erejét is elégségesnek érzi j ha pedig minden ismeretnek 
legf'óbb forrását látja kijelölve, :t7.zal dicsekszik, miszerint mnga ma
g:ínnk rlegendii, hogy elkülönözze a sötétségtől a vihígosságot, s a jó 
és a rossz között fiaját fiiggetlen itéletével választást tehessen. 

Innen erednek a minden igazság elé gördített akadályok. Külö
nösen pedig a kereszténység, sem irlöre, sem nemzetre nem szoritkoz
ván, hanem a népeknek átaJános nevelésére törekedve, sziikségkép<'n 
ellentállásra talált kivülről s izgatásokra beliilröl. Isten az ö fia, Ktir,:z
tus által kinyilatkoztatja nz igazságot j némellyek ezt tagadják, mások 
pedig öt is csak egyiknek tnrtj{tk nzon bölcsek kiiziil, kik idiírill időre 
megjelentek, hogy nj világot rleritsenek az emberiség megol!llw.tatlan 
talányára; m:ísok iít utnnk, igazs:ígnak, é-Letnek tekintik , de csup:ín 
saját ítéletök és aknratnk mértóke f'Zcrint, fl a nwnnyibcn azt az Pm

beri értelem elfogarlhat;ja. Mcnnél inkább niivekszik és terjeszkedik c 
magaRztos intézmény, annál inkább igyrkszik n giíg abban találni m
lamelly gyenge oldalt, s ahí:ísni IIZ egekig rrii épületnek alapját. Má-. 
sok ismét igen P.olmt helyrz,·e a külform:íkhnn, ngymint az istentisz
telet- és a hiernrcbini szcrvezctbcn, s az isteni Alapitónak szószeriuti 
kift>jezésciltez Y n gy puszta tet~ eihez nlkalmnzkorlva, a szertartások és • 
egyházkornuí.nyr.at biní.lríivá vetik flil mngnkat, sőt buzgalmukban any
nyira tulmennck, hogy a' dogmáknak is ellenségeivé válnak. 

~~R igy az rgyháznnk helellenei kör.öl némellyek nz általa egye
(lül igazaknak hirdetett tanok, mások ismét a kiilfornuí.k ellen intézték 
a támadást. Minthog-y pedig minden lényeges vítltozás a tanokban, vál
tozást von mnga után a kiilforJná.ban i», s viszont a forma !'llen intézett 
minden kisérletnek a tanokra kell okvetlen támaszkodnia: az egyik 
ellflnfél a másikkal könnyen összeforrott. S igy, miként a pápák gyakran 
ismételték, a viszll.ly különféle nlaklmn ugyanazon egy vala alapjában. 

Elöadlisunkb11n nem melHízhetjiik az egyMzbnn fólmeriilt kii
lönféle eretnekségeket, minthogy az eszmék sorozatátállitják eWnkbr, 
mellyek tizennyolcz századon üt mozg:í.sba hozták az emberiséget. Az· 
óta a bölcsészeti szemlélödések két fi5-ágazatra oszthatók. Az egyik 
alávetve az észt a hitnek, a keresztény symboium nyomain jár; a 
másik ettől eltérve, a hitet rendeli alá az okoskodásnak. Ennek kö,·et
keztében mindenek előtt ama bölcsészeti rendszereket veszszük vizs
gálat alá, mcllyck az igazságtól eltértek az által, hogy l) meghamisí
tották a Mózesféle hagyományokat j vagy 2) a kereszténységet keleti 
tanok bevegyitése által megmá:;itották, s annak valódi értelmét elcsa
vnrt:ík; vagy pedig B) a giiriig bölcsészet Jpgjelesebb tanait :í.Ilitott:í.k 
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ellenébe, hogy köz te és a keletkező VQllás köz t meghasonlás t idézze
nek clö. Előadjuk végre a legelsil egyházatyáhak tanait, egy fensilbb 
tudománynak engedve át a föladatot, hogy a kinyilatkoztatás bizonyit
vAnyait és bevégzését keresse fel azokban. 

Említettük már, miként a templomnak lerorüatása után a ~~i·ló 
tanoknak tisztasága változ:ist szenvedett, hihetöleg az összevegyülés 
által a keleti tanokkal j a honnan három felekezet keletkezett, mellyt·k 
minden, hanyatlá!>ban levi) vallási rendszernek megoszlását jelképr
zik : szolgai ragaszkodás, eritica és mysticismus. Igy támadtak a fari
zeusok, makacsul ragaszkodva a formához j a sadducaeusok, kik min
den törvényt vagy hitnézetet elvetettek, ba az a szent könyvekben rnr~
it·va nem volt j és az essenusok, kik aflketai életet éltek 1). 

Alexnuda·lai zsidók. 
Egy m:isnemü iskolának tekinthető az, rnelly Alexandriában ala

pittatott azon szándékkal, hogy a nemzeti tant minden helybeli szine
zettől megfoszsza, s alkalmas form:~k alatt mutassa be azt a görög vi
tagnak, mellynek nyelvén az elöadatott, kitüntetve egyuttal a gyiilii
letet is, mellyel jerusalemi testvérei iránt viselteték, mióta Onias fiípap 
nj szentélyt állitott föl Leontopolisban. 

1\'lár IL Evergetes uralkodása alatt ujitást hozott be a zsidó ta
nokba Aristobulus, az t>g·yes tényeket rejtett értelm ü képleteknek 
tartva a szentirásban; ekképen eszméket keresett Mózes könyvei Len, 
mellyek a görögök nagy bámulatAra az ö jelesebb bölcsészeik eszméi
,·el egyeztek 2). Annak bizonyitgatása mellett, hogy Plato minden ma
gasztosabb eszméjét a szentirásból vette, zsidó tanokkal megrakott 
hymnusokat készitett Orpheus, Linus, Hom er, Hei>iod nevei alatt ~), 
mellyek a zsidó tanok elsöbbségét tanusitanák a bölcsészeti iskolák 
fölött. E részben mind ö, mind pedig követői összehasonlitá~>t tettek a 
Mózesféle törvényeknek magasztos erkölcsisége és a poglí.nysfig er
kölcstelen irányzata köz t; gyakran azonban megham isitották a hitigaz
ságokat azon czélból, hogy a pogányokat a zsidó tanoknak meg
nyerjék. 

Pb ilo. 

Aristobulns miívét a sokkal e~:~zesebb és tanultabb Philo foly
tatta. Szerinte a szr>ntirá:>, mint a.z összes bölcsész(lti és vallási tanok-

1) L:\sd a IV. könyyet, 14. fej. 

') Origenes, canlm CPI.9Um, IV. 4-. 
") Eusebius, Pmep. f'rany. XIH. 12. 
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nak ku-tfeje •), kettős értelemmel bir : az egyik betüszerinti értelem a 
köznép ~zámára; a másik képletes, mellyben az allegoriák, jelvények 
és 1zertartások alatt titkos tudomány, igazi vallási bölcsészet. rejlik, 
csupán annak értelméhez ruérve , ki a tudomány fölött elmélkedett, 
erény által megtisztult, s szemlélödés által Istenhez és az értelmi vi
lágba fölemelkedett. Philo azt hiszi, hogy ezen fokra már eljutott; 
Mózes és Jeremiás nagys:~;eríi titkaiba beavatva, előadja azt~ amit kö
zölbetönek tart. "V o.nuljanak vissza a kurta e11zü emberek ; dugják be 
füleiket; isteni titkokat közlünk azokkal, kik a szent beavatásban ré
szesültek, kik a valódi ;.hitatot gyakorolják, kiket a szavaknak hiu 
készülete, a pogányság babonája lelánczolva nem tart. ••• Ti beavatot
tak, kiknek fülei tiszták, fogadjátok b~ mindezt lelketekbe , s avatat
lannal ne közöljétek ; őrizzétek meg elrejtve, rnint romolhatatlan kin
cset, az arany- és ezüstnél is dl'ágábbat , mert ez a nagy oknak, az 
erénynek, és annak tudománya, a mi az egyik- vagy másikból szát·
ma~ik" 2), 

Egyezőleg a szaLálylyal, néha oly burkoltan beszél, hogy csak 
nagy ba.ijal érthető; mindazáltal tanainak rövid foglalatát elő fogjuk 
adni. Isten ~ világnak lelke, ki a tétlen anyagnak formát kölcsönözvc, 
teremté a világot. Istennek képe az Ige (lóro~), a tüznól is ragyogóbb 
alak, minthogy ez nem tiszta világosság. Ige kettő volt, ugymint: a:& 
első az isteni értelmiség, melly magában foglalja mioden dolgoknak 
typusait, vagyis az eszményi világot, melly, mint az Isten munkássá-

1) Azon értekezésében, Hogy a vildg romolhatlan, cmliti , miként Aristotek~ :: 

zHidók könyv6b111 mcritett : p1j.TOU EVIJE/JÉw; Y.cei oaÍt•H; t7ruJrá,tuJ u .. ; m. világoeabban könyvébenaBimól:- rwJI 7ret~ J:.'A'J..MtJI :'J•tOt )10.110,'!;;

Ttdl' ~'~rarl!ál{•avn~ ;" rwv ÍB(Jorárwv Mwato~ or~'J..wv etc. Él.t."Jr.r 
zélJében : Hogy mindm jó em1ier 1zabad , Zenot Mózes utlmzója gyanánt állítja föl : 

L'ŐtxE Ji o Zá_vwJ! o/}iJIJcdlat TOl' J.(írov ,WI171E(! a."IO ni;; 711Jrll; fij. 

• lol•f~ttÍwv •·opo&wla~. 
1) lJe cheruhi1n. Philonak fónmaradt értekezédei: A világ teremtése. - A o~

nesis képletei. - A cberubin<>k. - Kain és Abel. - A lelkek fóldruüvelése. -- Noo 
vagy a réseegség. - A11 óri6sok. - lstennek változbatlans!ga. - A nyelvek összeza
Yarodúa. - Ábrahám, vagy a bölc8nek élete. - J6zsef vagy az Almok. - Mózes élete. 
- Az emberek azeretete. - A fejedelem teremtése. - A biró. - A valódi bátor~.
A tiz parancsolat. - A réazletes törvények. - lsten monnrcbi!ja. - Az !ldozók. -
lu !ldozatok. - Hogy a jó ember valóban szabad. - A szcmlélödö élet. - A ne· 
mess~g. - A jutnlmak és a bünte~sek. - A világnak rou10lhntlausáp. - A gond
viselés Flaccus ellen sa követség Cajus Caesarhoz. 

Mai csalatkozott, midön azt bitte, hogy az ,Ambrosiana' könyytfuoban egy értekc
zését"födöztc fel a;,; crényröl és annak részeir311 melly n&üvet GemisthuM Pletho adta ki. 

35 
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gának első eredménye .az ö egyszülött fia ; Q második az ige, vagyis az 
isteni tulajdonságok összege, Q mennyiben a. természeti világra hatnak, 
röviden szólva, IStennek befolyá~& az anyagi világra. ··Az atya: lsten, 
mint tereriüö, nöül vette anyját' a. bölcseséget' ki. neki .. szeretetdiát, 
vagyis a physicai világot szülte. Az Ige, mint a 'feremtönek eisöszü
löttje, azon eszköz, mellyet ö a teremtésnél használt; ázoii typus, mclly 
ezerint formát adott az anyagnak '); főpap , s rongasztos közbenj~ro 
az istenség és ember köz t j' Istennek. szelleme ; me H y az emberiséget 
oktatja, neveli. 

Jóllehet a világ a legf'óbb Lény eszméje szerint alkottatott, en
nek sajátképi ismerete· nem szánnazhatik a •ilágtó-1; l1a,nem bizonyos 
neme a szemléletnek, csupán azok számára engedv-e 1 kik a ·fókli dol
goktól elválni képe~ek; melly állapotban az ernbor k<lzvetlen•érintk€
zésre vagy besugárzásra tett érdemet Isten rés:aér()l , vagy· pedig elra
gadtatásáb&n ( extasis) a legföbb Lény elé álHttatik. Ennek természe
tét azonban senki nem képes fölfogni, csupán azon gyanitásra vezérel
tethetik; miként eszményileg az· ~11\beri. szelleinhez , lényegének leg
tisztább valóját tekintve pedig a napnak finom anyagához hasonló, . 

E különös gondolkozásu tudós, kinél a cahhala; platonismus,- s 
Mózesféle orthodoxia összevegyülve lelhető föl némi szin~Eetével n 
Pythagorasféle tanoknak, a teremtés magyarázatára té1· át, 'inellyhen 
szerinte az Isten, a négy elem, az Ige és az isteni jóság vettek részt· 
A látható teremtményeken kivül szám os láthatatlanok töltik. be . a. l,é
get, semmi betegségnek vagy halálnak alá nem vetve, s a>;: ö fokoza
tuk szerint angyalok, geniusok, vagy daemonok; néha testekbe van
nak zárva, vagy a csUlagoknak lelkét képezik. Nem csupán ·w.; Istell
nek vQlt mijve az ember, minthogy az erényre és a rosura. egyfo: mán 
képesnek kellett lennie. A rossz egy részbeR szültsége11 az ·l!gésznek 
föntartására; részben pedig' az elemek n~ egromlásának kikerülhetlen 
következménye ; részben a büntetés· eszköze; )·észben maga az ember 
idézi azt elő. 

Az ember test- és lélekhql áll ; Q. iéle~ i:;mét részint eszes, ré
szint esztelen részből áll : az elöbbih~z tartGzi.k a2; értelem , .érz€s és 
beszéd ;-'az utóbbihoz .a testi szenvedélyek. Az Istentől teremtett első 
ember jeles másolata volt az isteni Igének; de midön a nön:ek szemlé
lete a szaporitlis vágyát gerjeszté föl benne, :megízlelte a kéjelgést, 

1) ö az anyagot oiix ov-nak nevezt~, netn azért, 'mivel nem létezik, hanem 
mivel nincs al!tkja, a mi nélkül nem lehet valóH.tgot képzelni. Ugyanezt tevék Plotinus 

· s mús uj-platonicusok és kereszUnyek. 
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mi által szerencsétlenné lett, s mindinkább növekedő romlottságba 
esett. Azoknak, kiket v.issza akar az erényre vezetni, saját sze.llemét 
küldi lsten; a mire érdtJmet szerezhetni elmélkedés, az isteni Igében 
helyzett bizodalom, az érzékiség legyőzése s a ldP.knek az anyagtól 
elkülönzése által. 

A megtisztult lelkek az actherféle regióba emelkednek, molly 
,,new végetlen puszta.ijág, hanem halhatatlan és romolhatlan lelkü pol
gárokkal van népel:litve, kiknek szám~ a csillagok sokaságával veteke
dik. Némelly lelkek közelebb levén a földhöz és ennek gyönyöreihez, 
leszállanak ide, egyesülendök a halandó testekkel, mellyeket szeret
nek. Má~ok pedig elválnak a fóldtöl 1 hogy magasabbra. szálljanak, a 
természet által mégszabott határ szerint ; azonban a földi élet utáni 
vágJtól vissza tartatnak. Mások megum·a a földi hiuságokat, a testet, 
mint valamely börtönt kerülik, s könnyü szárnyakon emelkednek az 
o.ethmféle vidékekre, hol az örökkévalós:ígot töltik (utrftuf!O.To}.ovot 

ró .v c:dto~ ne;·. A legjobbak valamennyi közt, bölcsebb és isteniebb gon
dolatok által vezéreltetv e, megvetve azt, a mit a föld nyujthat nekik, 
a legföbb istenségnek szolgáivá, a nagy királynak szemei- és füleivé 
lesznek ; ök mindent látnak, és miudent hallanak. A bölcsészek d a e
m o n o knak nevezik őket, a szentirás pedig a n g y a l oknak, vagyis 
isteni követeknek, mivel a fiaknak az aty:inak parancsait, az atyának 
pedig a fiuk könyörgéseit vis~ik meg; leszállanak a földre, s ismét föl
szállanak az égbe, nem azért, mintha annak , ki JDindent tud, szült
sége volna az értesitésre, hanem mi•el rendén van , hogy a halandók
nak közbcnjáróik és tolmácsaik legyenek, miszerint annál inkább ti::Jz
teljék sorsuknak legfóbb biráját" 1). 

:Minden népek között különösen gondot forditott lsten az izrae
litákra: Ezek jelenleg az Ö büneik miatt ugyan szétszórva élnek ; de 
majd ha visszatérnek az erény utjára, Isten a patriarchák könyörgése 
által kiengesztelődve, visszavezeti hazájokba, s boldogokká teendi öket; 
Palaestinában nem lesznek idegenek ; egy nagy férfiu a jólelkü embe
rek élére állva, számos népeket fog meghóditaní sz eretet, tisztelet és 
félelem által; az emberek mindcn zavar- és szenvcdélyektöl menten, 
egyedül Isten szemléletében fognak gyönyörködni. 

Erkölcsi tekintetben nagy figyelmet érdemel eme bölcsész, akár 
előkészületet lássunk benne az evangelium tanaihoz, akár pedig azt 
állitsuk, hogy az. első apostoloktól tanulhatta az általa hirdetett igazsá
gokát Ő ugyanis minden esemény-, szaMly- vagy egyéniségnél majd 

1) Az dlmolcról, 586. l. 

35* 
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józan észsze.l, majd ismét sophista módjára lehozni törekszik azt, a mi 
az emberi erkölcsiségre nézve leghasznosabb 1). 

Azon nagy férfiu, kitől Philo az ö nemzetének ujjászületését 
várta, meg is jelent az övéi között; de az övéi nem ismertek rá, mert 
vil:igi szabadítót, a győzelem és bos:;zu királyát várták ö benne ~-miért 
is elmszittatván, az Ur szölejének mivelése más népre bizatott. Hihe
tőleg ekkor fogadták el az essenusok a kereszténységet, s a szerzetes 
életnek első példáját nyujtották ; a másik két felekezetnek viszályai 
akkor szüntek meg, midön Krisztus jövendölés ét Roma betöltötte raj
tok. A farizeusok azonban a synedriumnak árnyékát megtarták Ga
lilaeában, s Tibariasban magyarázó-iskolát állitottak föl, melly a z;;i
dók közt világhirüvé vált, s folytatása volt az Esdras után fönállóknak, 
mcllyek föntartották a C a b b a l á t vagyis hagyományt , tiszteletre 
tnéltó töredékeit az ös tudománynak, melly régi mint az ember, ha nem 
fogadjuk is el hiteleseknek a K ö n y v e t a z em b e r r ö l s a T i z 
levelet, Ádám müveit, és az Ishiraht Ábrahámtól. "Tudjátok 
meg (ugy mond Maimonides előbeszédében S e d e r Z e r a h im h ö z), 
hogy az Isten által Mózesnek adott parancsok magyarázattal valának 
kisét·ve, s Isten előbb a szöveget nyujtotta, ·azután a magyarázatot. 
Midőn Mózes sátorába visszatért, először is Áronnal találkozott, kinek 
elmondotta a szöveget és a magyarázatot, miként azokat átvette. :Mi
dön Áron Mózes jobbjára ült 1 beléptek az ö fiai, Eleazar és Itruar, 
kiknek Mózes ismét elmondá azt, a mit Áronnak elöadott. Miután Elea
zar és Itmar egyik jobbjára, a m!Prik baljára ült Mózesnek 1 beléptek 
Izrael hetven vénei, kiket Mózes ugyanekképen értesített. Eljött az
tún az egész nép, keresve az Urat, s elmondatott előtte ugyanazon do-

1) Szemrehá.nyást érdemel, ki a nemes8égct miut legfőbb jót és no.g'y j&nak okát 
magasztalja, s nemesnek tartja azt, ki jeles, gazdag családból származott. ... Nemeseknek 
mondhatjé.k magukat csak a bölcsek és igazságosak , habAr szolgáktól sz!nnaztak 
volna .... Miért is a nemesség, ha emberi nyelvet adna neki az Isten, ngy hiszem, 

mondaná : "A jó s;;:iiletés nem becsültetik csupán a. vér, hanem a tények és hajlamok 
~zP-rint; ti ellenben azt szeretitek, a mitöl én irtózom, ross:.~aljátok azt, a mi nekem 

tetszik." Philo, 11tl,!i EV(fi'FÍa;. 
"Bármilly hosszu éiet nem elegendő az egyenlőség és az abból származó igaz;ág· 

dicséretének hangoztatására. Mert az egyenlőség az igazság Myja .•.. Az Aliarnban dc

rnocratiát hoz létre, vagy is nép~zerü korrnány:dut, a legjobb és legtökéletesebb kor
má:~yformá.t .•. a nélkül, hogy az ochlocrati& által izgatt&tnánk, melly mellett a néptö

meg mindent fölforgat." Th!Ji %ara:irÚaEwr;, és fb(!t (éO(!(tw;. - A z.-;i
dó), l<iizt nem volt sziiletési nemesség-, h:mcm csuk az, mrlly a tudományból éri a feg"j·,·c

rckbiíl ered, s mcllynél fogva n leg·utolsó egyén is a syncdrium és az {l.l!am fejévé 
cml'lkc•rlhctett. Lúsd llatter, Ilisl. c1·it. du Gnostic. sect. l. c. I. 
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log, mig valamennyinek tndbirn adatott. MózeR ekkor viRszavonult, 
R Áron ismételte azoknak, kik ott mararltak, azt, mit már négy izben 
hallottak. Áron is tJ!ment, s Eleaznr és Itmar ujra, elmondák a vének
nek és a népnek, a mít négy iz ben hallottak~ Elea.ll;ar ·és Itmar vissza
vonulása után a vének ujra elmondák a népnek, a mit má.r negy ízben 
hallottak. Josue és Phineas megtnnitott:ík eme dolgokra utódjaiknt, 
kik által a hagyományok lánczolatn szakadatlanul folyt Jehuda Hakka
dosh koráig, ki phoenici:li {~s korán11k fi)ékessége volt, ld azokat iisz
szegyüjtötte és leírta.'' 

Rabbi AkibiJH. 

Paluestínán kivüln r~gitlli eltérő Cabbalaalakult, rnellyet Akib
ha, az emlitett iskolánnk mnöke, a legtudósabb rabbi hozott be. Bar
Coebeha lázadását pártolta, igazi Me~siásnnk tartva őt, vagy azért, 
hogy annnk hitte,"'vagy mivcl nemzetét minden áron megszabadíthatni 
reménylette; s jóllehet már a száz évet meghaladta, fegyverhorelő ja 
lett. Elfogatván, kivégeztetett (113:)). Ü1~ömmel ment a halálnak c\{·je, 
a szartartásos könyörgést hangoztatva a hóhér pallosa alatt, mclly nzt 
félbeszakítottA.. 24,000 tanitdnyn köz t te mcttetett cl, l' "hnlfl.lávnl n tör
vénynek dicsősége elveRzett." 

Jt•huda. 

A szóbeli törvény legutolsó értelmez()jének. hnláln napj :ín szüle
tctt Jehuda, a szent vagy a fejedelem (h a n ass i Y agy h ak ka d os h) 
azon Hillelnek maradéka, ki az Ö

4
vallásúnak alapelvéül állitotta f'ól: 

Szeresd felebarátodat, mint tennen magadat. Jehuda kétségbeesve nem
zetének foltámadása iránt, mellynek maradványaira Roma fegyveres 
kézzel nehezült, az egész világon szétszúrt honfiainak vigasztalására, s 
ne hogy materialismusba essenek, a mirc a zsidó szövegnek betüje 
könnyen vezethette ·öket, it·lísba gyüjtötte a hagyományokat1 mellyek 
csak szóval fóntartva, elvesztek vagy megmlísittathattak volna, s igy 
készitette a M is h n á t vagyis mt\sodrendÜ törvényt 1

). Utána egy 
sereg é1·tclmezö következett, kiknek müvei teszik a G em a r á t, vagyis 
a nagy magyarázatot, melly a Mishnávnl együtt n T a lm u d o t, vagyitl 
a tankönyvet képezi. 

1) A Mishna gyalázóinak ellenébe állithatjuk a keresztényeknek hathatós te
kinté}yét, kik magasztaljkk a~t, mint igen alkalmas magyarázatot a szent könyvek 
némelly honu\lyosabb helye;uek megért~~ére. Lásd De Rossi prof. azótá1·dt. 

A Talmudnak forditAsát késziti Chiarini áldozár, varsói tank r, mellynek elökészi
ti:íjeül nyomatta TMorie du_judainne. Paris, 18aO, 
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Gemara. 
Kettő a Gemara: a jerusalemit egy kötetbe gyüjtötte rabbi J o

luman, ki 279-ben halt meg j a babyloniait pedig kezdette rabbi Ashe, 
ki meghalt 427-ben, 8 befejezte 12 kötetben, 73 ev mulva, rabbi Jose. 
Ez a leghiresebb és teljes gyüjtemény, mint a XII. századig viríÍgzott 
iskoláknak megérett gyümölcse ;,sle a jemsalem i Gemara tisztább levén 
a hamisitásoktól, az ó-kort jobban·fólvilágositja. A rabbinnsok a Biblili.t 
a vízhez, a Mishnát a borhoz, a Gemarát a gyümölcsborhoz hasonlit
ják j másutt pedig az elsőt a sóhoz; a másodikat a bors hoz, a harma
dikat az illatszerokhez. Eliezer halálos ágyán azt mondá tanitv~ínyai
nak: "Olvassátok az irásokat, s tartsátok magatokat a Talmudhoz." 
Egy másik rabbinus irta : "Maga az Isten olvassa a Talmudot, aláveti 
magát rendeleteinek, e az előtte annyira kedves fejezet a v ö r ö s 
t e h é n r ö l szól. 11 

Mózes által Istentől eredvén szintugy az írott törvény, mint a 
hagyomány, melly amannak értelmezése vagy alkalmazása, mindkcttö 
egyforma hitellel bir. A szóbeli törvény az írott törvényt értelmezvén, 
öt sarlu·a támaszkodik: l) a hagyományos értelmezésekre, mellyeket 
gyenge okoskodással a szentirásban föltalálhatni j 2) a l\Iózes által 
megszabott törvényekre; 3) azon törvényekre, mellyekct okoskodás 
által következtethetni az írott törvényekből; e részben a különféle 
vélemények összegyüjtendök, hogy a vnlószinii kiszemeltethcssék; 4) 
következnek a proféták és a századok főbbjei által a t ö r v é n y h i s
t y i j a g y a n á n t adott rendeletek, vagyis olly szaMlyok, mellyekrc 
nincs ugyan elkm·üliJCtlen szükség, de a hit hanyatlás:ínnk éR nz er
külcsi romlottságnak meggátlására nngyon is czélszerück. V égre 5) 
ide tartoznak az emberi megállapodások, mellyck a lélek fölmagasz
talására, a szenvedélyek fékezésót s azoknak fenséges czél felé irány
zását eszközlik. 

A Gemm·ának megértésérc a szájárások vegyületének tekinteté
ből a zsidó nyelvnek pontos ismerete kivántatik meg; sz intolly hasznos, 
mint gyönyörködtető dolog olvasni a mondatok ama sorozatát, TI}ellyck 
közt igen sok elmés s itt-ott n111ga~ztos mondat is talnltatik. 

Simon, az igaz~ágos, azt mondá : "H:\.rom alapja van a vi-
1:\gnak : az i:>tcni törvénynek tanulmánya, az igazs:íg és a szcretet." 
Antigonus, az ö tanítványa pedig mondá: "Ne legyetek az Isten irá
nyúb:m, mint cselédek, kik a jutalom reményében szalgálják az urat, 
hanem ugy, mint a ki nem tüz ki magának illyen czélt; s az égnek 
félelme legyen rajtatok. ' 1 

Josuc Ben PerahiaJ ki Jézus Krisztus okt~tójának tartatott, azt 
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mondá: ;,Légy tanitó; 1\Zerezz magndnak jó bB.rittot, vélekedjél jól 
minden embe1·rel." tTosc Be"n Joazar: "Alakítsd at házadat a bölcsek 
iskolf1jává.; hintsd LEl magillat az ö lábaik p.orá.v&l; igyad' ,mohón az ö 
szavaikat." Jose Ben Johanan: ,;A. te ház&d legyen: ~yitva/bökeziieeg
gel, a Hzcgények legyenek meghlttjilid,s ne enyelegj:á nőkkel." És Shain
mai : "Szeresd a mal!terséget, gyülöld a nagyságot, ne ismerfeed meg 
magadat a hatalmasokknl." 

Hillel favágó volt, pénzt szerezve naponkint, ,melynek felet saját 
;:1agáuak és családjának fon tartására, másik· felét pedig tanulmányra 
fordította. Egy napon, megfosztva min<lcn eszköztől, az academiának. pad" 
lásán ült, ottan hallgatva a magyarázatot ; s mivel hó esett rá, a hidegtöl 
diderg·ett. Itten találtatva, hires tanító v.ilt belőle, B mondá: ,·,Ki uj hir 
utün kapkod, az előbbit is elveszti; ki folyton nem tanul; az feled; a 
ki nem tanult, halálra rnéltó ; ki az isteni törvényt fegyver gyanánt 
használja, meghal. Ha én nem vagyok magamért, ki lesz értem? Midön 
itt •vagyok, mi vagyok? ha möst nem vagyok, mikor leszek?" És tia 
Simon: "A bölcsek köz t nevelked tem, s a· hallgatásnál job h • dolg()t 
nem találtam. Nem a beszéd, hanem a tanulás teszi az embert. Ki 
sokat beszél, gyakran vétkezik." 

Rabban Gamaliel : "Okosak legyetek a hatalmasok irányában, 
kik csak akkor hizelegnek az embernek, midön rászorulnak, s elhagy
ják öt, nildön neki. van s~üksége rájok. Legyen a te akaratod az Isten 
akaratja· s ö a te akaratodat magáévá teszi; fojtsd el akaratodat az övé 
miatt, ·s ö te végetted megsemmisiti másnak akaratját~ N~ kiilönözd el 
magadat a többi emberektől; ne bizzál magadban halálod napjáig; J}e 
moudj ollyasmit, a mit nem akarnak tuclni. Ne . mondd : ,Majd ha 
id öm lesz, tanulok,' mert talán nem les:& rá időd. A tu,da#an nem 
fél a. büntöl ; a kö21önséges ember nem lehet valóban ajtatos ; a 
gyáva,lelkü nem tanulhat, a haragos nem oktathat. A hol nincsen 
ember, igyekezzél te lenni az." Egy emberfőt látván uszkálni a vizen, 
mondá: 17 Vizbe merülve vagy, mert alámerittetél; a te elmeritöid el 
fognak merülni .. A kövérnek több férge van, mellyek öt rágják, a gaz
dagnak tiibb fájdalma; a többnejilnek több büvöléstöl kell tartania 
A kinek sok rabszolgálója van, annak kéjvágya is nagyobb; a kinek 
sok rabszolgája van, sok tolvajt tart; ki a törvénytsokat tanulmányozta, 
sokat 61. A ki ülö-élctet él, nagyobb tudományt szercz ; a ki sokat 
taJVicskozik, nagyon okos lesz ; a ki jótevő, békében él. Ki hirne
vet i'iZcrez, magának szerezi azt; ki Isten törvényét megtartj a, örök 
ék tet nyer." 

Rabban Johanan Ben Zaccai öt tanítványától kérdezte: "1\linö 
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ösvényt kell választani az embernek ?11 
- Az első felelé : ,Mindenkit 

jó szemmel kell néznie.' - A második: ,Válaszszon jó társat.'- A 
harmadik: ,Jó szomszédot.' - A negyédik: ,A jövőnek előlátáSával 
birjon.'- Az ötödik: ,Jó szivü legyen.' Johana.n az utóbbi véleményt 
helyeselte, mivel mindent magában foglal 1). 

A Talmud a dogmákon és fegyelmi szabályokon kivül szép számu 
kérdéseket foglal magában a természettan, gy()gyászat, történelem, 
csillagászat, törvényszéki csillagjó~lat, földirat köré ből. V an még egy 
része a Talmudnak, mallyn ek czime B a r a y t h a vagyis k ü n n j mer! 
midön a Talmudot készítették, némelly irástudók, élökön Isaak rabbi
val, jelen levén a theologiai vitákon, kimentek a szabadba, hogy annál 
terjedelmesebben vitathassák meg a dolgot, s vitatkozásaikat többnyire 
n b a r a y t h a vagy s a v r i, vagyis h is z ik szóval kezdették leírni. A 
rnbbik tehát, kik a Talmud szerkesztésében részt vettek, négy osz
t:.'Llyba tartoznak, ugymint: a mishnisták (t a n a im), előadók (cm o
raim), talmudisták (sevorae) és hivők (baraytha) osztályába. 
Továbbá betüzőknek (c ar aim) neveztetnek azok, a kik a Talmud
nak magyarázatát elvetve, a szentirásnak szabad értelmezéséhez 
tartják magukat. 

Bölrsészetl Cabbalo. 

Eme könyveken vagy irókon alapul az uj cabbalisticai bölcsé
szet, mellyet gyakorlati- és szemtéletire oszthatunk j az utóbbit ismét 
it·odalmi- és bölcsészetire. Az irodalmi cabbalisticai bölcsészet a szent 
könyveknek meeteraéges és jelvényszerü magyarázata & versek sza
vainak és betüinek áttétele által j a másik, vagyis bölcsészeti Cabbala 
nem egyéb, mint fensőbb metaphysica, s a mennyiben az Isten tulaj
donságainak és a fensöbb értelmiségeknek megismerésével foglalkozik, 
Me r c a r a vagyis szeker nevet visel, Ezechicilátványára czélozvo. j 
ha. pedig a hold alatti világra vonatkozik, a Genesis első szaváról B e
r es h i t h néven neveztetik. Illy rnódon taltilják föl a természettan 
és metaphysica. rendszerét, melly alapjában nem egyéb, mint a keleti 
pantheisticus fogalmakból átvett s regék alakjába öltöztetett proba
bili!!mus. 

Eme rendszer ezerint O r-H a e n s o p h, fénytenger, a.z ősanyag, 
melly egy leplet állitván maga elé, ráirja a tárgyak alakjait, s ekképen 
teremt. Elsö emanatioja volt Ádám Cadmon, az Istennek képe s az 
embernek typusa, ábrázolva egy vénnek alakjában, bámulandó fölség-

1) A llfi~hnn IV. ~zakaRz{ml\k IX. fejezetéből Pil·k~ Avot (11.z ntyák alapelvei) 
vétettek. 
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és eröben, tömérdek világokból álló hajzat- és szakallal •), a kitöl 
miJ?.dinká.bb 1dcsinyedö emanatiok s,.;:írmBznnk, minllk 11. tiz S e p h i
r o t h vagyis fényes körök, a o. négy világ: Azilnth, Briah, Jezirah, 
Aaiab. Az anyag azonban, az isteni sugaraknak elhomályositása, csu· 
pán képzeletben létezik. Isten a zsidó népet közvetleniil vezérli, 1 az 
angyalokra bízza a többi hetven nemzetet, mellyek a földnek ktizepe, 
Jerusalem körül helyezvék el. 

.Mózesnek az- emberre vonn.tkozó egy kifejelléaét a) a vilkgegye· 
temre alkalmazva, a világnak átaláno8 keringését fóltételezték, vagyia 
hogy az ösanyag temérdek csatornákon át sugározta be magát az egész 
térbe, 11 végtelen kanyarulataiban fejlelztette ki mind a lehetö világo
kat B azoknak tulajdonait, megállapítva azoknak viszonynit ~8 egymfls 
ir:í.nti hajlamait, a a végnélküli egységet. 

A haensoph-féle állomány kezdet óta betöltött mindent, mindenütt 
ugyanazeinos volt, magában hordva a tehetséget, hogy külre a tolaj
donak és sajátságok véghetetlen ttLámá.t létesitse. Ugyanazon állomány 
magában összehuz6dott, s utána kerek üresség maradott, s ebben semmi 
egyéb mint fénypontok különféle távolságra, a jövendőbeli világok 
helyzetét jelölve. Teremtve levén ekképen a tér, az állomány ujra ki
ömlött abba mint valameily hullám, melly a belkeringésnek első csa
tornája volt. Idáig azonban azonos maradott magával, a nélkül, hogy 
létesitene valamit; de a cabbalisták azt tanitj:ík, hogy az Ö1uHlomány 
szaporithatja magtit s tizes csoportonkint mcgoszolhatik. Sajátszerü 
természetének tízrendbeli tehetségei sephiroth néven neveztetnek, B 

ezek által kellett nyilatkozni a külváltozatosságoknak. A scpbirák 
nevei: korona., értelem, bölcses(lg, erö, könyörület, szépség, diadal, 
dicsöség, alap, birodalom ; 8 mindegyik, ugy szintén ro indegyiknek 
emanatioi ismét tizes csoportokra oszolhattak fól. 

A haensoph-féle állománynak ös hulláma, a kerekded tér mélyébe 
vetve magát, msísodrendü csatornákat (ke lim) bocsátott magából; 
mellyek ismét vég nélkül osztva és tovább osztva, ezeknek bonyodalma 
ujra betölté o. tért, de már egészen eltéi·öleg az els ö mozdulatlans&gtól, 
vagyis mozgás által fejlesztve ki mindcn tulajdonPágot, hatalmat .és 
fényt, miböl a világegyetem yeazi eredetét. 

') ln qu&dragintA rnillia rnundorum .extenditur album calvariae· capitis scni..,rie .•• 
in crimio quotidie consietunt tresdecies mille myriades mnndorum, qui accipiunt nb co, 
et fulciuntur super eo. Zoha1•, Idra Rabba, vagyis nagy jelvéJ)y, III. szakasz. 

2) Anima omiiÍII carnis i11 sangvine est ; unde düi filiis Izrael : Sangvinern uni
versae camiR non comedetiR, qnin anima. cnmiR in ~angvine est. Levit. XVII. 14. 
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S mennél közelebb van forrásához a keringő anyag, annál több 
tulajdonsággal bir;. menuél több világon megy át, annál többet veszi t 
fénye-, tisztasága- és erejéből. Az embernek tehát törekednie kell, hogy 
a gondolat erejével s a lélek szentsége által csökkentse a távolsá.got, 
.s választott edény legyen belőle. " 

Ezen nézetekre alapiootta a hires zsidó, Spinoza (sz. 1632.) a. maga 
véleményét, azt mondván: "A természet Isten; az ember nem szület
heti~· nú.nt gonosz, külö:nhen azt kellene következtetnünk, hogy:maga 
a.z Isten is gonosz ; s minden az Istenben olvad össze." 1) 

Az emanatiok tanához egy sereg képzelődés csatlakozik a dae
monokról, a léleknek.négy eleméről, azoknak alakulása- és eredetéről, 
a miorocosmosnak tekintett emberről;. mindez áttörhetlen ködbe van 
beburkol va. Zoroaster tanaiban 2) tökéletes hasonlatosságot találunk a 
Cabbal.ával, melly hihetőleg akkor furta. be -magát a zsidpk közé, midön 
a rabszolgaság alatt folytonos érintkezésben á.llottak a· persákkaL Ime 
ezen az uton· is hatottak át nyugotra a keleti eszmék. 

Gyakorlati ·(;abbala. 
A gyakorlati Cabbala inég inkább szaporítja Mózesnek különben 

is aprólékosságokra terje8Zkedő .. rendetkezéseit, 8 tulnyomóságot köl" 
csönöz azoknak az erkölcsto.n fölött. A daemonologia különös nemét 
hozza létre a büvészetnek, melly a könyvek szavainak és értelmének 
mesterséges alkalmazása által csodadolgokat mivcl. A neveket, ugy 
mondják, lsten adta a tárgyaknak, ki azok összekapcsolása által nagy 
hatást tulajdonit azok egyesülésének. Az emberek nevei a szentirás 
szerint az égben vannak irva, s Dávid zénéjc csodákat mivelt. A sza
vakban tehát titkos erő rejlik, s még nagyobb a szentirás szavaiban 
vagy a mellyek az isteneéget jelölik. · 1\linthogy 1\Iózes és Dániel is
merték e szavakat, Pharao és Cyrus hüvészein tultettek. A többi pro
féták csodatételei is az által mentek teljesedésbe, hogy az Isten nevét 
és az ö tökéletességeit kifejező szavakat, vagy az angyalok és daemo
nok neveit elrendezni tudták. A dolgok ·lánczolat által emelkednek a 
földről az égbe; bizonyos szóhoz·vagy számhoz Yan kötve a. testvala
meily részének, növénynek, állatnak, gonosztettnek, erénynek; csil
lagnak, angyalnak fogalma, ugy hogy a szavuk _és számok összetétele 
által rokonszenves mozgalom áll be, m<•lly a dolgok elemeinek megfelel. 

1) A Cabbaláras annak két alapkönyvére, v~tgyis a Zohal'· és a Jezimlt-ra vonat
kozó 'fölvilágositást olvashatni a "Meínoires del' Académie royale des sciences morale• 
ct politiquce de t'Institnt de J:o'rance. Savants étraugers. 1842." els6 kötetében. A cab
balistical bölcsészetre vonatkozóhtg lásd okmányainkat a Bölcs~azetröl. 

2) Láed III. könyv. 3. fej. 
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Innen erednek 11. theurgiai alkalmazások, o. babonás gyakorlatok 
és esztelensége1;:, mellyekre eme tudomány ké~Gbb az elméket vezette,· 
midön Reuchlin, Zorzi szerzetes, Cornelius Agrippa és Uulle Rnymund 
korában főleg a theorgiával foglalkozott '). · 

Ekképen tehát a zsidó nép, me Ily urat nem türve, inkább elpüsz: 
títtatni engedé hazáját, a számkivetésben babonás tanit6k igi'tjába ha
jolt. A bölcsebbek azonban kerül'V'c öket, it hagyomá'nyi:>lt~t 1'negörlzték 
a ma.guk tisztaságll.ban, jóllehet imádságaik sem valánitk Iriindenkor 
tisztAk ezen mysticnsokMk rajongásaitóL 

Z!iildo-kcreszféuyck. 
1\'Iig némell y zsidók a kereszténység minden befolyását vissza uta-' 

Ritothík : mások elfogadván azt, alakra nézve kitlönféle, de ugyanegy 
természettel biró eretnekségeket hoztak be abba. A meg-tért zsidók az 
t~j egyházban is meg akartAk tartani a zsinagogának némclly szertar-' 
tásait és gyakorlatait, mellyektöl a hivők fölmentve valának Mivel 
Kris:dus maga is magát azoknak nlávetette, s J ernsalemnek els ö püs
pökei szintén körlilmetélve valának, a távolabbi egyházak is ezt tekin
tették f'óegyháznak, mig más számos keresztény községek nem ainkul
tak meg Antiochia, Corinthus, Ephesus, Alexandria és Roma y:\i·osok
ban: ennélfogva a zsinó-keresztények, vagyis riazaraeusok törvény 
gyanánt akarták volna a katholiku egyházra foltolni azt, a mi kezdet
Len náluk csak türetett. 

Szándékuk rosszaltatván; visszavonultak Pellába, mig végre, hogy 
a Hadrián nlatti iildözéstöl meneküljenck, s pogrínyságban sziilctett 
püspöküket, Marcus t utánozzák, a mózesi szertartásokról lemonnottak, 
s a katholiita egyház szakásaihoz alkalmazkodtak. A kevés számu 
dissidensrk egy kisded egyházat képeztek B eroeában, vagyis· Syria 
Aleppo városáL:m, s ebioniták, vagyis szegények neve alatt a zsidók 

. által hithagyóknak, a keresztények által pedig eretnekeknek tartattak. 
Ezek sz. Pált, mint eredetére pogányt s hitehagyott zsidót, megvetették j 
sz. Péter neve alatt tévelyeket hintcttek, minök valának: hogy Isten a 
világ birodalmát Krisztns és az ördög köz t osztottn meg, ez mihclen
ható itt a mulandóllágban, amaz az örökkévalóságban j Krisztús csak 
emberileg született ~), késiíbh erényei által lett méltóvá arra, hogy 
htcn :fia legyen; az üdvösség1·e nem elegendő ö benne hinni, ham•,m a 

1) A Cabbala nevet, ugy 11\tszik, Pico della Mirandola alkalmazta ezen tanoltra. · 
Némellyeket a temérdek commentatorok közöl, kik eme sötétsl\~ct fölvilágositaní ohaj
ták, összegyüjtötte Knorrius Hosenwohl a Megtejtett Cabbalában (1677.) . 

. 2) Tryphon sz. Justinnál világosan momlja: "fl á vu g 1jufig ro v .\'~naro v 
)l o. "" )l Q. . " ' • Q, " u""I.!IV-701' r~ Utllf(!W:rou :Tf.!OCl'uo;w,tuv rn'IJC1~aurn. 
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mózeBi törvényt is meg kell tartani; megháza~odni mindenki köteles, 
B a többnejüség megengedtetik. 

Simon Magus szintén követökre talált, kiknek élére ö utána 
Menan(ler lépett, ki saját nevében keresztelt, s halhatatlanságot igért. 
A kevésbbé diesvágyó CerinthuB sém Isten hatalmának, sem ptbfétá
nak nem tartotta n1agát1 hanem az angyalok kinyilatkoztatásából tudta 
meg, hogy a világ nem Isten müve, hanem egy a legf'óbbtől elvált erő 
hozta létre azt ; Krisztus nem született, se nem szenvedett, hanem 
Jézus, kibe ő egy időre leszállott. A nemzeti előitéleteknek és régi 
reményeknek hódolva, nzt birdeté, miként Jerusalemben ezer évig 
tartó földi uralom fog fönállani, midön a testnek minden kivánsága 
kielégitést fog találni 1), 

GnosUcusok. 
Mindezen tévelygők csak elögostái valának a gnosticusoknak, 

kik nem elégedtek meg azzal, hogy némelly dÓgmákat töröljenek ki a 
katholika hitvallásból, hanem,~z egész kereszténységet az előbbi tanok 
nU rendelték 1 mellyekkel azt összeolvasztván, egészen uj rendszert 
nlkottak. G n os is volt az iskolákban használt kifejezés a közönséges 
hiten föliiiálló tudomány jelölésére 2), s a gnosticus nevezet azon ke
resztényekre alkalmaztaték, kik tudósoknak tartották magukat. 3) 
Késöbb e nevezetet némclly szabadelmüek tulajdoniták maguknak, 

1) Ezen tant az el'lcr évröl (Chiliasmus) némclly igazhivők is elfogadták (csali 
hogy nem olly aljas érz6ki ért~lemben), ugymint: .Jmtinm, Dial. cum Tryph. jud. és 
La.ctantiue, lib. VIII. 

2) rvwau; ismeret, ellentétben 8 :riartr; vagyis hittel. 
3) Átalában az egyházi irókon kivüllásd: 

Mllnter, Die kirchlichen Alterthümer der Gnoseiker. Anspach, 1790. 
Lewald, Commentatio de doctrina gnostica. Heidelberg, 1818. 
11eander, Geneeiaelte Entwickl11:ng de1· vomehmsten gnost. Systeme. Berlin, 1818. i 

és a Tenultianus antignosticus. Berlin, 1825. 
BaJm, AntititMea Marcioois, és Das Evangeli?tm v. Mlwcion. Königsberg, 1823. 

és 1824. 
Fllldaer, De Ca1pocra:ianif. Lipcse, 1824 .. 
Bellerlllann, Versue/t -iibe1· die Gemmen de1· Allen m. d. Aúmxasbilde. Berlin, 1820. 
És mások, kiket jelesen fölhasznált Matter, Hü.t. critiqu~ du gnostici~rm,c et de s011 

injluence BUT les sectes religieu.~es et philosophiques des six premie1·s sierles de l'l!re chré

tienne. Paris, 1828. 2 köt. táblákkal. 
A gnosticusok könyvei elvesztek i de legujabhan Delauvrier a londoni B1·itV.h 

museunr-ban talált egy VII. vagy VIII. súzadbeli kéziratot., mellyröl azt állitja, hogy 
Valentinus Hii bölcsészetét foglalja mag{lban, ki Egyptom egyik leghiresebb gnosticai 

iskolájának fónöke volt i coptus nyelvre van az fordítva, dramaticai formában, azt állit
ván, miként Krisztus feltámadása után 12 évet töltött volna tanitvlmyaival, egy fensőbb 
kinyilatkoztat4st s a világnak és értelemnek tudományát terjesztvén eléjök. 
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kik azt állították, hogy az ö tudományuk, függetlenül minden kinyilat
koztatástól, fölüláll minden pogány hitnézetekeo, mellyeknek jelvé
nyeit magyarázta; fölüláll a zsidó valláson, mellyoek tökéletleBeégeit 
és hiányait fejtagette i fölüláll még a keresztény egyház közönséges 
hitén is. 

A gnosticusok syncretismusa különféle tanok~ és vallásokkal 
foglalkozott. A zsidó vallásba a bölcseségnek uj nyereményei vétettek 
fol, módositva a kor, a köznép és a tudósok által. Persia is jelentkezett 
Zoroaster-féle tanaival 1 mellyek szerint (hogy ujra ismételjük) hatá
rozatlan időben (Z e r v a n- Ak e r e 11 e) ömlött ki az ös világosság; 
ebből Onnuzd, a fény királya, ki az Ige (H o n o v e r) által teremté n 
tiszta világot, mellynek. ö fentartó ja és birája. Ezen teremtésben az 
idönek elF~öszülöttje fokozatosan haladott, elöazöt· is előállítva a hat 
amschaspand··Ot7 kik trón,;a körül állva, az ö organomai az alsóbb 
szellemeknél és az embet·eknél i továbbá a 28 i z e d-et, a világ jóllété
nek öreit s s.z emberek könyörgéseinek tolmácsait i azután a fe r
w e r-eket, a demiurgus eszméit. Ugyanakkor Ahriman, az örökkévaló
nak mlo\sodszülöttje, féltékeny gőgje miatt kétezer évi sötétségre kár
hoztatva, ennek segélyével akart megküzdeni a világossággal i Ormuzd 
teremtményeivel ellenkezés ben, hét fö-d e w-et s temérdek d e w-eket 
hozott létre, kiknek küzdelméböl a jó szellemekkel keletkezett a. jónak 
és rossznak vegyülete,· melly mindenben itt alant mutatkozik, s me ll y 
addig fog tartani, mig Orrnuzd müve teljes diadalt nem aratand. 

Ezen eszmékkel vegyültek n csillagászati tanok, a csillagzatok 
befolyása, s mindaz, mi a parsok vallását képezte i a mi a zsidó tanokba 
beoltva, a Cabbalát nemzette. 

-Pboenlrlek. 
Egyéb módosulást szenvedtek az ásio.i fogalmak a phoenicick 

részéről, kik szintén azon véleményben valának, hogy egy isteni szó, a 
csillagokban megírva, félistenek által közöltetett az emberi nem magn
sabb osztályaivaL E szerint minden dolognak okfeje egy félig anyagi, 
félig szellemi lény, melly saját maga oklóibe ( nÖl' l8tújV ctQ.Y.~,;,.) sze
relmcs levén, a világegyetemet elöállitotta. Elöször.is az onyngot (mot) 
szülte, honnan eredt minden teremtménynek magva, mig az érzékek 
fölötti lényektől eredtek az égnek szemlélői; és igy fokonkint az égi 
testek, a fény- és széltünemények s minden egyéb. A szellem, Isten 
szavp, nz éjjel egyfitt (b a a u) nemzette Aeont és Protogenost, az első 
embereket, kiktől származtak Phoenicia lakói i a g e n osok, kik p:l.
ronkint sznporodtak, szülték a különféle folJi iparágak uktatóit, kik 
isteni tiszteletben részesültek. 
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' Ha3onlóképel). Asiából jött, a Közép-tenger köttil rendkiv:ül el-
terjedett a szellemekről szóló tan, összekapcsolva a theologia·, authro
pologia- s gyakran.~ cosmogoniá.val, ez által értelm~~ve amaz őszhang
zását a viló.gegyetemnek, mellyoek titkát megoldani bajos, mellyben a 
főszerepet viszi· az értelmi világ. Hogy tehát títléphessék a végetlen 
tért, melly a Teremtő és az ember közt létezik, a lén.veknek eme lán
czolatos alászá.llását goodoltá.k Iti, ugy ~>zintén hogy Isten folyton nyi
latkoúk azoknak, kik öt keresik, csakhogy különféle nevek és for
mák alp.tt. 

EJyptomiak. 

Egyptorpban, a mennyire a titokteljes lais leplén átláthatni, A m
m o n-R h a., titkos istenség, is1ne1·etlen homály, az ö sz a v a által egy 
nölényt (N e i O hozott létre, kl általa termékenyitve, előállítá: Cn e p h 
d.emiurgot, vagy teremtő hatalmat. Ez az ö szájából egy tojást, vagyis 
a világegyetelll anyagát boc!látotta. lú: melly ruagá.ban fogui.Ita az isteni 
mUköJ.ő erőtJ.a rendezö értelmet, .P h t h &t. Ettől és B u to na.gy anyá
tó\ származik P h r e vagy a nap, és az ö nötá.rsa T i p h e (U ra n i a). 

Az isteni emanatiok itten is három egymásrJL követk~.tö foko
za,tra oszlanak el: az első 8, a második 12, a harmadik 10 vagy 365 
istenségre .. Ezl!k közt nev~zetes T h o t h vagy Herm es, ki foldi és égi 
_alakjá.Qa~ ismeretes ; trism~gistos mint isten; -mint embe1·, megváltó s 
a mysteriumok és ,tudomány kinyilatkoztatója az elfajult emberi-nem 
számár.;., mellyet ÜHiris és !sis által nevelt, hogy az égnek méltó la
kosává. válhassék 1). 

A gonosz szellem volt Typhon, összezavarva az anyaggal; kinek 
ellenében az év minden napjának védgeniusaihoz kellett folyamodni, 
kik az istenségek harmadik soro;t;aU\t képezik. Ezen daernonoknak 
föladata volt föntartani ·a közleked~st a két világ között. 

Mi1.1,dezen ren,d6zerekpártolókra találtak; s minthogy nagyon érez
hető volt annalt szij.ksége, hogy a hitnézetek a látható világ hatá.ra.in 
tulemelkedjenek, a görög mythologia elé táMtek, mellyben a ,helle
nek aesthetikai ,szelleme költőileg alakítá át mindazt, a mit Asiától 
tanult, s· a mysticismust Hwmák és hagyományok a.W, temette. Megtisz
titani :amazt ettől, a bölcsészi rendszereket is mindattól, a mi a dog· 
mákkal !'lllenke.zhetnék, főczélja volt a gnosticusoknak, kik habár tisz-

1) Az oszlopokon kivül, 1neUyekre tudományát irt11, Thoth 2(1,000, oémellyek 
sz~rint 30,000 könyvet irt ; ~óMny fönmaradott, hihetőleg akkor taliLitat va föl az ujpln
toilicusok AltaJ. A leghire9eiJIJ a P o é 10 :i n d e r, vagyis a dolgo!> természetéről. (L. l. 
köt. 608. 1.) M{ls könyvek kl'rliltek ld késbob az ö neve alatt, mcllyek leginkíLIJh az 
alchimiá.ra vonatkoznak. 
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telve az evangeliumi tanok felsöbbaégét, nem fogadták el azokat ere
deti tisztaságukban 1-nem fogvn. föl érdemét ama határO@tt bi~lomn~k, 
melly által az erkölcsiség érdekében legfuntosabb talányok. megoldúsa 
szoi'WL.~tö meg, e végre bölcsészi rendszemek fölállitáaá.t. vélték ~~tzük
ségesnek, ugy gondolkozván, hogy a mindenki ellitt tárva="álló' {e x o
t e ri c a) és a keveseltnek föntartott (es o t e ri c· a) tudomány kÖit"kü
lönbségnek kellleij.nÍ. Mig a .keresztény· thcosophia, ténynek' ismcl·yp 
a !ú tet, a. kéruéseket. isteni tekintély által oldja JUeg,. ugy hogy a. .tl,l.
noknak alaP,ját nem vitatja, hanem Ciiupán azoknak kihirdetégét,. a 
szöveggel és törvényes magyal'á.zókkal egyezését igazoUa: a gnostici
smus a hiteles k:iny~Iatkoztatás helyett részletes; némileg természetes 
kinyilatko~_tatásokat fogad el,_ vagy csato.l ama ho~; saját erejév~l ohiütj~, 
a,z é.szn~k elérhetetlen, a hitnek ki nem, nyilatkoztatott , uiag~got 
e~érni, az ihlettség jellegét és tekintélyét követeli mysticus szt\ndékai
mtk, ~ellyek által megoldja a legmagasztosabb talányokat, ugymmt a 
rossznak cre'detét, a· teremtést, a megYáltást, az értelmi és erkölcsi 
világ közti viszonyokat. 
, Ezen szempont b()! ·a gnoi\Hcismus ~ legátal:inosabb. eretnekség; 

As,i.ában és Ew-opában · közönkint felmerült, részint Pythogoras és Plato 
fölélesztett iskoláiban, részint a XVI. század transcendentnlisainál, kik 
az ö mysticismnsokhoz alchimiát, astrolagiát és hüvészetet ciftttoltak. 

N érneily gnosticti.sok tettleg elvetették az. apostoli tanokat; má·
sok azt mondák, hogy titkos Utii-kOn fedezték föl a valót l1-ZOD tökélet
len, vagy romlott öltöny alatt, mellyel a köznépnek bemutattatott; 
mások még tiszteletben tartották a canonszerü könyveket, föntar.t\':án 
maguknak azok magyarázatát az egyháztól elté'rö módon. A nagyobb 
rész tanult és vagyonos ember volt Syt·iál:Í6l é_s Egyptoniból, kik a ;;;ze· 
gény köznépnek'engedve át az evangeli~un alázat~elje~ gy~korlatát, a.Z't 
vélték, hogy számukra van föntartva a mysteriumok mélységes ism~
rete, s a kereszténységet rnysticai mélység által·· akilrták;·folülmulni. 
Mindnyájan megegyezőleg rgy felsöbb világot különböitettek meg 
tiszta fénynyel és örök boldogsággal,. egy 'másik~t pedíg' mint a sötét
ség-, nyQn~;orc- és halálnak vÚágá.t. Léte1;ik egy véghetetlen, láthatatlan 
lény, ismere~len atya, a véghetetlen éjnek mélysége (:r(Jo"j 1', tHr&oc;), 
miként a hindu Brahma és az cgyptomi Pyromis, ki tétleni!igben nem 
élhetvén, ernanatiokban ömlött szét. . . . ' ::: . ' 

. A felSőbb, n eiu 'ü/ré'iii"tott kiömlések ( Cll'Íanatiok), mellyekct az 
örök'' mélység bocsátott ki1 s az istenl.léu.y~g_,tulajdonaiba.n részesiÜtek, 
a e o n-oknak. vagy lényeknek •) .neveztetnek, számra különfélék, & 

1) Sokat irtak már Rrról, mikópen lehetne megfejteni ezen 'szönak értelmét s 
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-$tlztályokba 11orozvt\k, hetes-, nyolczas-1 vagy tizeukettellével, egyezölllg 
& jelvényell számokkal, mellyeket ma. j d minden theogon.ia- és cosmogo-

annak alkalmazáaát u latentöl küolyt értelmi~ekre. lrlondott11k1 bogy u értelem 
megfelel az Q~Jl s~&ónak, a rui nem csak a •114zadot jelenti, ~nem a t1ildgot i.B, &i azt, a 
mi a világban foglalta/ik. A ki a:tJt állitja, hogy al w u.; a zsidó szónak fordit/u!a, hogy 
ezen elnevezés szükségképeu a keleti nyelvekből ered, mivel a gnosticusok. nézetei a 
keleti rendszerekből meritettek, az esak közelitett az igazsághoz. Mindenekel8tt nem 
igaz az, hogy a gnosticitmos egésJDBn mÁihonnan vét~tett i taribbA az cuon sz6val a 
gnostic01ok sem a 8zázodot, ~ern a fliláfJot nem ak&rj!k jelen&en.i, som tut, a mát a vild.fJ 
mag4b4n foglal, sew a uilág tiimAaradá.Ján4k id.ej~ 118m b4Miti'Jftlii idöközt, hiWtllll .értel
miségeket, lstennek kiöml6~eit, hypostaticus lényeket Istenu~k nja\t természetével. A 

cabbalist4k minden felsöbb értelmiségnek, különö11en a sephiráknak az El, Jehova, 
Elohim vagy Adónai neveket adták, jeléi!l, hogy a mi l11tenlöt kifoly, a.1 mt11Ja Ü 1•~

Ugyaner:t tartottAk a gnosticnsok is, azért al w ''Ef; néven nevezteir minden beRSle kr
ömli értelmiségeket. Ök az iirökkivalóMgot, mint a IP.gfóbb lén}'ltek legjellemaílbb Nját· 
sé.pt tekiutetlék i ez okQál fogva haln;uAltir.k aiDIUi ollyiUIIIyira hi,re1 kifgjfl&4et. l;renaeus, 
B:tl elsö könyv 1. fejezetében, nyilviul kijelenti: Aiyovat ra(!,_ ugy mt;md, HU( 

,. .. ., l \ , l , , ') .... .A , 
U J at H' UO(IUTOl~ Y.aL aY.UTO l OftCIOTOl~ OJ.'OpaC1t TMHO,JI tWJ'U 

:T(JÓovn.i' ••• roúrov 8 i xa~ (Jút'fot' xa}.ovaw- núvel Hk(a valentininnus~k) 
azt ntondják, hogy a lithatlan ~s kimondhatatlan magasban egy mlndenben tökéletes 
aeon létezik .•. a.zt aby.uu.nak is nevezik." A fillénynek neve Tolt még niluk : oeon, 

.iir·ökké11ffló, s ugy&liAaon néven neveztetett u, Q mi trlig ő flolt. Ugyanezen értelembm 
találjuk használva a hasonértelmü Q'Q~l' uót a Norberg últa~ kiadott nazar~Wiok 
könyvében, az aeonokboz egészen hasonló lények osztályinak jclölé~ére. 

Az id w v szó gyakran hMználtatik az uj-szövetség ben küli:Snf.óle 'értelemben. 
Hibeta, hogy a valentinianusok, mivel sz. Pll.llcvelcit el nem vetették, az a értelmökben 

vették a zaldókboz irt levelének eme szavait: M ov ( X(,>U1TOV) xat TOV~ al w va~ 
t.TOtllfH. (cap. I. v. 2.) j -ki (Kriaztua) által Q uázOAJ,okot ia létui.tette; melly szavak 
megegyeztek rcndszerökkt:l a vÓo~·ra vonatkozólag, Jniként u lJ!ten képére éa min
den t~relloltés közlönyére. AaonbiW nem szenved kétséget, miként ~~~az iratnak szerzöje 
az a; w vu.; szót a világok értelmében has:tJnálta i minthogy nz igazhiv ak tanai szerint 
az angyalok teremtése épen nem tulajdonittaük Kri~ztusnak i de sz. János a villg te
remUsét vilAgosan neki tulajdonítja. 

Cerinthua és ~ilidee, Valentinue eszméihez hasonló eszmékkel birtak j azonban 
kétkedlink , ho40' ök az ae<m kifejezést az isteni értelmiségekre használták volna. 
Saturninus az angyalokat elohim néven nevezte i Ba.rdeso..ne,, ki Ve.Ientin után követ
kezett, syrus nyelven hason szót használt. Az aeon szóhoz hasonlatosRágot kerestek 
még egy hindu szóbnn; melly, ugy láhzik, ·a Q'l' sz6nak megfelel (lltpot, India r-égi 
bölué.rzeiröl, a P'öliratok .Ar.odem.iája tckö~iMk I. k. 227. 1.). JeMlehet mi nem akar
juk elvetni Hignot ku"'"tásait, 8 helyen new n11gy biz~~olommal vieehetiiak iránta j mert 
a mint H az Ql;ll' szót (Q''N-vel) i!ja, nrra látsúk mutatni, hogy a zsid4 nyelvet nem 
érti. Folyamodtak még a chaldaeuaok inai-eihez (Bnc~r, De ideü, p~- 6.) és Plato 
ideátlwz (u. o. 36. 1.) i n1i a véleményeket illeti, találtatik azokban némi hasonlatosság, 
de nyelv tekintetében semmi. AkiDnsnát, De doctrina Plat<tnu, c. 9., valóban némi 
csalékony hasonlatosság található, hol a Plato-féle bölcs~sz azt mondja: Ool?;.oJ'TUt 
iJi rt/v i8iav~af!l;;Junu.t n~v .Y.lcra rpvatv alwJ'W''' -azeszmétO:intAnak 
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niában találunk. j az állománynyal együtt képezik a p l e r om á t, 
,·agyis az értelmiség teljét. A mint a kutf'ótöl távoznak, a tökély ie 
c:~ökken, a pleroma utolsó kiömléseig, melly a d e ru i u r g os, a vilá
gosság és tudatlanság, az erő és gyengeség sulyegyene j melly az isme
retlen Atyánnk akarata és segélye nélkiil hozza létre a világot, ezen 
annyh·a zavart és hiányos dolgot, hogy soha nem tartaná azt az ember 
r~ten müvénck. 

Itt vannak elhelyezve az anyagba zárt lelkek, vagy mivel ugy 
kivánta ezt a demiurgos szeszélyt•, vagy mivel eredeti bün sujtotta le 
öket. A demiurgos nem volna képes uüásziilni öket. Azonban ugy 
kellett lenni, hogy a pleroma egyik magasztosabb hatalma, az isteni 
eszme, az értelmiség, a szellem személyesen szálljon alá a teremtés 
legalsóbb fokáig, hogy az embert a pleromába visszavezesse. Ez Krisz
tus, ki a demiurgosnak gonosz szándékát meghiusitja, a teremtést meg
semmisíti. 

Mivel pedig az anyag romlott, Ktisztus csupán annak látszatát 
öltötte magára j s mig a természeti és a mózesi vallás a tökéletlen de
mim·gos, Jehova miive, ellenkezi"lleg az evangelium az ismeretlen Atyác 
nak értelmiségét fejezi ki. 

Egyezőleg ezen fogalmakkal a gnosticusok megírhatták volna az 
emberiség történetét két korszakban, mellyeknek elsejében az a de
miurgos Wrvényét, a másodikban Isten törvényét követte. Maguk az 
emberek há1·om osztályba so1·ozvák az életnek azon alapoka szerint, 
melly bennlik uralkodik, ugyruint: a l•ilicusok, kiknek alapoka az anyag 
(í_:). 11 ), alávetve nz alsóbb vih\gnak j a pncwnaticusok, kik a szellem 
(rnl~.ua) szct'int a plcromlíba. vis~zaté1·ni igyekeznek; a psychicusok 
kik egyediil emelkerlock fol a demiurgosig, kinek megfelel a lélek 
('f't'X'/), mclly sc nem anyag, sc nem 8zellcm. A zsidók psychicwsok 
voltak, alávetve a dcmiut·gos Jehovának j hilicusok a pogányok, az 
alsó hb életnek adva át magnkat; pneumatiensok a valódi keresztények•). 

1\-lirc van tehát rendehetve az emberi-nem? Hogy a hilicu1:1 és 
psychicus élettől n szellemi, vagy isteni életr.: fölemelkedjék. A hilicus' 
okf'ó a halálnak vnn alávetve, s hihet()Jcg Hzok, kik azt követik egész 

mondják az aeouok term<Ígzek Mzerlut." Ugyauigy áll a dolog a Mo~heim !Ital ról
hozott hasonlatokkal (Commen.t. de ·relYM chl'i8t, ante Consta-nti-nwn, p. 29.), kinek a 
gnostiei.~otusra \'onntkozó kutatítsait igen ~okra becsüljük. S ezen müvoinek annál 
nagyobb érde01e van, ruivel a. gnosticusok tauait rendetlen képzelöd6~ !brándjaioak 
lf'kintette. L. Matter. 

· ') Ez elméletet különös!'ll kifPjté Valentinu~. 

36 
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éltökön át, a semmiségbe esnek; a psychicusok tökéletlen jutalmat 
fognak kapni, mellyet a demiurgos osztogathat; a pneumatiensoknAk 
megengedtetik bemenni az örök pleromúLa. 

E részben megegyeznek a gnosticusok; de saját eszök képzel
géseire hagyatva, nem caoda, ha több mint ötven felekezetre bom1ottnk 
fol, mindegyik püspökök- és gyülekezetekkel, tanárok-, csodák- é!l. 
evangeliumokkal. Mert ha az ember az Isten lételének és egységének 
dogmáihoz emelkedhetik fol, ezer meg ezer kérdés rneriil föl előtt<', 

midön elmélkedik a szükséges Lény természetéről, azon tulajuonokról, 
mellyek nem származnak közvetlenül az i) legfőbb tökélyéMl, a belöle 
kiömlött állományokról, a felsöbb vagy alsóbb szellemek különféle ren
deiröl, a világnak eredeti állapotáról, az okok és okozatok lánczolat:í
ról, az eszméknek átalános typusairól, a dolgoknak valósága-, látszata-, 
vagy átalakulásáróL Innen származik a gnostieusoknak határtalan fol
osztása, minthogy a képzelődő emberek ritkán hagyják magukai má~, 
mint saját fogalmaik által vezéreltetni. De ezen földarabolás hozta ma
gával, hogy az egyházban egy egé~z raká>~ metaplty~Jicai koholmán:-· 
hozatott be, mellyek a hinduk, per:'lák és caLbalisták tudom{~u.,·os my· 
thologiájáho1. é~ költői theologit\jáho:~, nagyon ha!:!onlitanak. 

A szerint azonban, a mint a:~,. egyptomi vagy persa nézetekhez 
inkább közeledtek, két f'ó csallidba sorozhaták: vagy p a n t h e is t á k, 
mint például Apelles, Valentinus, Carpocrates, Epiphanes i vagy d n a
l is t á k, mint Saturninus, Bn.rdesanes, Bas il ide)!. 

Dnnlistltk. 

Saturninu~, ki Hadritín nralkodtísa alatt Antiochiában élt, ugy 
látszik, örökkévalónak tartott~t a :;;i tán t i~, a gonosznak okfejét, ki szel
lem és anyag egyszersmind. Azonban a két elem közől mellyik clőztH 
meg a másikn.t? Edes~ai Harde~tmes, l\Iarcuf! Aurelius korából, azt 
mondja, hogy az anyag az, a mi eredetileg; a gono,;zhan találtatott, a 
sátán pedig ezen gouosznak ..;zellemi nyilvánulá:;a. Valalllint a jónak 
mélysége (;3 1'•Nn~) nemzé az értelmiséget, s Altala tckintett·c különfélf< 
kiömlések egész sorozatát: szintugy a gonosznak mélysége, vagyis az 
Myag, nemzé a sátánt, s általa hason kiömlések lánczolatát, ellenséges 
öszhangzásban az eWbbiekkel, ug-y hogy a világegyetem kettős isme
retlennek tlyild.nul:\~a lett 1). Tanait sr.ill\rdnl vitatta; Vel'U>~ császár 

1) Bnrde~ane~. az huli.íl.lt\1 a binHialomha kiilrlött kö,·eteli értesíté~~ nt.ln, Corn
filMtárokat irt Iudi{\rÓI , me Ilyeknek koSt töri>cl.\ke mnmrlt ton. E t.nnt tehát Cnpila 

tanából vonhatta ki (hísrl l. köt. ö111. 1.), meli.Y sz••t·iut n Pmkriti, nnyng nemzé az 

6rtelmiséget, ~ az liital kezdett nyilatkozni. 
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nevében fenyegcttctvc~ d.laszolá.: "A haláltól new tattok; akkor is 
utolér, l1a a c . .;:í,.::t.IÍ.t·nak engedni fogok.'• Készitett még 150 hymnust, 
mellyekben ;;úutngy a költi)i kifejezé": mint a sajátságos dallam dicsér
tetik; e:t.ek ailtal kedveltette meg a guo:;isuak külrészét. 

K iiliinii;;en foglalkodtnhí i.ít a sonmak kérdése, a:~.az : ha valljon a 
világi dolgok v:Hto:~.lmtlan n:nrlel..t.ck ~Utal korm:ínyozta.tnak-e, a nél
kíil, hogy l'mht:l'i ohajtások, n1.g_r et·öködések megváltoztathassák a 
hatalmat, Hl(' ll y azokat iutéú '? Bárha a~ atyának szép nevével tiszteli 
i~ meg az b ten t; de töltéve azt, hogy a világot közvetlen nem ö terem. 
tNte, annak kormányát sem bizhatta rá. "Mimlen megeshetik, ugy 
moml, btennek jó akaratával; semmit. 8em lehet kikerülni, a mit ö 
akar, mert ~enki sem képes daczolni az i) akaratával. Ha valaki ellen
kezhetik Yele, az c;;ak jó;;ltgának tula:idonithatb, melly mindenkinek 
nH:~gadja azt, a lll Í sajM termés?.ctével és független akaratával egyezik." 
Ekképeu törekedett megegyeztetni a szabad akaratot az astrologilí.val, 
azon fültételezé:;sel, hogy a végzet:;zet·ü müködésnek csak a külsö em
ber vnn alávetw, s az értelmi &let tekintetében teljes szabadsága van. 

Hasilide~, szintén synts, és Alexandriában tam\r, a két okfónek 
lil'iikkévaló~;ág:it föltételezve, megjegyzi még, miként a sötétség szelle
mének kiömhisei, a vihí.gossaí.g íizeretetétől áthatva, ~gészen a pleroma 
kebléig emelkednek ; ellenkezőleg máK gnosticusokkal, kik lUt hiszik, 
hogy a plm·oma a sU tétség birodalmába csap át, ellenkező ruódon Wrek
szik megfejteni a talányt, melly annyira gyötrötte az emberi észt, tud
nillik: a jónak b• gonosznak titokteljes ngyiiletét, melly eredetileg a 
jónak hatalmához esatolva volt; az erkölcsi rossznak egyiittlétezését 
a jű hteunel. A:t. i:i pleromája, egyptomi módra, a65 értelmiségMl volt 
ö>~szeállitva, 111ellyek c szóval: .1 n l' -1 EA~· fejeztettek ki i mi aztán 
tanítványainak jeh-énye és i:;met·tetö jele (i)u •). 

Nem nagyitotta, mint nuí.i~ok, ez életnek bajait i i!Öt az isteni esz-
. rnéknek nyilvánnlását látván abban,_ mondá: "Minden egyebet tennék 
inkább, hogy sem a Gondviselést YliLioljam.'· Ennek igen ehnés megha
tározá~:~át adta, tudnillik: ama hatu lom, melly a dolgokat a bennök ter
méllzele:-;en fqglaltatcí erőknek kifejlésérc vezeti 2). A megváltást ugy 
tekinti, miut a Gondviselés e:;zkűzét, hogy az emberi-nemet magasabb 
állapotra vezérelje, mint a mellyet természetileg elérhet. Ha itt alant 
\'alami ros;;?.at látunk, az nem egyé h, mint kisértet, kiengesztelés (ohco
' o.u/a Tt•; J' xm'la(!tTft•~ 1•), azt állitdn, hogy a kételyek, mellyeket ami 

') Innen u~ ab.·axas kÖI'<,ft, mellyek akkor ~ :•znt.án is hiresek vallmnk. 
") Clemens Alex., Sttcnnat. lib. IV. 

36* 
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tudatlanságunk Isten igazsága iránt magának teremt, önkényt me g
szünnének, ha az okok és okozatok hasonlatát láthatnók. 

Rendszerével megegyez n lélekvándorlásról szóló tan, a gno.:.ti
cusok módjá.ra módositva s kiterjesztve egész nemzetekre, az ö mivelt
aégök fokának magyarázatára. 

'r alentluu~o~. 
Tekintve azt, hogy a dunlismusban a mi létezik, nem egyé h, mint 

á. jó vagy gonosz lény formája, visszaesik a panthcismusba; a mirt! 
egyenes léptekkel halad Valentinus ( -161 ), az nnyagot durvább ki
ömlésnek, a szellem formájának, vagyis csalódásnak tekintve. Ezen 
egyptomi, a leghiresebb gnosticus, egy egész sorozat a e o n t számított 
elő, mellyekne k elseje előlétezőnek ("l! nw 1-), kimondhatlan mélységnek, 
;'il'•.'hH,; 1) néven neveztetett; jó ideig ismeretlenül maradt nyugalom' 
ban e n n o i a-ntl (képzelődés), ettől nemzette a magához hasonló 
n o u s-t (értelem), me ll y mindcn lényeknek n ty ja lett; egy~:~zülött s 
mégiB az ö testvére a l e t h e i a (az igazság). A két pár négyszöget 
képezett, melly minden dolognak alapja. N o us nemzette a másik két 
aeont, l o g o s-t és z o e-t (ige és élet); ezek a n t h r o p oK-t és e c
c l es i a-t (ember és társadalom). A két első öt uj aeon-párt hozott 
létre, mellyek mind együttvéve képezték a pleromát, s a harmincz év
ben ábrAzoltatnak, mellyeket Krisztus ismeretlenül töltött. A pleromát 
teljessé tette az uj pár, Krisztus és a Szentlélek, mellyel egykorulag 
ugyanazon természettel biró számos angyalok alkottatának. 

:M:ellözve ezen rejtélyes nyelvet, ugy látjuk , hogy itt az aliyag a 
azellemtöl származik, s fényes, midlín mosolyog, nedves, ha sir, sötét, 
ha buslakodik; a léleknrk tehát csupán csak alakja, mcgfinomulva u;. 
örömtlil, megsür üdve a szomorus:\gtól. A rossz hamis iránya a jónak, szlir
mazya az ellentétből ali aeonok vágya köz t, mellyszeriut a nagy mélységgel 
eg,yesülni kivánnak, és n tehetetlenség közt, mellynél fogva az nekik 
nem sikerül. "Ti kezdet óta halhatatlanitva vagytok (mondá :lz övéinek); 
az örök élet fiai vagytok; magatokra vontAtok a halált, hogy azt lc
gyözzétek, elronts:itok és kioltsátok magatokban és magatok által. Ha 
elvríla;;ztjátok a világot az anyagtól, a nélkíil, hogy attól magatokat 
elvála"'ztatni enge1lnétek : a teremtménynek urai vagytok, uralkoll
tok mimln fóllitt, a mi veszendő"~). 

1) Irenae as, advera u~ haere3. li b. l. c. l. Theodore tu, ll ae rel. J ab. li lJ. 1., c. ; . 
Mindig é~ mindeuiitt ugyanazon alapeszmék találtatuuk, tudnillik a legfóbb Lén.~ 
örökkévAló.ság·a~ és megfoghatlansAgár61; a~ l\. Zet-va-n·Akt;·ene, Hensop", a 7r(C r,;~~ ,, ' " , 
"11'011ro.;, :rariJO lH10110UctC1rOI,;o 

j) Olemena Alex., se.:onud. !ib. IV. 
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A valentinianismus nlapeszméjP. a. legtisztább orthodoxia, hogy 
tudnillik a_megváltás és a kereszténység álml rninden Hzellemi lénynek 
vissza kell vitetnie az eredeti állapotra; s V alentinusnl\k utolsó dog
mája épen az igazhivöknek dogmája, hogy tudnillik a dolgok jelenlegi 
rendje meg fog szünni, mid(Jn a foldön teljesen be fog fejeztetui a meg
váltás müve; akkor a világon elszórt és lappangó tüz minrlen oldalról 
kiömlik, az anyagnak mt'~g kérgét, a gonosznak utolsó rnenedékét is 
elrontja t). A szellemek ekkor teljes é1·ettségre jntváu, folszállanak a 
pleromába, élvezendök ott minden gyönyöreit benső egyesülésöknek 
az ö társaikkal, miként az neon .Jt'-zui', ki ottan az (í Syzygos-ával, So
phia-Achamoth-thal egyesül 2). 

A valent.ini:musoktól sz;i.rmaztak az ophiták , kniniták s egyéb 
felekezetek. 

•~rköi~!'Jtantlk. 

::\li az erkölcstant illeti : abban állott, hogy adják meg a testnek 
a szükségest, zárják ki abból a fölöslegest; táplálják a szellemet azzal, 
mi azt fölvilágosithatja, erőt adhat neki, hasonlóvá teheti Istenhez, a 
kitől sz;írmazik ; de gyakran hibáz tak. Habnr a. gnosticusoknak némcll y 
elvei az embemek m·kiilcsi tiikélyét czéloztll.k, rentlszerescn vezettek 

1) Vttleutinu~ ittrn Zoroastcrhez közoledik, kinek nézetei szt•rint érczfolyamok 
tisztitják meg· n gono•zt, n dacmonokat {,~ ,\hrimnnt (Bundehe•clt, XXXI. 416. ÁlHluc
til kiadása). 

2) Val.,ntinu~ nem fogndjn el a rosszn:-tk Urök oldej.~t j c részlwn kiilönhiizik 

Basilidest81, ki n persa tanokat követte, s a M.1j tárgyában inkább n görög tanok· 
hoz közeledett. Ö egy alaktalan any~tgot ismert el, megfo~ztvn az i~teni életnek min
den elemétül, követkczöleg a miben ~emmi valósúg n ('ln volt. Dc minthogy uz isteni 
élet okfóre minde-nt lt.thnt, a mi csak létezik, az anyug pedig az istenség minden mű
ködésének ellentáll: annak elemében valódi hiftny, autagonismus, gonosz létmód m
gyon, H ez vagy a gonosznak s?.elleme, vagyis n sátán, vagy lét.rehozza azt. - :Scm 
nehezebb ezt felfogni, mint a Sophia vágyni 6.ltal létrehozott tcremt6seket, s az aiR

pos kiilönbséget Vnl~ntinus és azon gnostit•usok közt, kik öt megelőzték. Ezekrr 
nézve, ruiként Zoroaster, ugy njudaismus és a cnbbala tanaibou a sátán egy megesett 
angyRI, ,-agy a gonoszunk sz~>lleme j Valentiuus theoriAja szerint pedig· az anyagnak 
terméke. E vélemény nem volt nj , h:mf'm uzon régi nézethöl ~zímnazott, hogy ~~~ 

anyagnak természetc ItibAs ; s minthogy gonos~ tf'rmé~zPttel hir, n gonoszság gcniu•Í•' 
nak !ll<!tet adh11.tott. Az igaz, hogy az ujabb hölcRé~zrt eh·ei s>~erint oko~kotlva, illy 
következtcté~r~:> nem jutnánk cl. Tényleg o.z, a mi iit·e~, IRtentöl meg vagyou fosztva. 
htcn term<Í•zetévd ell<:mkezik, s sajAt állnpotának hatá.~AnAI fogva I~ten mííködésé
nf'.k okvetetlen ellentáll, a nélkiil, hogy o.z illy ~ll(•nthlláshan hibát, vagy gonoszHá
:;ot Jicllene látnunk. Dajosnn kepzl'lh.,tö, hogy a hárnwnnyirc hibás anyagnak f'llent
állása mik6pcn hozhat létre értelmi okfót ; ha ezt képzelhetnők is, végelemzésben 
annak tnlajdonitnnók ut, ki az illy ellr.ntáUá~t e lllidézi ; a miböl rettPnetes követ

kezmények eredhetnének. Matter. 
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az erkölcstelenségre. V alójába.n, foltéve a;~, t a pantheisták kal együtt, 
miként egyedül lsten müködik, minfi való különbség marad föna bün 
és az erény kö1.t? Föltéve a dualistákkal, hogy az ember kettős októ
ből veszi eredetét, a szabadsll.ggal együtt a;~, erénynek fogalma i~ meg
szünik. Föltéve továbbá, hogy a teremtés tökéletlen és csalatkozható 
lénynek müve, az általa folítllitott erkülesi törvény is tök(·letlen lesz, 
attól megszabadulni kell az embemek. A kinyilatkoztatá~nak továbbá 
két része leend, megfelelöleg a su•llemi és anyagi k1~t okfiínek : !lZ elsii 

bctüszerinti, melly a kilitényeket p:trancsolja, o m:\,:ik !'!ZI'llt>mi, melly 
h ten fiainak sznbadságát iO.ér.i e Hi ; nm11 ho?. tnrtj:l.k magnkat a Wkélet
lenek, a máRikra fölemelkednek a v:~lódi gnostieuPlok, kikre nézve a 
jó és gonosz tényeknek h\ti~;~,illng-o" kiiliinh~(lge a pieromn fény{•nek 
özönében elenyészik. 

A társadalomra alkalnlltíWa e tanokut, n•gy J,n.t:\ruwt.t egyH(·get 
kellett teremteni, megsemmisitvr a tulnjdont é~ a h:lzn.,;~l\got; vagy 
kettős eredetet foltétC'lezYc, al>1úhhak- ó~ fel8őbbekrf' ktilönböztetni 
meg az embet·ekC't: az e-lsö e!<etben fejPtleméget, a m;\!•odikban szol
gaságot idézve elii, mint az etnbl't·i együttlét !'r.iikséges tiin·ényeit. 

A viszony nz értelmi világgal n:zon kérkedé~'<t su~allta, hogy :t7. 

e földi ügyelu-e has;málható ; innen eredtek a hih·és:zct Ps:ztelenségei. 
Ezenkivül még azt is tanították~ hog-y a psyehieusok (kik kö:z(~ F:zámi
ták a katholikusoknt) nem képesek elérni n tiikéletes tudonuinyt, c:sak 
RZ egysr.erü hit és jó cselekedetek erejével üdvözül hetnek i a testiekre 
nézve nincs iidvör.iilés : a szellemieknek még csak nem Í!! használnak 

a jó cselekedetek, minthogy termé~;zetiiknél fogva tökéletesek levén, 
semminemü rsetbcn sC'm vef<ztik el a malasztot. 

Némolly gHosticusok, fiíleg a fiínökök, az en;ny tükrci valának; 
az erkölcfli töt·vényhoz:ís azonban, ha elegenrlő is a ,-allásos bölcsész
nek, nem bir hatással a tömegre, melly v zonnal kirug, amint a gono~;z
nRk ellenébe vetett gátak eltúvolittntnak. Nem volt tehát vétek, a 
mellyet tiltottnak véltek \'Olna; nem esak a bálványoknak áldozott ál
latoknak lm:>ából ettek,. a pog:iny iinnepP-lyekcn és szinházakban meg
jelentek, hanem mindennemü ól"ckr>t is ;;zabadoknak tartottak. A 
mennyire ezen kornak romlottságát ismeJ:jíik, alig hiheti!~ hogy na
gyitva nem valának ama. becstelem<~gck, mellyek nekik tulajdonitta
tának, ~ mellyekkPl a pog:ínyok turlatlmu;;\g- vagy gono!'lzságbM ,·ala
mennyi keresztényt vádoltak. A vértanuságot nem helyeselték, azt ál
litván, hogy Krisztus az ö halálnáltal minket. attól fólmentett; s az h
ten, ki az áldozati ítllatok vrrrtöl irtór-ik l nnn;íl ke,·éshbé örvendhet 
az ember vérének. 
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Marcus, ugy tett.ctvr nmgút, mintha JO genim; által ihlettet<•tt 
volna, leginkább a nőket c~áhitofta l'i, hízelegve ezek hiuságának, föl
ingerelve képzelödésöket, olly ann~·irn, hogy a velök közlött tisztánlá
tás jutalmúul töle F~emmit többé megtagadni n Pm tudtl\k 1). Alexandriai 
Carpoc1·ates, a zsidó vallásnak s minden korábbi iskolának ellensége, a 
törvények megvetését, továbbá a jn vak és n(ik közösséget tanította, 
Zoroaster és Pythagorn:-; képr-cit >'r.nhályairn alapitván tanit:h:~át ~); 

minthogy a :iZ<'nve<lólycket hten arltn , rnindcn áron ki kell elé
gíteni azokat; s cmwk jutnhun az i.iriik 0 let. Nitolaustól, ki egyike volt 
n hét dinconusnak Jernf<alemhen, vette nevét a nikolaiták felekezete, 
melly a dolgok köúit:ségét min.Ien rnt'-rték n(> lkiil kiterjesztve, n társa
dnimat alapjaihnn, 11gymint a tnlajrlont é!! a csalá(lot t:\madta meg. 

:tlouhualsli1k. 

Ellenkezij tul~ágbn ('~;tek máf.\ gnosticusrJk, ugymint az encratisták 
vagyi R öntartózkodók. Pltrygiai Montanns (--212.) a Krisztns által hirde
tett erkölcstan tökéletesitélll're kin\lasztottnak tartva magát, elvetett 
minden élvezetrt, a csino~ öltö;r.etet, a miivészcteket, bölcsészetet. Nem 
annyira böJesésuti trhctséggel, mint inkább dus képzelődéssei f'ólru
házva, mysticn~, a tudom{my ellensége levrn, mint Ron8;~eau, hitelt adott, 
rniként Cronwcll, a f'ngallatnnk (inspimtio ), m<'llynél fogva minden em
her király és proféta lehet , mig n mag~ínkivüli elragadtatás (extasi11) 
megszünténl ismét kör.önség·e>s emberré válik; s c7. által hozta létre a 
régi Pythonissa és az ujabbkori magnetismus c:Joda~zeriiségeit. E részben 
olly nagy áhitatot tanusított, hogy még~ nagy Tertullián t is csalódás ba 
hozt:l. A valcsiunttHok ós origrnist:\k lllég; ink:íbb tulnagyitott~k Mon-

l) lrmtacus c~en beszédjét iilézi; "Participare lt! volo ex mcu g·mtin, quo

niam pater omnium angeium meum scmper vidrt ante fnc.i~m. Locus autern suae 

magniturlinis in nobis e~ t.; oportl't no8 in unum c:onvcnirc. Hume primum a me et 

per me grntiam ; a!lapta tc ut spousa •u;tinens spousum suum. ut ~is quod E'go, et 

ego quod tu. Con,titue te in thalamo tuo ... Eecc gmtia a"~ceudit iu t<'. aperi os tuum 

et propheta." 
2) Hih~tölcg a <"arpocrat.iauusoknak tulrljrl<•Hit.audó nzon plwenicini·g<irög föl

irat, mclly 182-1. t'JI'cnuicában találtatott, hul n plw••llieioi értelem Yita alatt van, a 

görög igy hangzik: "A javak és uiík kiizii"'ég:e forrá~:1 az iga7.~Úgnal< ( i'ftxaw
fl ,·, 1'1') és bélténe It (.~~o/' ll' :• n bPe~Üll'h's cm hereimP l. kik nem a köznéphez tar-

' ' ~ L 
1m;uak, kiknek, " hicrnphautok fi.inökci. Zom<l<:" {,~ J'~·tlongorns nhetei ~l!lerint, kö-

z<isHégb;>.n k...Ilr·ne {·.]ni." 
,. Egy másik ngy:uwtl t.,!:tlt fblimtou rolvashat<i; "CJrcnci :-iimun, Thoth, l::ili· 

111rn1L,, Zóroaster, Pythogora8, Epicurus, l\Iasdax. Jáuos, Kri~ztus éa a cyrenaicusok, 

a mi fdnökeink egyform{m taniták, hogy tm·tauk fön az (ii~i) törvényekt>t 8 ezeknek 

áthágáHa ellen kiizrljiink." Kiilönö~ sym,retismus ! 
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tanus szigorát, 8 az erzékek megfékezése vegett még csonkitáf!hoz Í!'< 

folyamodtak. 
:Uaa·dollUiak. 

A dualismus- és po.nthcismusra, eme két legáta.lánot~abb külfóre vi
hetők vissza a többi, azon korheli eretnekségek is, jóllehet ezt sokszor 
még azok sem vették észre, kik azokat vitatták. A rlualismushoz tar
toznak számosan, kik a bünbeesés dogmája- s a lélek éf! te" t közti küz
dclemmel -visszaélve, a teremtés e~y részét gonosznak hitték. Marcion, 
a sinopei püspöknek fia, elesábitva egy hajadont, 1:1 atyja által biinbá
natra nem bocsáttatván, megzavarta az egyházat, két okfót hir!letvc, s 
igen keserü szigort szabva meg a gonosz okfiíuC'k )('rontására. A legjC'
lesebb gnosticusok közé tartozik; nz ö szigoru és oko,.;kotlú bkolája a 
VI. századig tartotta fón mn.gát. Ő nem akarta, miként a többiek, · 
Görögország,Egyptom és Persia tanainti finomítani nz cvangeliumot; sőt 
azt mondá, hogy az ó-kor illy magasztost soha ucm hozott létre, mivcl 
az Isten Krisztus előtt soha magát ki nem nyilatkoztatá. Krisztus azon
ban igen s o k d o l g o t elhallgatott az apostolok elött, m e ll y c k c t 
ök me g fo g n i kép es ek n em v o l t ak j késöbb utódjaik meghami
sitották irataikban az igazságot. És itten kezdötlött a eritica miive, ha
sonló merénynyel, miként a jelenkori német exegctáknáll:í.thatjuk; 
mert Lukács evangeliumán kivül miuden egyebet elvetYC, ebben ig vál
toztatásokat és kihagyá8okat tett, s maga állitott össze egyet, rnelly 
1\Iarcion evangeliuma n{~v alatt ismeretes. Illy módou rendezte és javi
totta (?) a többi szent írntokat i~<; elvetette a hami~:~aknt , mellyek 
Egyptom gyáraiban készültek. 

Elvetette továbbá az ó-testamtmtomot, mint a. g·onosz azellcmek 
müvét j s hogy az uj-testamentom felsőbbségét bcbizonyitsa, amabban 
hibákat és vétkeket fedezett föl, mellyeket a mult szitzad szabadclmü 
böJesészei olly örömest ismételtek ; kimutahl, mennyivel alahbvaló volt 
a régi demim·gos által ig-ért Messia!l a valbeli Krisztusn:íl , kinek tana 
egészen tökéletes. 

A priscillianisták szintén reuelszerök élére állitották a két egy
formán örök okfót; a jó szellem által teremtett lélek jú 1 csakhogy a 
gonosz szellem bemocskolja azt, ugy l10gy elvál lfltentöl s égről égre 
száll alá a földig, holmegtisz~ul, hogy visszaiéijen a világossághoz. A 
lelkekre nagy befolyást gyakorolnak a csillagok. 

Némellyek a dualismust az Ige megtestesülésére i~:~ kiterjesztet
ték. 1\Iiként az előbbieknél megoszlott a. Teremtőnek állományi egy
sége, szintugy Nestorius két egyénre osztotta föl a ~Iegváltónak szc
mélyi egységét j e részben u em indult ki ugyan rlualisticuR fogalmak-
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ból, hanem csak ugy jutott el ann, foltételezve két akaratnak, ket ter
mészetnek, isteni- és emberine]<, ellentétet, mellyeket Krisztusnnk egy 
személyében megegyeztetni nem tudott. 

}(R lll filiU' ll !'00 k. 
Bizonyos Scitianus, eredetére snracen , Aristoteles bölcsészetét 

tanuiVR, négy könyvet irt a kereszténység ellen, mellyeket pénzével 
együtt 'l'erehinthusnnk hagyom:\nyozott. Ez mcsterének tévelyeit'Pa
laestinában nem tCJ:jeszthetve, elment Pct·si:íba, hol magát Buddhának 
nevezte 1); itt azonban Mithra papjainak ellenkezésével találk()zván, 
Chtesiphonha egy üz,·egyhez llll'nekiilt, sa házteti:iriíllecsvén, meghalt. 
Az özvegy, kire könyvei é~ pénzei maradtak, egy Cubricus nevü egyp
tomi szolgát vás:iroh·:tn, ezt fiának fogadta, s oktatást adott neki, ki 
az ö halála után Mnnes nevet vett fui, a mi persa nyeh·cn d i a l e c t i
c á t jelent, melly mesterséghen (j nagyon júrtas volt. ~Hután azon t1tr

tományokban1 hol a két okfiiben hittek, hh·ekre talált n kereszténység: 
ö az uj vallást a régi tanokhoz igyekezett idomitnni 2) 1 Krisztm.ra al
kalmazni Mithra tetteit s 11 salmeismus dogm!i.ival magyarázni az evan
gelium titkait. Paraclc·tusnak (Szentlélek) és csodnteviinek hirdeté ma
gát, s es t e n g e t vagyiB enmgeliumot szerkesztett saját nézetei szc
rint. A kereszténységet teh~it a Zendavestára alapitotta, :tzt állitván, 
hogy Messias a Zoroaster tanait elevenitette fol. De valamint Krisztust 
a mozaisták, akképen üldözték öt a magusok, mintha tudnillik leron
taná a tanokat , mellyeket inkább folemelni szándékozott. V aran es , a 
persa király , nád hegyével iít megnyuzatv:í.n a vadállatoknak vet
teté (274.). 

Tizenkét apostol folytatta :tz ö tanítását, melly egéBzen e két okf'ó 
közti kiilönbségre támaszkodik : a világoaság, tiszta és finom anyag, 
mellyet jótékony istenség kornulnyoz; a durva és gonosz anyag, a rossz 
llzellem uralma alatt. Emez egymástól kii.lönbözö és független két ha
talom közöl mindegyik teremtett saját természetével biró más lénye
ket, s azokat a világon szétosztá. A Rötétségböl öt elem származott: 
fiist, homály, tiiz, viz, szél; a fiistbiíl 8r.ármaztak a kétláhuak, a homály
ból a kígyók, a tüzböl a négylábnak, a vizből a halak, a légböJ a ma
darak. Isten más öt jó elemet kiildött. ezeknek megtámadására, s a küz
delembcn összevegyiiltek. Az emheri h•Ktet a rosRz, a lelket a jó szel-

... ') Ezen figyelmeztottiM némi vilAgo~~ÍLgot \'ethet n lmd<lhistitk viszonyaira 11 

l..~reMztény eretnekekkel. 
2) Sz. ÁgoMton mondj11, hogy a manichacu6ok könyörgéseikkel a nnphoz for· 

dultak, ~jjel pedig a ho illhoz , midön ez a láthatáron foltiint; ha pedig nem tiint 

fól, ~j~zakfe!é fordultak. A gcbrek szertartásainak maradványa. 
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lern alkotta ; innen az örökös ellenmondás a lélek és a test közt, s an
nak erkölcsi szüksége, hogy az érzéki vágynk clnyomassanak, s a lélek 
a testi buroktól megszab:ulittassék. A hivöknek lelkei, megtiszttilva a 
gonosz elemek től, a holdba vitetnek át, onnan a napba kerüh1ek, me ll y 
azokat Istenhez küldi át, h ogy ezzel egyesüljenek ; a többiek a pokolba 
kerülnek, hol addig gyötiirtetnek, mig megtisztnlva 1 mái' testekbe át· 
mennek. A ki állatot öl meg, azzá változik. Miután a test tiszbHalan, 
ne kivánja az ember azt házat>ság által szaporitani ; nem is kell azt 
hinni, hogy hten azt nutg1ÍJ"a folvette , !'!em az ereklyéket tisíltelni 
nem kell. 

Mancs hivei választottak és hallgatók valának: auwílok ~zegt'-ny
ségben és szigoru megtartóztatásban éltek; az utóbbiak tulajdont is 
birhattak ; dc valamennyien kerülték a bort, hust, tojást és sajtot. A ma~ 
nichaeus egyháznak fónöke Krisztu" helytartója volt, kinek igazgatása 
alatt 12 ."-álasztott, ugynevezett meHter, képviselte az apostolokat, s i2 
püspököt szenteltek fol , kik ismét határtalan számu áldozárokat és 
diaconusokat szentel hettele 

A manichaeusok tehát Zoroaster tanaival keverék a gnot'tici
Rmm;t, ennek dualitá<':it módositva, amennyiben nem indulnak Ici rgy
ségböl, az ös mélységböl, talán ugy Yélekedvén, hogy ezen hasonnemű 
eredeta.kétokfónek örök különhségévcl nem egyezik. A jó és a rossz, ugy 
mondák nélllelly gnosticusok, azért vegyültek össze, mivel a sötétség 
szellemeinek eszökbe jutott összekap csalódni a világosság szellemei
vel; de miképen ismerhette egyik a másikát, ha idö nélkül voltak el· 
osztva·~ Erre azt felelte ManeR, miként a ross:>:, vagyis a:>: anyag, vi
szályba.n van; a viszály szüli a luiborut, ez ismét mozgalmakat idéz el ö 
a térben, mellyek következtében a sötét hatalmak átlépték a köz t, 
mclly öket a világosságtól elválasztotta 1). Ebből, a mit 1\Ianes nem 
tett, a jó lénynek tulnyonws:igát kellett volna következtetni; mcrt a 
rossz is kénytelen a jó felé terelni a lényeket. 

Még más nem állitotta olly, merészséggcl, hogy az isteni lényeg 
a belöle kii;mlött lelkekben beszennyezte magát, s hogy az emberi 
&.karat az Istennek és anyagnak kettős végzetszerü müködésc alatt 
áll; ugy hogy a megváltásban Isten saját magát ujítja meg. l\Iilly kár
hozatos erkölcst<'len.-úgnek kellett ebből következnie ! 

1\Iig a gnostieusok, folfuvalkodott bölcseségökben elszigetelve, 
a nép előtt érthetctlPnck maradtak, sőt arra nem i~ törekedtek: a nép-

1) EzC'u tnnokn\1 sz<il ~z. Ágo't'm két h"Iyütt: Libe1· eont;·a epiatolam Fun· 
•la.menl'i. 
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tömeg előtt kedvesekké váltak a manichaeusok kézzelfogható s költői 
magyarázatával a kételynek, melly a gondolkozó egyénben és a köz
emberben iolmeriil, hogy miért létezik a rossz a j 6 Isten alatt j és 
azon elmésség következtében, mellynél fogva ez életnek bajait iolfe
nezték. Annyira elterjedt tehát, olly sokáig tartotta ion magát, mi
ként ez1w év mulva it~ izgatta még Franczia- és Olaszországot a pa
tarinok és albigaiak neve alatt, ~< némell y havasi völgyekből mai na
pig scm lehetett azt kiirtnni egészPn. 

Ezen eretnek~:;égekké alakult :ít telHít a keresztény kérdesekre 
alkalmazott dnalisticus fogalom. A pautheistit~us eszmék Entyches által 
a. megteAtesüléf;rC 11lkalmaztattnk, minthogy ö tagadta az emberi ter
mészet valúságát Krisztnsban, az isteni trrmét~zetbe olvasztván azt, s 
lillitván, hogy az ö teAte csupán csak látH:r.at volt. Még határozottabb a 
panthei,.mm; Sabellimmál~ kinek állitása Rzerint ar. Istennek csendes ég 
nyugalma:t, :\taltino!l egységebiH ömlött ki Krisztus lelke, azután a 
Hr.entlélek, végre a:r. mnbernek lelke és nz egész erkölcRi világ. 

A gnosti(•ns pantheismuHból éB a fokozRtos isteni kiömlésck tR
nából sr.ármazottnak tekinthető még az arianismus, melly az isteni Igét 
az Atyánál alábbvaló kiömlétmck s egyuttal teremtménynek tekintett.-: 
a teremtett tárgyakat pedig ~emmi egyébnek, mint a kiömlések soroza
tának. Ezen eretnekségekröl még bövebben fogunk szólani. 

BARIINCZEGYEDIK FHJBZET. 
V á. l o g a t ó (e c l e c t i c a) b ö l c s é s z e t. 

Csal6dnék, a ki azt hinné, hogy a bölcr;észet valaha fölhagyott 
müködésével, !! a görög rationalistic.us, vagy a hindu, egyptomi és persa 
papi tanoknak hagyománya megszakadt volna. Láttuk, miként Socrate8 
törzsén öt ág hajtott ki, mellyck szerint a t:irgyakon csupán csak a látszat 
és csalódás volt szemlélhetö ; vat,ry csupán a természeti tárgyaknak va
lósága ismertetett el; vagy tagadtatott núnden léte! az egyéni öntuda
ton kivül j vagy csupán egy tekintet alá vétetett az értelmi és a külsö 
világ, a né·lkül, hogy egyik a másik fölé emeltetnék; vagy vég1·e iol
emelkcdtek az elmék a legbensöbb és lcgfcl:;öbb cgységig, melly cgy
fOI·mán megeleveniti a lelket és az anyagot. Az epicureismus Olaszor
sr.ágba költözött által, meghoszulandó Uörögorsr.ágot a szolgák és urak 
megrontása által A scepticismufl mindcn erejet megfeszíté Sextus Em
piricus, ll-ik szüzadbeli orvossal, ki a tanok utján akarta elérni azt, mit 
Lucián tréfával és gunynyal , tudnillik minden hit lerontását. Az ö 
H y p o t y p o" e~ P y r r h o n i c a e czimü müve megdönt minden po-
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si tiv bölcsészetet; s mig a dogmati cusok azzal dicsekednek, hogy a 
tárgyilagos igazságot bitják , az academicusok pedig tagadják, hogy 
valaki arra eljuthatna : ö annak fürkészését tanítja. E tekintetben sza
bályul tüzi ki, hog-y dogma gyanánt u c állitta.~sék fül olly védok, melly
nek ellenébe más hasonsnlynt állitani nem lchl'tne. Miért is a scepticu~ 
mestersége abban 1íll, hogy egymás ellenébe :illitja az érzékek látsza· 
tnit és az észnek it{Jleteit, ollyformán , hogy az itélet felfüggeflztéRP 
(;:.10 7.1; ), a teljes nyugalom fon:í.í:in. (a rcc~n' ~lu) kü,·ctkezzék abb(. l. To· 
v:l.bbá a ma t h em n t i c us o k, ,·n.gyiti a po~:~itiv tudom1tnyok tan:l.rni 
ellen intézett miivében megezáfolni igyck~zik a grammatic:tt (melly ne
vezet magáLan foglalja n tört(·neti tudományokat), a rhetorieát, mér
tant, számtant, a!ltrologiát, a 7.enészctet; továhhá a logicusokat, physi
(~usokat, moralistákat. Melly küzdelcmbcn igen Rok tudományt és el
mésséget tanusit, ugy szin tén világos~;:í.got és szabatosságo, me ilyet nem 
ét·tek ut61 nlindig azok, kik id örül illiire az ö védokait folélesztették. 

Alig merülhetett tul valami rosszabb időben, mint a scepticus i!;
kola Alexandriában, melly dogmákkal és theo,;ophiával foglalkozott : 
miért is Sextussal kihalt az ö remlKzere, nem hagyva eg~·ebet, mint 
képtelenséget a tudományban, rniut:in Aenefiitlcmussal megelőzte Hu
met, tagadva még az ok~ág eszméjét Ífi. 

Zeno erkülcf!tnnát elfogadták fóleg a jogtuuósok, s annak al
kalmazásait már láttuk; ezzel egyiitt tovább is fonmaradtak még a Py
thagorasféle iskolának, s Plato és Arir;totcles két rendbeli szemlélödö 
iskaláinak átalakult maradványai. 

llj-p~·thago•·em;ok. 

Habár az t0-pytlmg·orcusok bölcsészetc nem állitotta is, miként a 
1<toicusok, az erkölcstarit ellenkezésbe az ember hajlamaival, nem Í8 

tette szépités :íltnl hozz:i.fórhetlenné a7. crónyt 1) : mindazáltal csodák 
és titkok fitogtntásávnl ingerelte a népnek é1·zékbégét; :t mi könnyii 
utat nyitott a csalásra. Ezek közé sorozzuk la.rissai Anaxilaust, nyegle 
orvost, s azon tyanai Apolloniust, ki vagy n régi Pythagoras :í.tvándor
l:ísának, vagy a fenyegetett polythcismus 1\lessi:ísának adta ki magát. 
Az olasz tanokat ascetismuR- és mysticismussal módositotta, a mi az ü 
iskolájának valódi jellegót te11zi ; mi végre vall:í!!i szertartásokat, áldo
~mtok és bitvészet használ:tt:ít hozta be ; egyetlen Istent föltételezett, 
ki elsi:í n lények közt, rlc ezeknél nem sokkal fölebbvaló, mivel a lé-

1) Hoc quoque cgr~gium huhct, (jUod et ostcndt~t tibi beatae vitile magnitudi

nem, et dcsperationem ejns non faciet. Sci es e~se illarn in exceJ,o, sed volenti pene
trabilem. Seneca, Ep. 66. 
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nyek mind a végzetszerü rend bizonyos nemével lánczolvák össze j ez 
l!!tennek ismerete a jövendölésnek czélja. 

Ezektől kiilönbi)znek a jobbak : Sextius 1 Sotion, Nicomaclms, 
Moderatus. Az első, ki Augustus korában a senatori méltóst\got vissza
uta.<~itotta, fi)nöke lett egy, romai erélylycl telt felekezetnek, miként 
Seneca mondja j ki ezen szép rajzot tartotta fön róla: "Valamint a min
Jen oldalról fenyegctett sereg négyszögü csatarendbe alakul, szintugy a 
bölcshöz illö dolog, hogy oldalait erényekkel, mint megannyi örökkel 
vegye körül, hogy készen álljanak, a hol veszély mutatkozik, s eszkö
zölje, hogy mindannyian zaj nélkül engedelmeskedjenek a fónökök 
rendeleteinek." 

Sotion Seneca ·oktatbja volt. Moderatus Gadesböl, Nero alatt, 
ismét divatba hozta Pythagorast, ugy tekintve annak szltmait, mint a 
dolgok okfcjeinek kifejezésére szükséges nyelvet j a mit közönsége~ 
~zavakkal kifejezni nem igen lehetne. Nicomaehus és Jamblichus Chal
cisból !!zintén a számok fölötti szörszálhasogatásba bocsátkoztak j a 
mathematika.i tanok helyett azonban, miként régente, annál hasztala
nabb meséket, babonaságokat és allegoriákat vegyitettek azok közé, 
mivel azoknak gyakorlati jobb része átöntetett már a platonismusba. 

Jamblichus az ö könyvéhen: A z e g y p t om i ak és c h a l d a e u
s o k m y 8 t e r i u m a i r ó l, becses ismereteket hagyományozott ránk 
a keleti tanokból. P y t h a g o r a 8 é l e t r aj z á b a n igen jó tanuságot 
tesz nekiink az olasz bölcsészet 8Zámos részeiről j s a bölcséazetuek 
szép é1·telmezését adja c szavakban: "~li akkor bölcsclkedünk, midön 
valóban s az érzékek és testi működésck hozzájárulása nélkül (vagyis 
a. nélkül, hogy ezek ábrázolatainak hitelt adnánk) a tiszta észt használ
juk megismerésére az ig·azságnak, melly ugyanazon ltlnyegekben áll, 
mPllyckben a bölcses~get állani tudjuk" '). 

Uj-platonlcusok. 

Plato é.,; Aristoteles, l:ingclmek, kik mego:~zták maguk közt a 
gondolal és a tudomúny teret, nem adták meg tanaiknak a végbefejc
zést. Az előbbi az igaznak természetiolőtti forrását fogadván el, nem 
érte el azon állandó pontot, mellyen a visszaemlékezés, vagy a sugallat 
a kinyilatkoztatás bizonyosságát éri el. Aristoteles az okoskodás- é!! 
.tapasztalásból akarván levonni az igazságot 1 mitttán minden felsöbb 

,. 1) Oíí rt<~ g iJi n; rptAOIJO•['E'ill 101,; rli..t;t'h;~,; x ui r~ v w ~t la.') 11 n;at't·JI' 
x ai a o ,u ct rt x w v t V~!!'(HW ,, , x a {ta(llf~ nií J' li~ ;a,ni ~,'fm t t'.,; x a rÚÍ.IJ'/Jfl' 
T~~ i v TOÍ\; OVC1ta' a}.t;t'tEta~, ÍÍ1TE(? t1Tii'l'(~(f{tat aoqia OI~OU· In e;r:pos • 
.ytllb. 15. 
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kinyilatkoztatást elvetett, a külün észleletekkel uem karolhatta át az 
egészet, be nem hathatott a dolgok lényegébe. A kettőnek müvét tel
jesen bevégezni, Plato rendszerét a másiknak tudományával pótolni, 
az alexandriai c c l e c t i c u s iskola tüzte ki magának föladatul, melly 
uj-platonicus cúmet is viselt; mert az eliihbint>k tanai kaptak itt 
tulnyomóságt·a, módositva és gyampodva azzal, a mi legjobb találhatlJ 
,·olt az Orpheus- s Pytlutgorasféle, a:r. cgyptomi, keleti hagyományok
ban és a keresztény..;égben, mellynek lényegét megtámadhatták ugyan 
a bölcsészek, de befoly~ísá.t ki nem kerülhették 1). 

Nagy-Sándor és Roma. fegyverei lerontották a korlátokat, mcllye
ken beliil minden nép megtartotta ..;aját nemze ti jellegét j most rná.a· 
nyelv, szokások, istentisztelet, kor mányforma mind öeszevegyültek. 
Alexandriában különösen fölt iinií ,·olt a vegyület a kereskedés álw.l 
oda vont idegenek és a tudósok iisszes ereglése 1iltal, kiket a lagidák 
vontak a trónnak ámyékába. Itten nJltak a göt·ögök az eddig ismer.ct
len zsidók és azon keletiek oldala mcllett, kiktiH saját vallomásuk sze
rint miveltségöket nyerték, s kikhez a fiibLek fordultak, midön az ö 
müvészi tehe tségök által megmásított tanok fonásához kivántak visz
sz~témi. l\Iaguk Hz egyptt)Uli papok, hogy uraik tetszését megnyerjék, 
a hll:'ai szertartá:;okuak allegoricus értelmet tulajdonitottak 1 melly 
azokat a görög eszmékhez közelebb vitte. 

E közben a keresztények is fülemelték szavuk at annak bebizo
nyítására, hogy egyetlen bölesészi rendszer scm hasonlitható az evan
geliumhoz j m inthogy egyik leveri a nuiijikát, egyik !!em tökéletes, va
lamennyinek erkölestana hiányos. Abban látt~zottak tehát megegyezni, 
hogy minucgyik bülesé~;zeti vagy ntllúsi rendszerLen kikeressék azt, .a 
mi legjobbat magábau foglal, s megmutassák, ho gy, habát· egyikben 
sem található föl a tökéletes igazság, töredékesen azonban valameny
nyiben el vagyon szórva. l\'Iinthogy azonban nem mcrtek, n~gy nem 
tudtak tolemelkedni azon pontig, hol a bölcsészet és vallás össznág: 

1) Az eclectici~ullll!Jutk legcrélyeHehb tíLmogatójn, Cousiu, el<képen hat.l.ro:~::.:a 

meg az nj-platonicus bölcsé~zetet: L'ecleti>nne altlxamlrio n'était rien moinH q'une 
tentati\·c hardie ct sa,·antc pour termiuet· ln lntte dcs nombrcnx systlm1es de ll\ phi
losophie grecque, et faire nbontir cc riche ct vnste mouvement a quelque chose de 
positif et bannoniq•te , qui pút passer <les écoles d~&nH le ruon<le , servir de forme It 
lr. vie, et raffennir la sociP,té antique ábranlée. Ce systeme était le pintonisme en
ricbi de tous les développemcns que l ui an1ient a pportés six siecles de gloire et de 
c<•nt.radiction, les lumiércs de plu~i<'urs science~ nouvelles on non ,·ellemeot agrandies• 
<'t toutes l<'s idées des autrtls écolc11, que l'on put combiner n vec Ic platonisme, et eo 
lui laissant toujours ln suprématie. L'esprit général du tl'mps y méla il<l fortes tein
t<>s dc myst.icité et de supcrstition ténrgiqnr." 
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n biivészetnck éH mysticisumsnak ábnl.ndjnit fogadák cl, mellyek eh·u
titják különben bámulandó látványát a társadalomnak, melly saját hi
Láit elismerve, magát ujjásziilni törekszik az által, hog~· tanait a nép 
hitére alapitja, ezt lehetőség szerint Prkölc!lösehh•'· éf' okszf'rüehl,(· 
tevén, ,s a tudomány méltóságára emeln~n. 

Eszrevéve azt, miklint a polytheisnmst a tllliT:I vrkölc:-~telenst·g 

,·ádjától megóvni nem lehet, eddigelé a formák alá szo1·itott jeh·ényck 
felé akarták azt visszavinni. Öss?.egyiijtötték mimlnzokat, mell~·ek o 
görög vagy keleti vallásban fiinmarndtak, ~ az ii;; kinyilatkoztnbísra 
fordítva szemeiket, a régi hitnézetek tiszteletreméltó épiiletét igyekez
tek ujra folállitani, 11 a:>:t Orphenf<, Herme!' b• Zoroa~ter neveivel éke
síteni. 

A Thalestől kezdve Ammonius ~accas-ig, tíz század folytán, fölhal
mozott müveknek birtok:ílmn, " a legnagyobb könyvtá•· használatában 
levén, n. kimerültség és levertl-HÍg koráhan fölt1unadtak az alexandria
beliek. Igy tehát a helyett, hogy a régi görögöknek eredeti hevével 
az igazságra küzdötték volna föl magukat, ugy látszott, mintha kétség
Leesve az iránt, hogy hiában kisértettek meg núnden utlü az ész ter
mészetének megismerésóre, csupán a magyarázatokra éo, alkalmazásra 
szm·itkoztnk. - Ezen nem ann,vira szabadon és biztosan gondolkozók, 
mint inkább tehetségdus tutl«i>~ok, gyakran kivetkezteték természf'tiik
böl a tanokat, hogy egy résznek diadalául szolgáljanak. 

Az eclecticismus, melly ez iskohí.nnk érdemül tulajdonittatik, miu
den kornak véleményót magára szokta ölteni. Mig n kere~zténys•';.?: 
nem tü1·te n. vegyületet, miként ez n tekintélyen alapnit vallásnak saj:H
ságu szokott lenni, melly c:;allmtatlanságúról meg van gyözödve: az 
eclecticus iskola szabadságot, fiilf()ghatóságot ohajtott, s mindkettöt 
tulságig vitte. Az alexandrinbeliek elvetették a scepticus tanokat, s a 
sensualismust, melly azokat nemzi ; Aristotelestől kölcsönözték a for
mákat; Platonak idealismusát mysticismu:;ig vitték! a mi egyedüli is
meJ·tető jele ez iskolának, melly hely(•t engedett n.unak a gondolkozás 
és az emberiség történetében. Az alexandriabellek bölcsészeti rend
szere n dialecticával kezdődik " mysticismussal végződik; elismerve 
az észnek tehetlenségét, ennél magasabb szemlélő tehetséghez folya
modnak. Mind ama bölcséRzek azt állitották, hogy egy eu es közlekedés
ben állanak az istenekkel, hogy az elragadtatás (extasis) az igazi biil
cse~ég elérésére megkivántn.tik, s az embernek végrendeltetése az ab
solutnak ismerete s a legbensöLb egye>iiilés ez~cl u·l'l•JC11.;: l a SZf'Jillélö· 
dés (,'tEw!.u'u) által. 
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Plotlnus (205-270.). 

Ammonius Saccas, vagyis teherhordó, ki a II. század végén élt, a 
hihetöleg keresztény hithagyó vala, iskolát nyitott 1), hogy összekap
csolja Platonak és Aristotele;;nek iskolú.jll.t; a melly kisérletet már 
Polemo is megtette s még nagyobb sikerrel Plotinus. Ez Egyptorn 
Lycopolis városá ban szülctett; a bölcsészeti oktatás silánysága fölött 
elszomorodván, az igazság keresésére adta magát azon, lelkesedéshez 
hasonló tudomány nyal, rnellynél fogva azt állitotta, hogy az iatl'nekkel 
közvetlen érultke zésben áll. Gordianus seregével meglátogatva kelete t, 
26 évig Rom!~ban lakott, s meghalt Campaniában. 

Noha ábrándos és életmódjában különcz, mindazáltal nyájas, jó
indulatu, tisztaéletü és igen mértékletes volt. Galienus császár Cam
paniának egyik szétrombolt városát jelölte ki neki, hogy ottan Plato 
köztársaságát valósitaná. Habár nem szabad is kisérleteket tenni az 
emberi társadalommal, mégi~ kár, hogy a császárok által véghezvitt 
annyi tulcsapong:isok között ez az egy nem foganatosittuthatott. Tanít
ványainak megengedte, hogy bármiféle kérdést intézzenek hozzá; az
után irásban adott feleletcket, mcllyeknck gyüjteménye E n n e a d es 
czímet visel. Minthogy e feleletek esetleges kérdésekből s nem az esz
méknek szabatos lánczolatából származtak, homályos és burkolt t-lő

adásba öltöztetvék. 
Igen magasztoH az ö fogalmit a széprlil : "A szép dolgok nem 

csupán illyeneknek ismertetnek el, hanem abban', ki azokat szem
léH, édes zavart, éh--, ohajtlt!';- és szeretettel ngyes izgatottsúgot hoz
nak létre; nem ,-alamem1yibcn egyformán, hanem inkább azon lelkek
ben, mellyek termÓRzctileg szeretetteljesek. Már pedig nem a szépség 
az, melly mag~tban bir e vonzó erö,·el: az ö form~ján tul észrevehctií va
lami még a szépségnél is szebb, mcllyrc nézve a sz épségnek Bzépnek kell 
lenni. Ez többé már nem az alak; mert a lélek, bárhol lát is alakot, 
érzi, hogy ezen tnl oltajt még valamit, honnan maga az alak eredetét 
veszi; valamit, mclly önmagátólminden határ és ruérték nélkül léte
zik. Ez az alaknak és a szépségnek okfeje és határa; a jó. Ennek sa
játsága az, hogy létrehozza a ~;zcrctetet; a jónak olwjtása megzavarjt~ 
a lelket; a jóval cgycsiilni töreksúk. A tárgy önmagában egyedül az, 
a rui; ohajtandóvá válik, midön a jó azt megvilágitja, kecsessé tevén 
a dolgokat, s szeretetet adva annak, ki azokat ohajtja. A lélek egy su
garat kap attól; akkot· megmozdul, rejt('tt tövistől érú magát érintve, 
ábrándba megy át, s szeretet támad benne. Némelly arcz tökélete~ 

1) Tanitványai voltak : Orig~nes, Plotiuus, HerunniUli é~ az itész Longinu~. 
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szépségü, még sem bir vonzó erővel, rnert hiányzik abban a kecs. A 
valódi szépség nem annyira maga az arány, mind inkább ama valami, 
a mi az arányban visszatükrözödik. Az élőnek arcz:ín miért ragyog a 
~zépség, s halál után csupán annak nyomai láthatók, jóllehet arczvo
nabi épen nem változtak meg? Számos szobr()k közöl miért szebbek 
az elc•vcncbbek, mint cgyé~b 1míi1yos szobrok? miért szebb az eleven, 
mint a Jerajzolt állat, habár ez 11 legtökéletesebb formákkal birna is? 
me rt ezt inkább o hajtjuk." 

Porphy•·in!l (233-304.). 
Az Enneadokat rendezte Porphyrius (Ma l c h us), eredetére sy

rus, ki sok utazás uh\n Romában halt meg. A zsidók és keresztények 
tanait ismerte, s azok ellen kiizdött; valamint Plotinus, az elméknek 
vaks~\gán és az anyagnnk sulyán szomorkodott, s azt hitte, hogy ter
mészctfolötti látásai vannak. Megírta Pythagorasnak életét, részint 
közzétéve azt, n. mi elöbb a mystcriumokban iíriztctett, részint értel
mezve, s olly czé>lzatot keresvc a szertarMsokban, mini)vcl azok soha 
sem bírtak. N e gondolja tehát senki, hogy ott follelhetni a régi hitné
zetc ket, söt inkább némi eriíködést kell ott tapasztalni azok támogatá
sAban; mi néha őszinte szándékkal, átalában sok tehetséggel történik. 

Porphyrius és tanítványa .Tamblichus, Plotinusnál jóval alábbállók, 
az alexandriai iskolát a mysticismusba von ták, a dialcetica fölé emch·én 
a hagyományt: s megkezdék :tma tehetetlen harczot a kereszténység 
ellen, mellynél fogva az a rl'>gi világot föltünteté az uj világgali küzde
lcmben. 

Prol'lns (412-4!'15.). 
KésőbLen fölelevE>,nitú ez iskolát byzanti Proeius, ki azt álli.tá, 

hogy ö utolsó karikája a Hermesnek szentclt emberek lánczolatának 
( 11U(.Ht ~(!.liHtY.IJ ), kiknél a lcszánnazás utján örökült meg a myste
riumok titkos bölcsesége, a mclly, ugy látszik, vele végzUdött 1). Köz
tekedésben állott a dacmonokkal, csodaszerü dolgokat mivelt, hahíla 
után az istenek közé soroztatott 

Ezek, a különféle elemeknek öszhangzatba hozatalára czélozván, 
kelettől vették At a fogalmakat, az eredeti egységet, a kiömléseket, az 
anyagot, az átvánclorlást {~s a v(~g~i) clenyészést illetőleg ; Platotól a 
trias eszméjét, az eszményi és érzéki világ különbség~re, a daemo-

1) A bálványozás egy counncntutoruál Cou~in-nnk eme ~zavaiban szemlélhotö! 
"Tnléiu autem virum Proclum dicimus , iu quo coire ac cffulgere mihi- videntur 
quaecunque varii~ temporibus Graecinm illustraverunt philosophicorum ingeniornm 
lmnina, Orphcus videlicet ct PythagoraB, Plnto, Aristoteles, 2cnoque, Plotinns, Por
phyrius, at<ptc Jamhliclms." Elöbc6zéd Proeius müveihez. 
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nokra és a lélek tehetségeire vonatkozót ; Aristotelestől a forma és 
anyag közti különbséget, sa kiömlésekre alkalmazott logicát. Igy telnit 
nem csekély fóladat egyszeríi:úteni a fogalmat. Ki"{•t·t;:ük m:.-g. 

KezJet óta létezik tiszta és absolut egység (re>;;,., TIJ r,,, ro a;·:
.'J 1j 1), moz<lulatlan, mi n deu tárgyilagos és alanyi, ismert és ismerő. köz l i 
kiilönbség vagy valameily úttalunk fölfogható sajatsúgok nélkül. Eztll 

egységből1 mint a sugárfén y a viUgoss:ígból, folyton ömlik az (·rt elm i
ség (l ov;;)' az ö okfejéuél ahlbbntló. ~ziilu;égböl j ez isniét még ah\h!,
való ét·telmisóget hoz l<'•tre, vagyi~ az t•gyetemes lelket ( l/'l';(lj ro i· 
:wncl~), a mozgásnak okfl'jét. 

Az értelmisóg magúban fogla~ja minden esetlegesnek eszméit; s 
minthogy ezek az értelmiség, sennek tárgya egyszersmind, ugyanazu
nosokká válnak a valús}tggal, az ismerő az icmrrttcl 1). Tekintve azon
ban, hogy azok az értelmiségbcn, miut alanyban léteznek, különbst>g
van a forma és :~z nnyag közt: ez az órtdmi;;t'·ghen, amaz pedig az esz
mékben áll. 

A lélek, az ií plasticai tevékenységében, cllPlliHlhatlanul tiirekszik 
külrc létesiteni az eszmókrt, s a létc!:litctt eszmék a lelkek ~). Dr nzok 
csupán csak alanyban lt'tczlwtvén, a lt'·leknck a formák (ÚI)"o.;, !WIN 1;) 
létrehozásában az anyagot i:; létrehoznia kell. Ez utóbbi tehát közvet
lenHl az értelmi világtúl sz:írmazik, határozatlanul (•s homályortan ta
nitv:ín eme bölcsészek, miként a lélek korlátolt mórtékben n~sze;;iil az 
ét'telenmek véghetetlen világából, mellynek határaimilu sötét!:léget Mtja; 
s nem tíirve maga körül ollyasmit, a mibc gondolat ne volna nyomva, 
rá alkalmazza a formákat, ugy hogy azok az eszméket 1Jefogadj:'•k. Az 
anyag, határozatlan t:írgy, megfosztva mimlen tulnjtlon!:!lÍgtól,- s cgy
szcrüeu képes levén az cszmóknek clfogauú;.;:íra, a mint azokat elf,,_ 
ga<lta, a tehetségből t'sel,·kvésre megy :í.t; innen cred az összetett, 
n. (i'st. 

Az érzéktok aM eső világegyetem tehát a nagy lélek, tuelly az 
nny:•got az es?.mék által alakítja ; ürüktiíl fogva való, mfrt a.lt'lek sob 
1 étlrn nem maradhatott. Ennek l<'·tr choz:ÍHÜ hnn kiillrcJmml;;álnak m in.! 

1) Mii.Jcn küliiui.J<izik ezen tan Schelling tan{ot<'•l, az irímt értekczPtt Gott. Gul. 
Gerlach, De dijfe1·e-ntia, qu.ac i-nter Platini rt Srhell-iu.'lii rloctri11a111 de nw11ine :tummu 
inle•·r.edit. Wittrmi.J. 1811. 

•) l'lot.iuus az c~zmékct meyé!·thelö istenP!.·-ue k 11~wzi, me ll y ~zav nit n Pytha

l!:"ms-f.íle tanok értelmezése végett fölhozzuk: l'EI'IÍIIE/'01' ~~~) Jf~~·IJ uc ;;l'llc 
tn),, w;rr;; rn·n/<Tru, :rr(,, ~ffl' n~J' :~~l-1•11' xúA.I.oJ', ;rui'Tac; ~~i t'iFOI:.; 
1 0/J"C:OI:.;. (m,.lly nemzett lsten mngávnl <'g-~·iitt ne1nz<·tt~ vnlmurnnyi lén,rekrt, :.z 

.,s-.mékuek minclPn ~zépségét, mirulen értheti) istnn<'.kt't). Vi<·O nzt vitatja, hog-y rlii 
imulorlales-Pku••k fl t·égi latin<>kníol a clolgnl( léuycgPi, ,·agyis Rlr. pszmék UC\'f'ztct!t•l... 
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az értelmitu!g, mind a lélek: amaz az eszmék alapja, emez a mozgás ok
fej(•, mellyck rgye:>iilve képr-zik á világot, a lelektöl tevékenység·- é~ 

i·lcttd fiilntházott ef!znu~k ö»szcgét. A tárgyaknak eme közvetlen ok
f,•je a kiilönféle tiineményekben t'é"'zletezi mng:ít, minthogy ugyanany
ny i, mag gy:tll:-Í.llt elvetenali Ó.;z Vltll a világon, a ffiCllDJÍ eszme léte
zik az órtelmi:oéghen. 

A sziikst'~g szabályozza a vihígot; valamint a nagy lélek nem mu
la:<zthatta el annnk IHt·chozását, szintngy a:.wk, nrellyek belöle ömle
nek, hozz1l hasonlban sajlit lényegük üsztöne által ruüködnek, mellynek 
lw.tása az ö aknratjok. Az érteinai (·g érzékek alá esö világ· csak egyet 
k(,pezve, akár magukban véve, akár ábríÍ.zolatukban, az egyik .a má
sikra párhuzamosan,hat; egyik is, m;í.sik is az elött, ki szólni tud hozzá, 
IJii,•é;jzet és astt·ologia llltal föltárni 1). 

A YÍIIÍg tc•h1í.t Ct<~tk jó lehet; a rossz a lelkeknek egyenliítlenségr, 
s ezen egyenlötlt•mJégnek nyilv:\nulásn. Ime a vi>gzetszerih;ég s az 
optimismus, az rrkölcsist'.gnek mcggyilkolúi ; jóllehet az aleu.ndriabe
liek a következ ményck alól ki akartAk vonni magukat azon állitAs által, 
hogy a o>zabad akaratnak elég erej e van lcgyözni az erkölcsi rosszat. 

> Az érzékek alá eső világnak összes részei foglalnak magnkban 
lelkeket, vagyis létrehozott eszméket, de különböző osztályzat szerint. 
Az elsií osztály ba tartoznak az értelmi istenek, minden szem;etlély nélkiil, 
kik a létre nem hozott eszméket szcmlélik, s az eget és a csillagokat 
kormányozlik ; következnek 1\Z a e o n o k, azut:ín a daemonok, kik kö
zül amítZok a vih\gegyetem ten·Jntö erőit, emezek az élr.terfikct éf' t:\nt

heri dolgokat kormányozzt'k; nzut:i11jönnek az emberek, s még nhm
tabb az :íllatok, növények s tt többi természet lelkei. 

Az értelmi világ lelkei c:;ak akkor ültt·nek magukra testet, mi
dön a földi világba lépnek. .Ivli(lön valamelly lélek emberi terhet ölt 
magára, látatlanul egy részecskéjét a felsöbb világban hagyja; egé
.szen jrlen van a testnek minden részében, vagyis inkább a test nm 
abban. :\iidiin a kHitárgyak benyomAst tesznek rá, a lélek nem érzi a 
hatást, hanem csak figyeimét teJj esz ti ki rá, mint magán kivülJ ey() dologra. 
Eltávolodva Isten töl, a teremté~ kifejWdé:~e :H tal, hozzá ismét viil8za
térni törekednek. Azok, mellyek visszaél\'e az érzékekkel, az érzéki 
életen alul szállottak, haláluk után barmok alakjában l~ra születnek; 
ha emberileg éltek, ujra emberi testet öltenek; lHtC11hez fognak vissztt
tórni, ha isteni életet éltell:. 

Ezen isteni életrP. kell kiizremunkálnia n. felsöbb segélynek az 

1) .\ spinM.i~mt~>• l'S L,•ilmit~ TlwoLliceí~jímltk c~irája. 
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emberi törekvésekkel, mellyek a.z értelem- és akaratra vonatkozólag n 
tudományt és erényt hozzák létre . .A tudomány, logicai elveken nln
pulva, mellyek segedelmével az ember az m;zméket egyezteti, sziikRrg
képen tökéletlen marad, minthogy Isten minden formutánál folebbvaló; 
csak is a közvetlen szenilelet (:ragol!ala) által szerezhetii meg a"'tiiké
lctes tudomány, melly, helycsehben szólva, Istennek belsü jelenléte a 
lélekben, azon állapotba helyezve, mellybcn létezett, mielött az értelmi 
világba alászállott volna. 

Igy van a dolog az erényekkel is ; némellyek csupán elökéHziile
tek az isteni erényekre, ugymint: a physicai, erkölcsi, politikai, tisz
tító, elméleti erények, vagyis mellyck a testnek tökéletesítésére, az 
embernek és polgárnak kötelességeire vonatkoznak, mellyck a testi 
bajoktól fololdozzák, s önmagában tekintik a lelket. Az isteni erények, 
azt, ki azokkal bir, képessé teszik társalogni az istenekkel, előszólitani 
iiket és parancsolni a daemonolmak; sőt folmngasztositva, az embert 
istenné alakitják át. 

Az istenek segélye, szükséges levén, hogy eröt n.djon az emberi 
törekvéseknek, vagy könyörgés által nyeretik meg, mi a lélekbe nyo
mott mozgás, hogy azt hozzájok fölemelje; vagy jelvények és külszcr
tartások által, mellyek mennél elevenebben ábrázolják az isteni dol
gokat, annál nagyobb erőszakot gyakorolnak az istenségeken. Innen 
eredtek az áluozatok, jövendőmondások, bálványozás és az egész po
gány szertartás. Ki ezen eszközök áltnl nem jut el arra, hogy az isteni 
lényeggel azonosittassék, az átalakulások ntján kell odn. vonszoltatnia. 

Ebben mi a régi hindu elvekkel találkozunk, ntlmnint az Aristo
teles,féle elveket találjuk föl a logielch·ól irt müvekben, melly eszköze a:-: 
ismeretnek, s a keleti sugallatot a tud01minynak a tiHztánlátás és szem
lélet általi keresésében. Az alcxandriaheliek a pog;í.nysúgnak és min
(\('n hazug vallásnak hódoltak, a csillagok, ekmek, dapmonok, aeonok 
tiszteletét védelmezve az i~;tenek-, emberek- i·s egyéb lényekben sze
mélyesitett eszmék tamí.val. A kcresztény:;égWI vették üt a tisztább fo
galmat a Háromsúgról és a tet·emtésröl, ~;ijt a közbenjárás szükségét, a. 

jelvényszerü szertartásoknak, mint az isteni malaszt csatornáinak ut
ján 1

); sőt Proeius a tudomímy fölé helyezte a hitet (:rt'rrnr;), mint a 
legtökéletesebb egyesülést a .Jóval és az Egygyel. 

Az alexandriai i8kola tehát cHihaladás volt, a mennyibcn meglw-

1) Jamblichn~ klilönöscu iólvi!AgoNit{, u theoSOJJhia- és liturgiáuuk eme rf••z.!t; 
PlotiHUB u metaphysicát, Porphyrius a logicát. A kicngcsztelé~ tekintetében, kitiiuijk 
Olympiodorus Rzami, mellyeket HZ l. köt. 753. lapján idéztünk. 



58f 

tározta a peripateticns elemeket, mellyek Plato tanaiban fóltalálhatók, s 
azokat megtisztitva, ezekkel olvasztá egybe, vagyis fölemelte az absolut
ra, mellyben egyesülnek a lehető és a létező, az cgység,melly Platonál 
a legfőbb oldií, a különbs éggel, melly ismét a legfóbb okfó Aristoteles
nél. AzonLan nz 1~j-platonicus lénynek hatalma örökös és önkénytelen 
kiömlés :íltal létesül; csupán csak a kereszténység, a szellemnek és 
erkölcsiségnek vn.llása, hozta létre a Teremtő szabad mükodésének 
valódi eszméjét,tanitva, miként a lény önmagától lép ki a nyugalom
ból, a tehetséget cr/Ivé, Rz erélyt tetté válto::.~tntván át. 

A középkorban illy fogalom lmlhímzott a dialcetica tekervényei
ben s azon vitákban, mellyeket a rcalist:lk és nomina.listák támasztot
tak a körül, a mit (jk az egyénisites okfej{~nek neveztek, megfejteni 
igyekezvén az egyetemesnek viszonyát a részletessel a valóságban, 
miben a két okm központosuL A Cartes-féle iskola száműzte a másodi
kat, elcnyésztetve a külünbségci és minden részletességet az egye
düli tétlen állom:'lllyhan; végre Leibnitz folderitve azt, a mi Campa
nelia empirismusában csillámlott, Aristoteles eszméjét tökéletesité, azt 
momlván: hogy núnden állomány lénycgileg tevékeny; ok, mellynek 
a tiiuemény okozata; crU, mellynek létele a fej liidésben áll. Fölfogván 
ekkép a hatalmat, mint személyes okföt, a mi egészen Leibnitznak 
CSZllH~je, következett abból a lények hierarchiájának PS ll világ har
moniájának if'merete. Innen leginkáhh kitet!Jzett, mennyire tévedett 
Aristoteles, midl)n a lényt az egyszerü fonnával összezavarta. 

Azonkivül, hogy a bölcsészetet a nemzeti hittel összekapcsolni 
törekedett, s az észnek uj utat nyitni, n. rejtélyes idealismusét, megki
sérté, az alexandriai iskola kiterjedésben is trtt haladást; minthogy ro
maiak és zsidók kezdtek mcghanl.tkozni a giirög s keleti tanokkal, s 
maguk az egyházatyák fülhasználták azokat a kereszténység védel
mére é1:1 fölvilágosítására. Nélkülözvén azonban a szilárd alapokat, s 
Cilupán átmenet levén a fölfedezett hamisságról az igazra, mellyet cl
fogadni nem merészeltek, soha népszerUvé nem vált. Proeius után el
veszté núnden fényét, jóllehet sz ámos tanítványokat számlál t, kik kö
zött valának a hires Hypatia, Sosipa tra, Edesia, Asclepigenia; s m.indin
kább elárasztva magát a titkos t:írRulatok :Utal t;iplált keleti eszmék
kel, biivi·szi P.zertartásokat fogadott el, mellyek nem csak tévutra ve
zették az értelmet, hanem kegyetlen tettekre is ingerlék az embereket. 

· Az all\xamlriai iskolánnk fiihib1~ja volt, hogy Plotinus után a ke
rebztéuytJég ellensége lett, elfogadván a polytheísmust, nem többé az 
clvet~tt közönf!éges alakban, hanem jelvényekbe átalakitva. Már pedig 
a bölcsészetnek nincs sziiksége jelvényekre; s a népet nem ezekkel, 
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hanem érzelem- és szenvedélylyel lehet megnyerni. A lJölcsé;;zekböl 
hithirdetökké válván, eltevcsztettl;k a czólt ; mint hitetlenek·~~< babo
nasok elfogadtak mindcn valll\st, de megcsonkítva azokat, mindanuyit 
kivetkeztettek természetökb/iL Egye;;iteni akarván a kt'~t sziiks~·gef't, 

melly elválar>ztja az emberoket, hogy tudnillik vakon higyenek , é;; 
hogy világosan lár>sanak; ahíYctvl'•n mngnlmt bizonyo:-; dogmliknak, 
hogy még az észt is mcgt~gadbík, m:'t;;ok pedig- fMd!•leniil hinilgatván, 
a tudomány kárukra vált, kimutatva min1len lmjt gyúg-pzr1· ·nélkül, ~ 

minden elvnek összegyüjtéRe liltnl uwgfo~'<ztva m11g-uknt nz Prélytöl, 
mellyet nyerhetni, ha egy mellctt :-:zil;'ll'llnl m:trndnnk. 

Az uj-platonicusok ki.)zt mew•mlitPmHík: .Joaunes :'itol•neu~, eili
ciai Simplicius, f\.rístoteleR eommentlttom, tov;ilJlní l)lutar('hu~< {·s 1\f::l
ximus Tyrius. PlutarchuR bölcsészeti vit:íknt kezdett ktinyvMwn az 
epicureus C o l o t e s c ll e n, a H é t h ü l cs ln ko m :i j It L a n, " érte
kezéseiben a delphii templomm irt :·t szúeskn, az oraeulnmnk, 11. fntmtt' 
::1 bölcsészek nézetei, a l'hlto-ff>le kérdést•k, a lélek létreho1.ása é!! 
a l!toicusok ellenmondásai fölött. Ö :lz anyngot üröktöl fogva valónak 
tar~ja, mellybi.il Istr11 a ter-;tt•ket nlukitott::~, mdlyrkhe :myngtalan lel
kek Hr.állottak, különféle emberekben különbiizi)k, elh\tva isteni vilá
gossággal s némi maradYányával ama tulajdonoknak, mellyekkel az
Plött fölruházva valának. Az egész görög bülcsél:lzetnek, ::;Öt még n 
kdrtinek is birvün ismeretével, a különféle vélemények küzt váloga
trJtt; de az epicureusok t'R stoicnilok tanai ellen t:imadv11., elsöbbséget 
adott a platouiensoknak. Egyik rendszerhez :-;em ragaszkmlva szorosan, 
a szabad gondolkozásban akatlályozák öt a babonaságok, mellyektc'íl 
iratni hemzsegnek, főleg pedig l'~ is- és O H i r i K-rM irt értekezése, 
mcllyet a delphii nagy papnönek ajánlott. A divat ut:ín indulva, az ö 
mysteriumaikban bülcsé:;zi értelmet keres, melly igazolhassa azokat 
ar. ész előtt. E részben a mcllett, hogy az istenek fogalmában téved, 
maga magával sem egyezik, majd ngy tekintve azok11.t, mint egyetlen
egy Isten sajátságait, m;-~:jcl mint a terméRzeti eröknek vagy az eszmék
nek jelvényeit. 

Maximus Tyriul! a böi!:Ht·szet ezélj/inak a boldogs:igot tartja, s leg
nagyobb gyönyörnek az okoskod:lst; egy Istent ismer, mindennek aty
.i:it, a ki.töl a lényeknek egé!:!z Roroznta származik, mellyek mindig 
alább és ulábh ~zállva, az istenséget a legutolsó barommnl összekap
csolják. 

'l'heologu~okat és bölcsészeket nevetségesekké tett Lucianu,;, i::;
mcrvc minden rcndszerb(íl azon keveset, a mi elcgcnclii arra, hogy 
gunyt üz1.ön valaki belölök; mindazáltal elö~zen·tetet mntatott az epi-



513 3 

('Uren~ok idnt, tagadva minden dolgot a valódi javakon kivül, sa cyni
eusok iránt az ~í.ltal, hogy valamennyit ostoi'Ozta. 

Ide helyezendő lenne még Horu~, vagy mint nui~ok mondják, 
Horapollo, ki régibbnek tartatik Homemé l. Ö bizonyára nem volt egyp
tom i, s azon korból való lehet, midön az egyptomi theologia a göröggel 
iisszevegyiilt. Irt a hieroglyphokról, nem nzért, hogy azoknak kulcsát 
adja keziinkbe, hanem hogy az istenek jelvénycit és jellegcit értPl
mezze; a mi által némi utmutatást nyujtott az ujabbkori tudósoknak a 
titkos írásmód nilfedezéf!ÚJ'(', 

HARMINGZKETTEDIK FEJEZET. 
K e r c :s z t é n y b ö l c s é s z e t. 

Ctmlódnék, ki azt hinné, hogy a theologia, vagyis ama tudomány, 
mdly az isteni dolgokról az egyház által eWterjesztett kinyilatkoztatott 
igazságok 1>7-erint értekezik, mintlwg·y legfelsőbb hagyományhoz Yan 

kötve, fejlődést {•s változatos".ágot nem tii1·. l\Iidi)n az embe1· puszt1\n 
esak elfogadja aíl isteni állibísokat, ez esetben csak hivő és semmi 
l'fryéb ; ha pedig a vif\zonyokat köíltök és a világegyetl:\m belflö és kübi:J 
tényei ki;zt világosítja meg, hite tullományossá válik. S igy a theologia 
az i:steni elemhez az emberi elemct csatolja, mclly egészen a bizonyos
ság határaiig emelkedik, néha m~g át i~ lépi azokat. 

A theologiúnak teh:it két szorosan mrgkiilönböztetctt tárgya van : 
elötCJjeszteni az adott és kinyilatkoztatott igaz:>ágokat, a szentirásbau 
és a hagyományban foglalt dogmákat, mcllyeket az egyluiz előterjeszt, 
s nelm szigol'Un meghatároz: a thcologi:inak eme része örök, B az Isten 
által nyt~tott alapon változhatatlan. S ezen alapon emelkedik az emberi 
észnek épülete, n theologia második tárgya; alávetve az emberi müvek 
mindenföltételének:fejlödé~mek,változásnak,követkczésnek,haladásnnk. 

Ennélfogva a theolagiának van története,mcllyet követni igen fontos dolog. 
A legelső kcrc:;ztény irók, nem annyira a tudománynyal, mint 

rrt·nynycl foglalkozva, azon voltak, hogy a dog-mÍlkat, az erkölcstan 
;;zab:ilyait, az istcnti:;ztclet szertartásait adják clií : miért is az i_i mit
veiknek nagyobb része a meggyi.izödés hflvével irt katekizmusokból 
áll. Az,mban, hogy megszilárditsák az iga:;at, vissza kellett verniük az 
últanokat, kimutatni n hitnek tiszhangzását az észszel; nem Ciink az 
által, hogy a kinyilatkoztat:\,::; tiirténcti bizonyítványaival álljanak elő, 
ha••cm hogy az r-wn alapnló ész~;zcrü vizsgálódásokat rendszerbe önt
sék. A sze nt atyák teM t a bölcsészetet és a vallást ugyanazon forrásból 
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származottnak tekintve, eclecticismus által törekedtek megegyeztetni 
azokat, melly az nj-platonicusokétól abban különbözik, miszerint a 
helyett, hogy a különféle iskolák rendszereit megegyeztetni akiuná, 
azokat egy felsöbb rendü törvény, ugymint a hit által szabá.lyozza. 
Némellyek a keletiek felé hajoltak, miként Dionysius Areopagita, sz. 
Panthenius, Tatianus, Origenes; mások, ugy ru int Justinus, Tertullia
nus, Lactantius, Augustinus a görögök felé hajoltak. Ezek nem igen 
sokat gondoltak az epieureusok-, sceptieusok-, stoicusok- és peripate
ticusokkal, vagy azért, mivcl hami~ erkölestant tanítottak, vagy mivel 
kételyt hintettek ottan, hol az ember lcginlotblJ olwjtamí a bizonyossá
got. Annyi bizonyos, hogy midi5n cn~tneksóg(\k ellen kiizdüttck, kiilö
nösen Arius ellen, Aristoteles logicai móJs:terét fogadtílk cl ; átalában 
ezéljaikkal egyezőbbnek tartották a platonismuRt, mellyet némellyek 
a kereszténység elözményének, vagy előkészítésének tartottak 1). 

S valójában Plato, elvetve a kültapaszta1atot és a közönséges 
dialeeticát, a görögök előtt ismeretlen módon s az érzéki világon fölülálló 
eszmék által igyekezett visszatérni a természet Urához; öt a szemlélet
ben, a belső visszaemlékezéKben kereste; mi által tahin az öntudat 
fölébredését, az isteni képnek az emberrel vele~>ziiletett eWérzetét ér
tette. Melly gondolkozásmód a mi ismereteink törvényszcri.i.ségének 
ontologiai kérdését megoldja, s a kinyilatkoztat!ís bölcsé~>zetét alapítja 
meg. Isten a törvénynek alapja, Plato szerint, ki az ő eszményi köz
társasága polgárainak a társadalom- és törvénynek következő alapjait 
nyujtja: 11 1Hten, a r é g i h a g y om :í 11 y sz e r i n t, magAban foglalva 
minden dolognak kezdetét, végét és közepét, a természet szerint foly
ton jót esclekszik; mindig az igazság kiséri öt, me ll y az isteni törvény 
áthágóit bünteti; a ki boldog életet akar biztositani maganak, ezen 
igazsághoz alkalmazza magát, s annak alázatos tanulékonysággal en
gedelmeskedik. De a ki a vagyon, tisztelet vagy szépség miatt gögöt~sé 
válik; ki az ö ifjuságát szemtelen merészséggel foltUzeli, mintha sem 
urra, sem gazdára nem szorult volna, s mást vezethetne : azt elhagyja 
Isten, s mag~it, házát és az államot fm·ga~ja föl. Mit kell tehát csele-

1) JllycRminek nevezték azt sz. Ju"tin (eunt.ra G<'nte~), nlcxandriR.i sz. Kcle
lll<'n· (Stromat. VI.), és EusQbius (Pracp. cmng. XI.). Nmucniu~ nzt mondá, hogy 
Plato görögiil beszélő Mózes. De azért ne momlja ~t'nki, hogy a szcnt atyák platn
nicnsok voltak ; némcllyck köziili\k még meg is tám1Ldták Platot, H sz. Ágoston bána
tAt fejezi ki, hogy öt annyira diesérte: .L::ms quoquo ista, rpm Platonem, ,-p] pla
tonicos, vel acadcmicos philosophos tantur., cxtuli, qnnntum impio~ llomines non opor
tuit, non immerita mihi displicuit." Ret.-act. !ih. I. A jrwitn Fr. B11lto irtn n hire; 
védelmet: D•fenJJe des -•ain!.! P~res a,r,rcrw!.! ele pinion i-""~- P11ris, 1711. 
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kedni és gondolni a bölcsnek? Keresse az eszközöket, miképen állhat 
meg Isten szolgái között. És minö dolog kedves Istennek s egyezik az 
ö akaratával ? Csak egy, a régi és változhatlan elv szerint, melly arra 
tanit minket, hogy barátság csak hasonló lények közt létezik. lVIinden
nek legföbb mértéke tehát Isten legyen inkább, mint akármiféle em
ber. Akartok-e Isten barátjai lenni'( kövessetek el mindent, hogy 
hozzá hasonlitsatok." 

Nem azt véli-e az ember, hogy szent atya szál belöle? Nem csoda 
tehát, ha Sacratesnek ama nagy tanítványához szitottak a keresztény 
tanárok, nem ugyn,n azért, n1Íntha szavainak foltétlenül hódolnának, 
hanem inkább ama kapocsn:\1 fogva, mellyet az ö eszméi és a keresz
tény eszmék közt találtak i eltávozva t/He ottan, a hol nem épen az 
igaz ösvényen járt; a bölcsészetet mindenkor a theologia szolgálójá. 
nak, a kinyilatkoztatást pedig núnden gyakorlati és szemleleti ismere· 
tek alapjának tekint<-k. 

A kinyilatkoztatás elfogadása által minden logicai kételyre vilá
gosság uerült. Az magában fogblja az erkölcstant, amennyiben tudnillik 
az emberi esdekedetekre vonátkozik j azon kinyilatkoztatás szóval tör· 
tént, tehát a nyelvnek eredetét fejti meg j lény tette azt lényeknek, igy 
tehát a lét különféleségét bizonyitja i csalhatatlan kutfóböl ered, tehát 
a bizonyosságnak jellegét viseli magán. Igy okoilkadott az egyház, 
jóllehet némelly atyák az iskolai szokások megtartásával a tudomány 
által akarták föllelni azt, a mit egyedül a hit képes megadni az em
bernek. 

Állom/tu~ l cgy~ég, 

Ekképen tehát az Isten és az ö vallása a világgal és az emberrel 
egyiitt képezik fötárgyát az ö többé vagy kevésbbé okszerii spiritua
lismusuknak. Mindaz, a mit az Isten lényegéből fölfoghatunk, az állo
mányi egy~;égre, ama legmagasztosabb fogalomra vezet, mellyre az 
cm1ernek lelke fülemelkedhetik j a melly egység, semmikülönös ne
,·ezetet föl nem vchetvén, meg nem különböztetett, láthatatlan, elrejtett, 
!lemmi különös sajútságot sem nyt~tva a mi értelmünknek, mellyet ez 
megfoghatna. Ezen fogalom, melly minden régi theolo9ia élén jelent· 
kezett, a szentirásnak eme szavai által fejeztetik ki: "En vagyok, a ki 
vagyok", vagy pedig: "Én vagyok a lény." lVIinthogy a lénynek tltalá
nos fogalma núnden értelmiségnek támasza, s nem is állithatunk vala· 
mit e- szó nélkül : v a n, értelmünk esak annyiban van, a mennyiben 
I~t«:,nt ismerjük . 

. Az, aty;ík azonban, nem hogy ez által összezavartak volna miu
den dolgot az Istenben, a pantheismus, mint ollyarr ellen küzdöttek, 
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mclly lerontja a legfőbb Lény sajó.t fognimát azon kiömlésf'k tliltétele
zése által, mellyek az iRteni álhrnánynak lényeges egységét annyi tei
redékre bontj:ík fol, a rnennyi tPf\teket a mego~zhís nl tal létrehoz: ::~ 

ezekben aláveti azt a rossznalr. 
A dualismw; ellen ftilhoztál•, hogy a ki az anyagnak független é,; 

,;zükségképeni öriikkévalús:ígot tuh~jdnnit, Tstf~Hnek fogalmM R<'mmisiti 
meg, megtagadva tiílc sajlttszerii t'•,; nem ldizöllwtií jelleg-Pit, Jll"llyek
nck okát nem tal:ílhatni flil az :myag lúnycgt'·hcn; melly mintán dltozó, 
eloszthsttó és esetleges , nem fog-lalja mngában saját létének okM, 
s egy előbbi változhatlan okföt föltétclez. A rosf<z okfcjének eg,viittU•te 
scm fogadható el, mert Istennek lwtalma, büh·Ht·~ége, szeretetc korhí
tozott maradna; minthogy az cbiínck elleni! ben áll:\tiHe fiiggetlcn okfií, 
a második nem tndja eloszlatni nl'. anyngnak lényegesen :\thathathn 
,;ötétségét, a.z utóbhit pedig :t gyiiliih{\g, vis:r.:ily els rombol:íR hat:írinlan 
,;:r.ellemc rontj:. meg. 

T" l't' 111 U"'. 
Ebhöl azon kövctkezt(·téRt vont:ik, hogy b ten K'zahad :tkambí n:í l 

fug,·a teremtette a világot ><f'mmihiil; mit a uui,.ik két renchizcr ];:c'•pte
kn";ége által Lizonyitottak. 

A keleti vnlhísok, a göriig v:dh\solmak i~ nzon rr\szc, mPlly suna
zukkal kapesolatb:m :íllott, főleg a myflterinmok tanában, a kiöml•:·::; 
dogmáján alapultak, minélfogva ·minden lény lr-:ten keblébiíl er.~d, ;; 
oda kell visszatémir. De h:it a boldog, öröktől fogva való lény miért 
bontakozott ki nyngalmából, hogy a világnak magát kinyilatkor.tassa 't 
l\Iindcn gondolkozó, minden ''all:ís fönakadott c kérdéiien, s hi:iban 
törekedtek annak megold:is:íra; most a ken•szténység a megtest·~siilc:~" 
t•,s meg;vúltás dogm:íjára Mmaszkollva, mPgoldotta azt. Az !:>ten örök
től fogv:~ elhatáro:r.ta kinyilatkoztatni mngát a világnak; n mi magában 
foglalja a világnak elvúlnszt<Ífl~ít Istentől, kövc'tkPzőleg a biint ós a 
megesé~;t is; dc egyszersmind clhat:irozta mng:l.hoz fölemelni a viUgot 'J· 
hten aláveti maglit az emberi nyomornak, de nem a bíinnck, hogy a 
győzelem ne legyen tökéletes, s meg ne szünjék az clvíd:ís l:;tenncl. 
A legmagasztosabb szaba<lságnak ténye méltóv~t tette, hogy még az 
htenben lakjék az, a mi az Istenen kivül volt: az :íJdozat végbcvitc
tett, a kiengesztelés teljes lett. H ez áldozatban mindenkinek van rész~·, 
a ki keresztény, az Urnak fülkentje, Krisztushoz hasonló szent áldozat 
akar lenni; a visszatérés btenhez núndenkinek fizubad akaratától, er
kölcsi erejétöl és erúnyétöl függ. Az i~;teni szaretetnek eme tituktdje:-; 

1) I. 'J'imoth. III. 16.; Ephe~. l. 4. 7.; Ouloss. I. 14. :lU.; II. 1'imoth. I. O. 10. 
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törvénye, mellynél fogva a visszatéré;; a Teremtőhez a szent áldozat
nak önkénytes föláldozása Mtal eszköziilteték, képes egyedül okát adni 
azon tt'·nynek, minélfogva lsten elhatározta ldnyilntkoztatni magát a 
világban, csnk is nz fejti meg egycdiil n trrcmtésnr.k é!l világtörténe
Icmnek t:tlány:ít. 

Ezt hiszsziik mi aoonn f'ijltnl:ílhatúnak j dc átalában véve, a mó
dot, minélfog,·a a vl-ges lények n v{·gPtlenlliíl Hz<Írmaztak, az emberi 
ész által mf'goldhatlan titoknak tartották az atyillc, mint a melly nem ké
pes átkarolni a kót határt, hogy a végrshííl végetlennó alakitsa át magát. 

Bizonyos kercszté·ny metaphyt>ieus megkisl~rtrtte ez örvényt, nzt 
illlitva, hogy a teremtéR fillfng:ís<Íra m~zvf' három dolgot kell megkü
lönböztetni: htfmt, a külön lényeket, és a reszesiil{!SC'kct (participationes), 
a kijzbensü valósügok reJHljét. lsten, mint végetlen, nr.m lehet része
sHit j az egyéni lények, sziikségképen végesek lr.vén, Istennek ellen
tétei; a részesiilések, isteni r.riík, ng-ymint a hatalom, jóság, bölcseség, 
élet, a teremtményeknd csak korlátolt fokhan léteznek. Mint isteni, 
véghetetlen. Istenben létez/í tulajdonságok maga az Istrn; mint bizo
nyos fokban részesültek, lstennek miivci és teremtmények, teM.t ki
viile léteznek. Az egyéni lényeket tekintve, azoknak alkotó, teremtett 
okf'ói, egyszersmind minden külün tcremté~:mek kutfejei. Noha tehát az 
i~tcnség móclját·a nem léteznek örökké, ugy képzethetök mégi:!, mint 
idő elütt teremtettek, ha az idő az egyéni lények tartamának mértéke, 
mellyeknél előbbiek eme tulajdonságok. Eme tulajdonságok az egyé
neken kivül, mint Istenben létezők, :> Istenen kiviil, mint ulinden kor
látolt lénynek létokai, a kapcsot képezik a véges és végetlen között '). 

Némellyek tov:íbbá (Athanasiu~;, Methodius, Augustinus) azt ~Uli
ták, hogy a teremtés időben történt; mások (Clemens Alexandrinus, Ori
genes), hogy az egész örökkévalóságtól fogva, mert miként Isten egyéb 
tulajdonainak, ugy a teremtői tulajdonnak is örökkévalónak kell lenni. 
Az astrologusok és stoicusok fatalismus1ínak ellenébe állitothík az áta
János és különös gondviselést, melly talán az angyalok szolgálata által 
gyakoroltatik. 

,\ I'O!;SZ, 

Azonban u végesnek és végetlennek együttlételéből uj kónh~s 
meriil föl: a legf'óbb jó mellctt miképen létezhetik a ro::~sz '? 1\Ielly kér
dés ellenében mindig megtörik az ész; nem is lehet azt okszerübben 

') f;z. Pill (a zsid. XI.) mondú: "A láthatatlanokboi h\.that6k lettek." 8 zi nt
ugy n.z atyák is hitték , hogy Isten elméjében már elöre léteztek a dolgok, mcllye· 
ht teremtve, csak n Yaló~ágot csatolta hozzájok, állo111án!J011ilotta nzokat. 
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megoldani, mint az első bün titka által, mclly bün megzavarta az isme
retet, sze1·etetet, tehetséget, és a kiengesztelés sziiksége által. Az er
kölcsi rossz azonban nem valami tényleges dolog, hanem a jónak 
hiányR. j nem is a sziikségbiíl ered, hanem az értelmes teremtmények 
szabad akaratából és a gonosz lelleck sngallatl\,hól : miért is tökél~tlcn, 
s nem akadályozza, hogy a jó tulnyomó legyen az Isten felé törekvi.i 
világegyetem összegében. Sziinjék meg telHit a kárhozatos szózat, me ll y 
a rossznak szükségességét, vagyis istenségét föltételezvén, ezt magasz
talja, s a 'l'ercmtiít káromolva, a trremtményeket a bün törvényének 
ismeretére tn,nitja. Miképen cgyeztethetií nwg a szah1ul akarat az cre
drndö bünncl, a malaszttal, a prne<lcstinatióval : ez min<lnnnyi titok, 
mellynek leplét fölemelni az ntyúk alig MtorkodtAk. 

Szl'llf -llí••·omsí1g. 
A kinyilatkoztatás a Szcnt-Hftroms:ígnak legfönségesh fogalm:lt 

nyujtotta. Ámbár elég az embernek eliíadni a dogmát, tisztelve a tit
kot: mindazáltal az atyák, fiíleg sz. Ágoston 1), hasonlatosságot kercs
tek abban a legtisztább- t's lcgmagasztosabbal, mit az emberi ész fi.iL 
fogni képes. ne c részben a szavaknak olly szabntossága kivántntik 
meg, hogy a ki annnk rövid foglalatát adni akamá, könnyen azon té
vclyekbe esésnek tehetné ki magát, mellyeket néha maguk a tanárok 
sem tudtak kikerülni, s mcllyck annyi visz:ílyt, botrányt ~s Yéront:íst 
idéztek elő. 

Az átalában ( absolute) egy, mert végtelen isteni értelem, egysé
gében foglalja a többségnek kutfejét és okát, vagyis minden teremtett 
természetek typusait, miként Plato éR a keleti bölcsészek vélekedtek. 
Az atyák ezt nlÍJ1(len hölcsf'ség sziiks(·ges alapjául elfogadYán, ugy 
tekinték nz Igét, mint minden dologMk ok:it, együttlétezve az értel
miséggel, s melly a teremtmönycket képczvr, azoknak mintául szolgálvfl, 
azok állapotához alkalmazta mag:\.t. Dc a mit a természeti okoskodás 
utol nem ért, az vala ugyannzon Igének kettős minösége : az Istennek 
c g y sz ü l ö t t j c, a mennyiben az maga az ö megismerése j és az ö 
e ls ö s z ü l ii t t j e, a mennyiben a terC\mtett dolgoknak typnsn. 

~zellt>m (•s 1111:\"RF;. 

A gnosticusok az ember és Isten icözti tért 'közbensij természe
tekkel népesiték he, mellyekct könnyen másodrendü istenségeknek 
tekinthetui j a keresztények nem ismertek el m·is, mint isteni és embl•ri 
természetet, s ez utóbhi anyag- és szellemből áll. A'!. anyag, a tcrem
tésnek máso(lik átalánm; elmne, Yalami tel!Ptetlen, szenYcdőlrgcs <lo-

l) De Trinitate, VI. 10. 
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log, a teremtmények köz t legalsób b, Istennek árnyéka i mialatt annak 
képe a szellem, a tevékenység, mozgás és értelmiség forrása. Némely
lyek azonban az anyagnak bizonyos, a testinél finomabb nemét külön
biiztetik meg, mellybe az nngyalok volnának burkolva, a tökélete;; 
szellemiség csupán az Istenben létezvén i e föltevést szükségesnek véL 
ték azért, hogy megmagyar1~zhassák, miként képes a lélek jutalmak
és büntetésekre t). Az egyház azonban folytonosan elkülönözni igye
kezett a lelket minden érzéki clemtül i Origenes lehP.tetlennek tartja, 
hogy a testi lélek anyagtalan uolgokat gondolhasson i végre a léleknek 
szellemisége, az eredeti és lényeges különbség a két állomány közt 
szilárdul megállapittatott. ~z. Ágoston igy határozza meg a lelket: 

' "Eszszel fölruházott állomány, melly kormányozza a testet" 2). E meg-
határozás arra emlékeztet, mellybe Proeius foglalta Platonak tanát: 
"Az cmlJer lélek, melly a test által nyilatkozik" a). Némellyek azt hit
ték, hogy a lelkek már a test elött léteztek, mások, hogy akkor terem
tetnek, amikor a testek életre jönn ek i egyátalában meg nem fejthető 
a mód, miképen hat egymásra két cgym~í.stól annyira kii.lönbözö lény, 
minö az anyag és lélek 1)i melly titok épen nem nagyobb, mint a többi 
összes tényeknek titka a világegyetemben, mellyek kölcsönös egymásra 
hatásban állanak. Az anyagnak egyesülése a lélekkel kezdetben örökké
tartó és gyönyörteljes volt i az eredeti bün malandóvá és ollyanná tette 
azt, hogy a nemcsebb rész szcnved általa, a durv~~bb rész képessé válik 
egykoron megízlelni a szemlélct kimondhatatlan örömélveit. 

1) Tertullianus, De anima, V. 7. mondja: ".\ lélek testisége vilAgosan l<itli
nik az cvangeliumubl. Szcnvcd 11 pokolban, a lángok közcpett egy csepp vizet ké1·· 
... Minclez mit jelent tc~ t nélkiil '?" ~~s Arnoblus, Adv. ae·ntes, II. : "Ki nem látja, 
hogy az, a mi egyszcrü é~ •myagtalnu, nem i"merhcti a filjrlalmat ?" Joannes Dama
scenns, De arthodoxafide, Il. 3. 12. : "lsten tcstnélkiili, természeténél fog"Vn; az an
g~·alok, a daemonuk, a lelkek tcstnélklilielmek m•veztetnck kegyelemből, ~az anyag 

·•lurvaságát·a való tekintethíil." Annyírn vilúgu~aknak látszanak e helyek, miként Tcn
uemann, A bölcsészet törtélletének kézi könyt·ében, 230. §., hat{trozatt:m állitja, hogy " 
lelk<>t sok szcnt Rtya testi dolognak tckiutctte. Ezcu {,lnéz!'t, más történetirók által 
i~ elfogarlva, onnan eredt, mivcl tH' lll gourlolták meg, hogy súmos régi iskolák m('g

különböztették a testet, lelket, szellemet (CJ~.ua, tfJU1.1Í 1 :r1•Úi!1a). A lélek alatt 
a létszervcs életnek okfejét értették, melly ltözös az cmlJerrel és állatokkal, s igen 
finom anyag, vagyis ink{,hu k\izuensö 11z anyag 6~ ~zellcm közt. Erről értették n nc
\'Czett 11ty.ík, nútlőn a lelket testinek tnrtották ; azt 11zon ban mindig állitották, hogy 
n szellem, mclly az cm herhon goudolkozik, az Istennek szellemi tcnné~zctéLcu részef:iil. 

2) De quautilate anhna.e. 
3) Comm. in Alcib. l•:zcn mc·;;·hatAI·oz{ls napjuinkban füléle8ztctctt. 
') Modn~, quo corpuriunH adhacreut ~pii·itus, et animalia fiunt, onmino mirus 

est, nPc comprehcndi ah hominc potest; ct hoc ip~c homo e~t. Augustinus, De cic· 
Dei, XXI. 10. 
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Ar: eszuték ered eh·. 
Az atyák 1) elfogadták az olasz iskola tanát, hogy "a tárgyak 

ismet·ete az ét·zékek alá nem cső változhatlan lényekben áll"; de visz
szautasitották ama Plato-féle fi>ltcvést, hogy az ét•zelmek egy diibbi 
t'llethen :;zet·zett ttulomány emlékezetét keltik föl az emhm·Len ; .esupán 
azt {~llit;ík, hogy a szellem étt, a mennyiben nem csak ét·telmc;;, hanem 
egyszerl>mind változhatlan lényekhez van kapcsolva, minök n v e~z

mék 2). Ha ezek elszigeteltou léteznének, mindannyi istenségek volná
nak: miért is szükség hinni, hogy azok az isteni é1·telemben ltltl~lmek. 
~Iegtisztitlik ekképon a platonismust a bálványozástól, s elválhatlanul 
iisszekapcsolták azt a keresztény theologiával. 

Vizsgálva tov:ilJLá azt, miként léteznek ez örök és szükség k?pi 
eszmék az Istenben, belátták, hogy azoknak foglalata nem lehet (•gyél", 
mint az Ige; de az Istenbon sincs küzWk való különbség, hatwm a 
legtökéletesebb egységre vitetnek vissza magában az Igében s ennél
fogva az isteni lényegben, a melly tehát mnga a megértheti) a), melly 
"megvil1ígositja mindazt, a ki c Yihíb1·a jön", mcrt az ember az lsten
bPn az eszméket lá~ja. 

l'tlúclszc•·· 
A mi illeti az atytiknak módszerét: meg kell különhöztctni ama 

könyveket, mellyekben a katholikus dogmákat állapítjtik meg és ad
ják e W, azoktól, mcllyekbcn ellenfeleiket, legyenek bár azok pogá
nyok vagy eretnekek, mcgczáfolják. Az előbbiekben a bizonyítások 
utj:in j:írnnk cl j az utóbbiakban gpkran haszn{tlják az Aristoteles-, 
vagy Plato-féle módszert, a syllogismust, behozást, képtelenséget, 
mintegy s:0át feg·yvereiket fordítva ellenfeleik ellen. Abban, a mi 
sajátjok, mindenek clött a kérdés alatti dogmát adják eH>, többnyire a 
szentirás valameily mondatát' idézve. Azután abból hitvallást formuláz
nak, mellyben az értelmezendő tételt meghatározzák j cn·e fölidézik 
mindazon helyeket, a hol csak e dogma kifejezve van, egyiket a má
sika által tl'tmogatva, mig tételöket észszel'ii viltigosságba helyezik, " 
az ellenkezőnek kép telenségét behizonyitjúk. 

Az iskolai logicához olly kevéssé ragaszkodnak, hogy Tertullián 
folkiált: "Nyomorult Aristoteles, ki (az eretnekeknek) mesterség1•s 
dialecticát készitett, mclly képes mindennemü alakot ölteni magúm 
szintugy az igenlésrl.', mint tagadásra; melly Lih·elkedik bölcs monJa-

1) Fiílcg sz. Ju~tin (contra Gent.), •uex:mHl riai Kelmwu (:O:t.romat. YL), ;,, t'llt'· 

,,.,.,,,.; Euschin~ (Prnep. evang. XL). 

") Lásd kiilönöst>n : Augustinus, llectracl~tt. L 8.; Rosmini, J'Iamittai elle''· 48 i_ l. 
"! P('r í.'írn '' ••n im solum •·•>:,rno•c•·•üia cftlcihtr. Marius Vict. 
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tokkal, állitásaiban kérkedö, tépelödö,az okoskodásokban össze bonyolult, 
iimnagában veszélyes; melly mindf·nh0z ujra hozzáfog, mintha semmi 
~'i'm volna még mrg:Hiapitva. lun('l1 sz1irmnznak a végtelen mt>sék 
(•s gencalogiák, a nlk m<'Hljára. vi>~s?.amenö vitatkozások, mellyeket az 
apostol ri tiltott nekünk, k:írhoztntva n biilcr;ér;zetet." 

A1. ugynevezhető kere~ztény módszcrtöl azonban csakham11.r meg
\':Íiwk a f'?.<.'Jlt atyák. Szent Agostonnál mát· iskolai formák mntatkoz
nak, AÖt egész dialectieai értekezések; tahi11 azért, hogy az ellenfél s:~:jüt 
táborAban gylízessek le. E tanút· n túrgyat az Aristoteles-féle categoriák 
szerint osztotta el, nehogy a kérdésnek valamell y oltlala kikerülj e 
figyeimét; azután különiisen syllogismnssal, vagy Socratcs-féle okosko
thissal élt a Lizonyitásban. Ágo>~ton kora úta hozatott be a hit tát·gyá
ban az élrzes syllogisticus okoskodás, mcllyel végre még a tévelyt Í8 

támogatui lehetett. 
.Mig a haldokllJ pog:ínys<ig, nwgzavarodott elmével, n régi böl

e8eséghez folyamodott, mint a melly ar. istenekhez legközelebb áll: az 
atyák e> l nyomták azt nz emberi-nem ő~hagyományai alatt, s núnden 
tudmn;iuyt egybehangzólag az igazs:íg bizonyitására irányoztak S va
lóban a régi tévelyek lerontásúnak müve igen nagylelkiileg fol~·t; ké
siibb azonban, midön az összer; tudoiminyokat és az encyelopaediát az 
evangeli nm alapjára akarnák fektetni, bármennyire igyekeztek is azon, 
a közbPjött balesemények által ez ösvényriil eltérittettek 

}:t•külrstnn. 
Az erény nem volt többé a közthegegyezé;; dolga, hanem a jó

zan értelemmel fölfogott éH megit&lt igazságnak gyakorlnta; jó tulaj
donsága az észnPk, mellyel vi:;~za nem t'·lhetni 1). Bünt követ el, ki sa
ját jaYát a legfiibb jónak, az alanyit a t:í.rgyilagosnak eléje teszi ~). 

Miután a kereszténység a. megváltás tana, fliérdemnek tal'tatott 
életföláldozással is gyakorolni a szeretetct; s hogy felebarátunk javát 
niiveljük, mindenkinek kötelessége ipart üzni, tanulni,elöhaladni. Ekké
pcm tehát a kereszténység cgyszer~<mind a tevékenység és előhaladás 
tana.; holott a régiek, a hHnyadásnak esznu\j.ére támaszkodva, a rosszat 
ós az egyenlőtlensége t az emberek közt szükségnck tekintették, azt 
tiirték és tümi engedték. 

Ebböl következett mé.g a F!zabadsúg, núntán jog váltotta föl a té-

.• 1) Hz. Ágoston hircH ért.elmr>.é"'': "VirtUH e"t hona qnalitas mentis· ... <ina 
nnlln" male utitur.'' 8 mitsntt: "Il\,• pi~ rt ju~t" vivit, qui rrrum int,'gPr t·st at•sti· 

II!Hillr, in n~tlt!';lln pm·tem •lcr.linan•lo." Dr rloetr. chr. T. 27. 

') Voluntas :w•'rsa n h ineonunntnbili bono ct C'onversn :vl proprium, JH'~cat. S. 
August. l!f libero arbi/?·io. 
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nyeket; a gondolat és az emberi lelkismeret, szabadon alávetve lsten
nek, csupán lstentől fiiggöttek, a valódi és legfelsöbb uralkodótól, ki 
a legfl)bb. hatalommal ruházta fól Krisztust. E szerint tehát csak Istcn
től és az ö Igéjétől ered az embernek azon joga 1 hogy másoknak pa
rancsoljon ; Istentől van a hatalom, de nem mindig az embe1· 1 ki' gya
korolja azt 1 t:iem annak általa eszközölt használaLa; mind ez, mind 
amaz alá van vetve a legfőbb törvénynek 1 mellynek Cl'alhatatlan 
értelmeíi:Öje az egyház. Illy módon az engedelmesség a meggyőzödés
ből származik; nem aljasitja le az embert az által, hogy öt más ember 
szcszélyeinek veti alá 1). Szerinte a fejedelem lstennek szolgája a jóra; 
a komlányoknak fógondja, az igazságnak pontos kiszolgáltatása, sem
mi hatalmat és erőszakot nem gyakorolva a gondolat- éslelkismeretre. 
S minthogy ember önmaga által hatalommal nem bir 1 midön az örök 
jog helyébe saját hatalmát emeli, bitorióvá valik 1 az engedelmességre 
számot nem tarthat 2). 

V égre tehát mégis kiengesztelődött a tudomány és kötelessé~, a 
bölcsészet és vallás, az erkölcstan és politika, mellyek mind ugyanazon 
kutróbiíl erednek. 

A keresztény bölcsészetnek tehát legelső forrása Isten; és sziik
ségképen egyesiti a gyakorlatot az elmélettel, amaz isteni kifejezés 
szerin t : ,., H a t e l j e s i t i t e k a z é n p a r a n c s o l a t o m a t, m e g i s
m e r i t ek a z i g a z s á g o t." Ellenkezőleg a régi bölcsészeti felekc
zetek önzésével nem vágyódik a földi dicsöség után 1 hogy iskohtkat 
alapítson; sőt nyiltan bevallja, hogy a tan, mellyet előad, nem az övú, 
soha el nem távozva az Istennel egyesült emberiség józan értelmétől, 
vagyis az egyháznak tekintélyétől. Az értelmi ujjászületést az erkillesi 
ujjászilletésre irányozták az egyházatyák, mindcnek előtt a lelkeknek 
üdv ét keresve. Mi végre sziikség volt : mindenek előtt kiirtani a ké _ 
telyt, melly az okoskodások erejével minden hitet aláásott; azután a 
kötelességnek összezavart fogalmait ujra rendezni. Az előbbit az által 
eszközölték, hogy a megdönthetlen hitnézeteket a hitre alapitották ; a 
másikat pedig, hogy az ~yformim kál'110zatos pantheismust és duali-

1) "Az embemel< jog·n van pamuesului az ú.llatokual< , de cHak az Istennek 

van joga parancsolni az embernek" Gregorius llagnus, !ib. XXI. in Job. c. Hi. 
2 ) Regimen tyr1111nieum non est jnstmn, quia nun ordinatur ad bonum cum

munc, sed ad bonuni privatum regcnti" .... Ideo pcrtnrbatio lmjus regimini~ non 

habet ratiouem seditionis, nisi forte quando sic inordiuntc perturhatur tyrunni n•gi

IIIPn, quoJ multitndo subjccta majus detrimPntmn patitur ex perturbatione cou~P

quenti, quam , ex tyranni regiminc. S. Thom. Sum. theol. Bec. II. q. 42. nr_ 
2, ad 3. 
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smust lerontották. Hogy ha Q erkölcai rendnek alkalmazásai a meta
phyai.cai tanoknak legjoub bizonyitékaul szolgálnak : az atyák által 
most már nem csek~ly számu bölcsek közt, hanem v-.lóban .a népnél 
(·s az egész tli.rsadalomban. elter:jC'sztett tiszta. morál leghathatósabb 
Yédve a tanok jeles •;oltának, mellyek az értelem törvényeit az akarat 
tö1·vényeivel öszhangzásba hozták. 

Az e~n elvckböl származott erkölcstan nem kepezett valamelly 
tmlományt; hanem annak ~Llapjli.ul véve az Istennek az ész és a kinyi
latkoztatás által kijelentett aka.rat;M;, s az. embernek abbeli kötelességét, 
hogy enged~lmeskC'djék annak, ki neki vagy titalános hatalmánálfogv a, 
vagy hogy öt az ideiglenes és örök boldogságr.&. vezérelje, parancsol, 
a keresztény tan.rok szigoru s tiszta törvényeket hirdettek ; ajánlották 
különÖil<lll a. sz eret etet, vagy ls embertársunknak önzéstelen szeretetét, 
az ö.szinteséget, türelmet, méttékletességet; némellyek még szigonl 
ascetismushoz is folyamodtak; hogy elmélked~s és penitencziatartáa 
által a büntöl mcgtisztuljanak, s az anyag kötelékeitöl tnegszabadul-

. hassanak. 

IW\mOZB!UADil FBJBZIT. 
Egy házi irodalom. 

N em csak uj bölcsészet, hanem uj és az elöbbitöl eltérö iroda
lom is támadott a kereszténységgel, mellynek forrásai valának a négy 
evangelium, a. oanonicas levelek és az apocalypsis j az uj-stövetaégnek 
ezen huszonhét könyve az ó-szöyetség 45 könyvével teszik a hetven
két rejtélyes számot. Ezeknek egy része kiilönösebben az örök élö 
igének kinyilatkoztatására vonatko~ik j a többiek a hivek isteni közös
ségét állapitják meg, kimutatva az egyhá20 alakulását, annak az apos
tolok által adott elsö szerkezetót és jövő sorsát. A mi az ó-szövetség
ben képlet, látás és jövendölés volt, az az uj-szövetségb-en megfejtve 
é:i befejezve van; amannak magasztossága szeretetteljes gyengédségre 
valtozik át, s Juda oroszlánja az evangeliumokban igen szelid bárány 
nak tiinik fol, melly aztán az apostoli levelekben -sas szárnyain emel
kedik fol t). 

E\'angellomok. 

, Az uj-szövetség minden egyéb szerzeménytöl a népszerü és naiv 
kifejezétJ cgyl:izerüsége által külünbözik, melly alatt az eszmének utol-

l) lcMe(el, Ge•chichle de•· Litte,·mu1·. VI. föh•lv. 

:J 8 
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érhetlen magMztossága rejlik. Hogy annak mélységes értelme a 'kö
zönséges fölfogáshoz leereszkodjék, a képlet példabeszéddé Vll.ltozik ; 
ez nz isteni parancsnak könny en fölfogható értelmezése, melly; t:h·ol 
a keresett költészi képlcttöl és a titokteljes· jelvényttll; a gyakorlati 
igazságokat egyszerii formákLan s közönséges események alakjában 
terjeszti clö j melly, mint mesterségj mmtája lett a számos legendák
nak, az ujabb irodalom eme kizárólagoa termékének. 

Az első evangeliumot palaestinai sz:lrmazlisu sz. Máté irta. Az li 
elbeszélése a legnér-zerübb, tények-, ·e1•kölcsi szabályok- és helybeli 
igazságokban bővelkedő; ö mindenek tudtára irt, a mint szemtan u, 
vn.gy illyeneknek bizonyságtétele után a dolgokat ismerte. Lukács, 
orvos, sz. Pál kö.vetöje,. és Márk, sz. Péter tanítványa.•) görög nyelven 
adták el ö a sz. történetet, n mint azt Páltól és Pétertől hallottá:k, vagy Má
t énál olvasták: az első· szabályszerü és elemező, a másik szabato·s és rövi< l 
elbeszélő. Lukács nyelvtisztaság és méltóság tekint~tében, mint 8 ki a 
tudományokban és t&rsa.s ·életben jártas volt, lf,:g\nká.bb kitiin'ik. Jano11, 
születésére zsidó, a megváltás jeleneteinek ré:>zeso, bölcsész, theol r•. 
gus és költő, már elnggott koráball szerkeszté evangeliumát Ásia é . .; 
sdmos egyházak püspökeinek kórelmére, kik nem érve be a másod 
kézbeli bizonyitva!w~yál{.a~:a :Uüatleriek föltitt kedvelt tanítványtúl 
ohajtották birni~). Ő a Sz~ntlél~k sugallata alatt, nevezetesen olly szán-

1) Azt mondják, hogy".Velenczében sz. MArk egybÍzában 16tezik'sz. Márknak 

latin I!ZÖvege, mellyet ö tnagn irt, s melly a négy evangelium Ai:piHejában fontar
tott codexének egy részét képezte. Midön IV. Károly császár 1353-baQ. e városon 
átment, mcgk&,~~t& a patriardu\.tól ez ercklyt\nek két utolsó füzetét,. mcllyek 11, Xll. 
fejezet 20-ik versétől kezdve n szöveget végig tartalmazzák; tlzeket n .prágai szú
kcsegylu\znak ajándékozta, megrendelvén annak aranyba ·~s gy6.ngyökbe foglaltatá
Kott; mi ·végre kétezer darab aranyat utalványozott, ·ohnjtvAn egyszer!lmind, hogy 
az érsek a pa}!Bággal egyiitt menjen oléj-~ A szont kézirat&~ak, K minden husvétk"r 
iumepétyes menetbon körülbordozt&!JHék. Az Aquilejoí.ban waradott többi öt füzut 
Mocenigo Tmnáa doge rendeletéből 14:!0-ban Velonczébe \"itt>tctt; a nedvesség nzoa
lmu annyira megrongálta a k.íziratot, hogy a:.~ többé nem olvasható. Még .11.z is vit.a 
tárgya lett, valljon latin nyeheu és pedig papiiTa vagy pergamenre vagyonec in a ·! 

A kételyeket eloszlatta Lorenzo dalia Torre, a Bianchini-féle . E~arigeliarium quadruple:c 
II. kötetében (Roma 1749.) 648 és kilvctk. lap. HtJgy ezen töredék az aquilejai 
kézirathoz tnrtozik, onnan i~ kitünik, hogy ebben. hol 8z. Máté evangelium& vég
zÖ<lik, olvasható : "Explicit cvangoliulR- SCciJlldum l\Iatthaeum, incipit secnniluu• 
Marcum "; s utána semn1i sem következik. 1778-b:u, Dobrow•ky J6zsef e czim alatt: 
.Frag·mcntum pragensc evangelii Mancti Marci, vulgo autographi", kinyomatta !'rit· 
gá.ban n IV. Károly által ajándékozott 16 lapot, ~ ltitiint bi>liílc, hogy még csal; 
a régi olasz forilitAM Mcm volt, hanem az, mellyet "z .. Jeromt>~ jttvitott ki. 

') Irenaeus, III. 1.; Eusebius, III. 24. - A mi illeti nz idöt: első helyen áll 
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dékkal készitette munkáját, hogy megczú.fulja. azokat, kik, mint az 
ebioniták és Ccrinthus, Kri8ztusnak istenségét tagadták 1), Irá.lya ér
zeleinteljes éli kellemes. 

Sz. Epiphanilis jellemezve o. négy evangeli.sttí.t, mondja, hogy 
Isten núndegyiknek valami sajátságot adott, ollyképen~azonban, hogy 
bizonyos pontokban megegyeznek egymással, ne hogy va-laini-kétely 
maradjon fön a küzös isteni fomis iránt, mellyböl .meritettek; :egyuttal 
mindegyik hoz föl valamit, ami a másiknak figyeimét kikerülte. l\'LI.té 
részletes köriilményekct hoz föl a l\Iegváltó ~Uületésére és száxrnazási 
táblájára vonatkozólag; ezekre támaszkodott Cerinthus annak bizonyí
tására, hogy Krisztus egyszerü omber volt légyen. Ekkor a Szeutiélek 
Márknak sugallta egy uj evangelium készítését harmincz évvel az 
clöbbi után. Ő egyike volt a hefvenkét tanítványnak, kik elszéledtek, 
a nélkül, hogy hallották volna a Krisztus által adott abbeli parancsot, 
hogy egyék az ö testét és igyák az ö vérét. Márk minden tehetségét 
oda irányozta, hogy a. Megvál t<) iatenségét bebizonyítsa; de mivel nem 
elég világ<ilsan fejezte ki magát e pont fölött, az eretnekek tévelydk
ben megmaradtak. A Szentlélek ekkot• nlintegy kényszeritette sz. Lu
káesot annak befejezésére, a mit 1\ két elöbbi tökéletlenül hagyo-tt; de 
mh·el ö neki sem sikerült megszüntetní a tévelyt, maga a Szentlélek 
ösztönözte Jánost, midön PatmosMl visszatart, szerke~z~ené a; ne
gyedik evangeliumot, mellybcn ez a Krisztusnak 1 elődei által má.r 
leirt élete előadásával kevesebbet gondolva, inkább a Megvált;ó isteni 
termétizetére vonatkozó tévelyek eloszlatására forditotta miouen te
betségét. 

Ap&sloli levolek. 

E levelek apróbb értekezések, intézve az egyházakhoz, vagy az 
apostolok legbuzgóbb tanítványaihoz, s dicséreteket, megrovásokat, 
utasitásokat, intelmeket, buzdit<,st, magaviseteti szabályokat tm·tal
maznak. Nem szoritkoznak csupán egy tárgyra, hanem t>gy tételről a 

sz. Mité evaugelimna, azután Ji ~z. Péter l. !cvd~>, sz .. Mlirk evangeliuma, sz. Lu
kács· e,·angt>liurua, Rll~ Pit.! levelei a Thc~snlouikaiakhoz, a Galatákhoz, Koriuthusiak
hoz, Romainldwz, Philemouhoi, Colossabcliekhez, Ephesusiakhoz, Zf.idókho7., I. levele 

. Timotheushoz, Titushoz, sz. Péter U. level(', sz. Púl li. levele Timotheus hoz. Sz. 
Jakab levelének ós az Apostololí cselekedetei könyvének kora bizonytalan. Sz. 
Jimos majdnem egy időben irta. ev:mg<'liiJmát lc,·eleivel, s kevéssel sz. Judá~ le
véJ.c elött. 

1) Epiphanius, JlaeJ'. II. 12. XX.X. 3. Evangl'linmának initium-a nwgez!Lfolása 
n gnoRticus tanoknak, hol a kiiWuféle szellemi miikötlések ama szavakkal magya

ráztatnak, mcllyeket ottan ismétel: CC!}J:I), l.n;'o;, fWI'Oi'EI'IJq, ~'·JJj, rpr;;q, 
principium, \"erbum, unigenitus, Yito, lux, stb. 

38* 
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másikra mennek át, mik6nt szokás a levelekben j még személyes vi
szonyok ba is bocsátkoznak. Eme levelekben Péter sem mint iró, 11em 
mint vitatkozó gyanánt nem tiinik fól, hanem mint a hiea·archu\.nak 
feje, ki az egyházat az egység hatalmával igazgatja. Pl;il, á uemzetek 
apostola, n különféle n~pek véleményeit vizsgálja és mél'legeli. .János
nak az oktatás harmadik módja jutott, tudnillik n hagyományokat őrzö 
tnnárn.ak szerepe, ki legmagasb szempontból tekinti n köteléket, melly
llel fogva a világegyetemet mozgásba hozó tiinemények és eszmék 
egymáshoz kapcsolódnak. 

Apot'alypHis. 
Sz .• János Domitiáll által Patmosba, a sporad szigctek egyikére 

számüzetvén, ottan természAtfölntti látásai voltak, mellyeket Isten ren
deletéből leirt, s ÁBia hét rendbeli fdbb egyházainak megküldött, ugy
mint: az .állhatntosság- és türelennnel teljes, habtir első buzgalmában 
meglanyhult ephesusi ogyháznak; a szt>gény és balesetekben béketüt·i! 
smymni egyháznak; az Aesculap közel temploma által beszennyezett 
pcrgamusi egyht\znak j a hit-, szea·etet- és tiirelelnmel telje~ tintyt·ai 
egyháznnk j n snrdPsi rgyháznak, mellynek bűnMnattal kellett helyrc
hoznia ~zátnos fiainak llilneit; a philadelpbiainak, melly az igazságban 
állhatatosan megmaradt-; végre a lanyha é:s lélekben szegény laodiceai 
egyháznak, melly, mintbogy ném:i nnyagi hibáktól ment volt, tökéle
tesnek tartotta magát. 

Ama nagyszerit dramában, mellyben a neki kijelentett titkokat 
titokteljesen adja elő, látja az egyh:i.znak diadalát, a közelgö és táYo
labbi üldöztetéseit s Yisr.ontagságait a bal'<l.nynak titokteljes egyesülé
sét mennyei jegyesé,·el; továbbá a Yilág fiiloszlását s al': örömélveket~ 
mell~·eket Isten a menny('i Jemsalemben tartott fon azok sltá.mára, kik 
iít szcretik, s mellyek tökélete~:; bek lesznek, mi!lőn az eget és a földet 
megujitja. A homályos irály hosszu ét·telmer.ésekrc és számos tul:~ú

gokra n.ntjtott alkalmat. 
.\z. upo!ótolok cp;t'lckedt~h~i. 

,Ar. npostolok cselekedetei' uj neme a történeti eliíadá~nak, magasz
to~ az il cgyszerüségében, minö a hősökké lett halászokhoz illett, kik 
nem a maguk, hanem hten nevében indultak ki a világ meghóditásárt.• 
[gen érdekesen adatnak itt elő minden gyülölet nélkül a zsidók ma
kacf!s:\g:h·al és a pogányok közönyüsségével vivott küzdelmck. "Mi
(Wn Pál iikct A thenebe vármí, fdimlul ntla az i:í ld ke ü benne, látv:ín, 
hogy n város bálványkt~pek ti~;zteldében dmcrült légyen. Azért vete
kedik va ln uem csak a zsinagogábun n z~;itlókl\al, l:s uz[stcnnek tisztc
liiiY•·I. hanelll u k;i:~hrlycn is naponkint mindnzokknl, v niakiket előtahU. 
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Némell.vek pedig az epicm·cus és stoicus biilcsc·lkediiknek felel(czetéböl 
nlók he;;zélgetcsbe cre;;r.kedének vele; és. mások ugyan kérdek : 
Valljon mit nkar e~en szúszaporitó monda.ni? Mások 
ismét mondánnk: I d e g e n is t e n e k e t l á t B z ik n i. r d e t n i, mivcl 
tudnillik Jézust <.\s a föltámadást hirdeti valn. ~;s meg.-agadván őtet, 
elvezették az m·ropagus fótanácsába, momlván: Lássuk, valljon meg
érthetjük-e azon uj tndomnnyt, mellyröl szólasz '? Mert holmi ujságo
ka-t bt>szélsz füleinluwk. Akarjuk azért tudni : mi ·dolgok legyenek 
ezek? Itt jegyzés1·e méltó: hogy nlinden athenebeliek és a jövevények 
io:, kik ott laknnk, semmi e~yébbel nem foglalato~<kodának, hanem csak 
~j hírek hCgzi•lgetésévf'l ús hallgatáRával Meg:í llv:í.n pedig Pál a.z arru
pngus kiizepett, imigyen szúln: Athenei fórnak! mindenböi ugy látom, 
!rogy ti t>gyebcknél mintegy szorgnlmato,;nbbak vagytok az isteni tisz~ 
teletek ben. Mert küriiljárván, él'! a ti nálatok tisztelfltben levő tárgyakat 
megtekiutven, tal:ílók olly oltlu-t i,;, mellyen irva vagyon : A z ism er c t
l e n Js te n u ek. Azon l stent tehá. t, kit ti, mint isu~eretl<·nt tiszteltek, 
ime, én lúdetcm nektek .... Midiinpedig 1t holtak fölt:ímadását·bl sr.ú

lott, némellyek g·unyolták öt, mások pedig mondúk: E felől ismét nuís· 
kor hallgatni akarunk té~ed. lgy Pál kimúne küzUiök. Némelly férfiak 
vetiig hozv.:l.ja ?Lll ván, hivcuok." (Apost. e11elek. XVII. W-23. 32-34.) 

i\pó!;ltoll symiHIIum i•s t>onpo;tl1utiók. 
Valúszi11ii, miként nuí.r n:~. elsii időktől fogva érc:~:tetett annak 

,;züksége, hogy rövid foglalatban f·~jezte>~sók ki a Iti t ,-:tlamelly fonnl\
lával, melly talán a keresztség fölvétele alkalmúval mondátott el. ~· 

jtmehet nem állítható, hogy az npost.olok valami symbolmnot szerk<'s7.

tettek volna magok közt, mialütt a világ megtéritf\séte elindultak; de 
azért nem hihető, hogy a kere~>Zt>~égi fornmlához mindannyiszor ujabb 
czikket adtak volna, valahányszor egy ujabb eretnekség az óvúr<t 
szük~;égessé tette. Annyi azonban történetileg áll, hogy idővol arl11lé
kok járultak ahhoz, a mi a p os t o l i symbo l um-nak nevezteti·k, ;~· 

hogy valójában olly átalttnosságban van szerkeaztve, mik(\nt a nngy
han eltérő nézctüek is :nmgtarthatták azt. 

Számos leveleket irtak a kereszténység ke~detén Ju<lal;, Barna
bás, lgnácz, Dénell, Kelemen : 1'7. ntúbbi annyira tiszteltetett, hogy 
mindazon miink, mcllyoknek szerzöjet nem isme1·ték, neki tulnjdonittat
uának. Ugyanezen alakkal birnak a Cont~titutiones apostoli
eae, hihetőJeg c>:gy syrus papnak mii\IC a U(. száli!adból) ki awkban a 
világiak és egyhazink kötele~~ségeit., az istentis~teletet és voll:ísi tant, 
eUentétben az ö km·ának m·etnekségeivel, terjeszti elő. Kes(}bb járult 
hozzájok a VII. és VUI. könyv. 
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llermas. 
Hennas, az apostolok kortársa, fensőbb kinyilatkoztatásból sok 

ignzsá.g Íl•meretére jutott, s elöadta azokat P as t o r ezimü könyvéh,en, 
melly egy ideig canonicus könyvnek tartatott, s látásokat, szabályokat 
és hasonlatosságokat tartalmaz. Romában (ö maga mondja), egy nőre 
talált, kit gyermeksége ó.ta testvére gyanánt szeretett; ugy tetszett 
neki, hogy a boldogság tetőpontját érné el, ha öt birhatná. Uly gon
dolatok közt szemei elhomályosodván, lélekben egy magányoa; helyre 
viteték; itt imádság közben megnyiln-i látta az eget, honnan köszönté 
öt a megkivánt nö, azt mondván neki, hogy Isten előtt vádolja öt a 
kivánság miatt, melly szivébe lopódzott; és hogy könyörögjiin, misze
rint ez neki megbocsáttassék. Hermas megijedve, s nem tudva magá
nak tanácsot adni, arról gondolkozott, miképeu kerülheti ki Isten ha
ragját, ha még az egyszerü vágy is bünül rovaték fol neki. És ime 
megjelen előtte egy igen éltes nö, fénylő öltözetben, ki az ö szorongá
sáról értesülve, elmondja neki, miként semmi gonosz vágynak sem 
szabad férni az Isten azoigájAnak szivéhez; hogy az Ur megharagudott 
rá, mivel feddés nélkül eltűrte gyermekeinek némelly eröszakoskodá
sait. Hogy tehát folbátoritsa öt, egy, kezében tartott könyvből nagy
szern csodadolgokat olvasott neki, mel)yeket ember megérteni alig 
képes, s mellyeknek vége illyforma volt: "Lám, a SCI'egeknek Istene 
láthatatlan hatalma és véghetetlen bölcsesége által teremté a világ
egyetemet; az ö dicsőséges· tanácsából szépséggel vette kiiMil teremt
ményeit, s az ő szavának ereje által alkotta az eget, és helyezé e föl
det a vizek fölé, s alapítá az ö ~entegyhazát, mellyet megáldott. ·Ő tl.t 
fogja 4elyezni az egeket, hegyeket, dombokat, tengereket; minden 
tele lesz az ö válas7;tottaival, miszerint ezekben beteljesedjenek a.z ö 
igérete i, miután törvényeit tisztelettel és ö•·ömmel m cgtartották." Ez
után a nö, ki az egyház volt, eltünt, kiáltva' "Bátorság, Hermas! ez 
az első látás." :Még három következett utána, mellyeket ö érdekes egy
szerű irálylyal ad elő. A második és harmadik látásban az örök igaz
ságról, az erkölcsi szabályokról és az egyház előhaladásáról ~ekezik 
az ö őrangyalávaL 

Apotrypll enmgellomok. 
Az evangeliumok és az apostolok cselekedetei, leginkább csak a 

tanokkal foglalkozva, korán sem elégiték, ki egészen a hivök tudvá 
gyát az ott ~'>mlitett egyénebe vonatkozólag. Ennek kielégítése· végett 
némellyek Kvisztus életéből elbeszéléseket irt:\k össze, részint össze· 
gyiijtve azt, a mit másoktól hallottak, módosítva, miként történni szo-
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kott, a hagyomány által j részint hozzáadva saját kt:pzeletökből .. Ek ki:. 
pen támadtak az apocryphns evangeliumok, mellyek, habár hh•é~; va· 
gett nem terjesztettek a hivök elé; s a cl'iticát sem állják ki., UIÍ!Idazál· 
tal mint az egyszerüség mint.ái sajáto;ágos ellentétet képeznek ~ · ú 
irodalommal, fOleg ennek hanyatlása. koráball '). 

A Krisztusnak tulajdonitott különféle iratok küzől egyszerUsé
génél fogva legkevesebb kifogás ra szolgáltat alkalmat azon': levél, 
mellyet Abgnrusnak, Edes~a királyúnak irt, ki valameily ;sulyos nya
YalyAban .hozzt\. folyamodott, fölszólitván őt, jönne el városába, hol 
biztosaágra és tiszteletre fogna találni. Jézus vála:szolja. neki, hogy 
klildetését meg nem változtathatja, halála után ~onba.n egy ·a pos-

1) Az evangeliumok ellen ojnbb idöben merész tAmadást intéztek a német 
protestansok, fo leg Strauss. tanár K1isZ!tu.s élete (Tübinga, 183á.) czimü müvébcn. A 
mit \Volf tett Homerrel, Niehuhr a romai történelemmel, ugyanaz~ akarták tenni a 
német cxegetí1k az e1•angeliwni elö:ulással, különféle hlökorból és szándékbó'. eredő 
"'"mék, tnlálmányok, szRbá'.yok hRlmazának tartva azt; ugy annyira, hogy Krisztu~ 
nem is létezett volna, talán az evungc'.istítk sem, minden csak metaphysicai my. 
thllljra vihető vjssza. Ez már nem ~·olt a gnnyoló tárnadá..~, mellyet Voltaire intézett 
nz evaugelinmok ellen, fölelevenítvén az élc>~cket, mellyeket tizenöt századdal az
dött uH,mnuttak Cdsus, Porphyrius, Juliann~, s mindenben hazugságot és csalást 
igyeltezvén kinmtutni; ez már allegoricus magyarázn t, mint a melly a szemlélüuö 
Némewrsúghoz illik. EWször u: ó-szövetségi könyveken gyakorolták e tanulmányt. 
1790-töl Eichhorn jelvényszerii..nek tekilt~ttc a Genesis clsö fejezetét, mint töredé· 
k.ekböl állót, rnellyekben a Jehova külöuuözött az ElohimtóL 1803·ban adta ki 
Bauer a Biblia 111.ytlwlogiájál. Késöbb ugyane szétbontást kisérlé meg az evnnge
liummal, den So!tn analysiren, miként Hegel mondá, '~<Rlóbnn l.Jánmlaniló nyugalom
mal az elött, a ki tel< intethe veszi ama megmérhetlen ürt, melly . szintugy a törté
nelem-, mint a lclki.otmeretbcn maradna, ha Krisztus pusztán c~k eszményi jelleggé 
ulvadna föl. Schleicnuacher, ki meghalt 18:14-bcn, hata'.mas bölcsész és nyelvész, 
megfosztá az ó-szövet.>égct jövend(iléseitöl, az ujat pedig csodé.itól, s a mi belölök 
fönn~rndt, azt a bölcsészettel és az emberisé.g fölötti saját elméleteivel igyekezett 
megegyeztetni. Észrevevén, hová vezetnek eszméi, súnte megrémült azon idútö'., rni· 
dön egy részről n kereszténység a hnrbnrsággnl és babonaságg~l, más részröl a tu. 
cloruány az iHtentclenséggel fogna állani; s az általa készitett mélységbe pillantva, 
föl!!. iH.!. t : "Boldogok a mi atyúink, kik jl1ratlanok levén., még az éJ1:elmezésben, egyii· 
gyiien és becsületcsen hitték mindazt, a mi nekik eWa,datott ! A tö.rténelem kárát 
vallotta, de a vallá~ uyert általa. A criticát nem én taláitam fol ; de ha 1uár meg· 
kezdette müvét, bP. kell azt végezni. Az emberiség S7.ellemo örköcljék fölötte, ez el 
nem rabolja tőle, a mi legbeesel!cbb. Mindenki tehát (!aját kötelességével egyezőleg 

cselskedjék," 



tolá.t fogja küldeni hozzá 1). A történetíró Eu&ebius állitja, hogy e le
velet Edesga levéltáraiban talállta 2). 

Az apocryph könyvek közt PilatusRak a császárhoz !rt ket levele 
fordul elő, értesitve ezt Krisztus haláláról. Az első az A n a c e p h a
l a e os is-ból vétetett,' vagyis azon öt k0nyvből, mellyeket az al He
gesippus irt Jerusalem pusztulásáról, honnan több ízben idéztetett. A 
második levél tudtomra először a régi romai, vagy jerusalem i Martyro
logium ban adatott ki 11). A Claudius czimzetet nem kell hibának tekin
teni, minthogy maga Tiberius is a Claudius-családból szó.rmazott. A 
görög kézirat, melly Lambecius ezerint a bécsi könyvtárban létezik, 
igy szól: K~aCÍtJf'ftl fiE/3af11ttt;l rpo{1u.Jrli .'htortút:l _4vynvfJn;l Ihi.á
ror; T/Óvrwr; ó TIJ11 UI'UTOAtY.IJI' oum .. il· ~). 

') Exemplar epistolae scriptall 1t rege Abgaro vel toparcha ad Je~um, et mie
sae Hierosolymam per Ananiam cunorem : 

"Abgarus, Uchaniae fillus, toparcha, Jesu Salvatori hono, qui apparuit in 
locis Hierosolymornm, ~alutem. - Anditum mihi est de te et de ~anitatibus, quas 
índs, quod sine ml'ilic:nnentis aut herhis fi11ut ista per te, et qnod verho tantum 
coecos facls vidcrl', et rl11udos ambulare, r.t lcprosos nmndns, ct immundos ~piritns 

ne dacmones ejicis, et cos, qui Iongis aegritudlnlbus afflictantnr, curas et san11s, 
mortuos quoque suscitns. Quibus omnibus auditis de te, statl}i in animo meo unum 
esse c duobus, aut quin tu sis Deus rt descenderis de coelo, ut haec facias, aut 
quoll filiu~ Dei si~. '-{Ili haec facis. PropMrcu ergo scribens rognverim te, ut digne
ris usque ad me fatigari, et aegritndinem meam, qua iam din laboro, cnrare. Nam 
et illud comperi, quocl Judaei mnrmurant adversum te, et volunt tibi insidiari. E~t 

nu tem civitas mihi parva quidem serl honesta, quae sufticint utrisqu0." 
Exemplar rescripti ab Jesu per Ananiam cursorem, ad Abgamm toparcham : 
n Beatos es, qui credidisti rnt>, cum ipse me non videris. Scriptum est enim de 

me, quia Ili, qui me videut, non cr;edunt in· me, et qni non vident me, ipHi oredent et 
vive nt. De eo antem; quod scripsis_tl mihl, ut veniam ad te, oportct me omnia, pro
pter quae missns sum, hic explere ; et posteaquam complevero, recipi ad eum, a quo 
missus sum. Cum ergo fuero assomtua, mittam tibi aliquem ex discipolis meis, nt 
curet negritudinem toam, et vitam tibi atque his, qui tecont sunt, prat'stet." 

r) Ilist. eeel. r. 13. 
i) Lucca, 16'68. 118. lnp; 
4) nPontiua Pilatus Clitudio sulutent, Nuper accidit, et quod ipge probavi, Jn

dacos per invfdiam se suosq~e posteroa crudeli condemnntione puuisse. Denique 
cum proml6sltru habercnt patres eorum, quod illis Deus t~orom mitteret de coelo 
sanetum suum,· qui eorum rex merito diceretor, et hunc se promiserit per virginem 
missurum ad tmas : istum itaqne, me praesidc, in Juda.eam Deus Rebraeorum ctmt 
misissct, et vidiesen t eum coecos illurninasse, leproa os mundasse, pnralyticos ctnasse, 
llaemones ab hominibus fugasse, mortuos etiam suscitasse, imperasse ventis, ambu
lnssc siccis pedibus super undiLll maris, et multa alia fecisse, cum omnis populus 
Judaeorum cum filium Dei esse diceret, invidiam contra eum passi sunt principea 
Judaeorum, et tennerunt ewn, mihique tradiderunt, et alin pro allis mihi de eo men-
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Pilatus iratait az első apologeták emlitik, azonban a jelenleg fón
levök illyeneknek nem -tekinthetök; egy másolat a párisi királyi 
könyvtárban őriztetik ; egy mállikat egy colberti codex után Fabricius 
bocsátott közre 1). 

K r i sz t us g y e r me k s é· g é n ek e v a n.g e l ium a. egéii!Z hal
mazát foglalja magában a :Megváltó, még mint gyermek által eszköz
Jött csodáknak, mellyek, ha igazak volnának, az igaz hit bll.mula.ndó 
elterjedésének minden csodáját megszüntetnék, s c~~ak as lemte -épen n 
cl!odálni való, miként lehete, hogy ö, ki övéi közé jött, á.Uialuk_ f()I .11em 
ismertetett~). József, o. mint abban eHíadatik, a. vá.rüsba .jár~ s- tua
gával l:'itte a.: Ur Jézust is, valahányszor munkára. ltitták öt, hogy ké
szitsen kis hord(',kat, szitát, ajt()kat vagy szekrényekct; s midan J\Szsef 
keze alatt hosszura vagy rövidre, szélesre v-agy azükre esett ki a ké
szítmény, Jézus kiterjesztT"e kezét, mindent jóvátett 3). Egykor a jeru-

tient-eK dixerunt, Mwreaate~- istum magnm e~~e rt contra lege-m ct•rum n.gere._ Ego 
IUltem eredidi ita r~~e, ot flagellatnm tradidi illmu nrbitrio eorum. Illi autem crnci
fixerunt eum, ct scpulto cu~todl'~ a•lhibucnmt. Ille nutem, militilntA mri~ 'eustodicn
tibua, die tl't·tio resurrexit; in t:mtnm nutem exarsit ncquit.ia Jmlaeonun, ut darmlt 
pecuniam enstodibus ct dicl't·cut: Dicit~, quia discipuli ejus corptt-S ipsiM ·raptterunt. 
8ed cum aocepi8sent pocuniam, q nod fat•tum fnerat, tacerc non potuerunt· ; nam ct 
illuru surrexisse test&túnmt se vidisse, ct se a Judaeis peeuniam aceellisse. Haec 
ideo ingessi, ne qui~ aliter mentiatur, et aestimet oredendum mendnciÜ! Jutlooorum." 

"Pontius Pilatus. C ilUidio salutem. De Jesu Christo, quem tibi p Inne postre
mis meis deelaravcram, nutu tantlem populi, acl'rbum, tnl' quasi invito et sttbticente, 
supplicinm sumptum est. Virum herele ita pium ne sincentm uulht rmquaru 11da.1 
habnit, nec habitttra est-. Sed mir-us exstitit ipsius populi conatn.'l, omftinm.que: scri
barum et seniontm coB.sensus, ~uis prophetis et more nostro sibyllis praemouenti
bus, hunc veritatis lcgattun crucHixcre, siguis etiam super naturam apparentibus, 
dum pcnderet, ot orbi ull.iverso philosophorum judicio lapsum minantibns. Vigent 
illius discipuli, opere ct vitae e!=mtinentia magistrum non mentientea, imo in ejus 
nomine bencficenti~simi. Nisi f"go seditionern populi prope aestnantem pertitnuiSIIem, 
fortasse adhnc nobis ille vir vh·erct. Etsi, tuae mngis dignitatiA fide compuJsus 
quam voluntate mea ndductu~, pm viribus - non restiterírn 9angvinem jusrum totina 
aceusationis immunem, vemm homimun malignitatc inique in eorum famn.at, ut Seri
ptltralj in terpretan tur, Mitittm pati et venundali." 

1) Code.-c apocryphUII Nuvi Teata.menti. Hamburg, 1?03. 
•) Határozottan tagadja a~okat s~. János, mid()u azt mondja, hogy Kri&:~tutt 

az el61l csodát a kó.nni JRCnyegl!:Ön vitte végh~z. 
3) Sz. Márk evang_eliumában (VI. 3.) R:ris~tus ácsnak, (j ri:ao v neveztetik, 

átnb~r némelly codexeitben olv11shat6: az ács fia, o TOV TÉY.TOI'O~, niiként sz. Má
ténll.l (XIII. M.). Sz. Justln véttamt állitjo., miként ekék, igák s egyób rt::'.TOl'tY.a 
r{i')'Ct keriütek ki JézUA kezeiből (Dial. eum Tnjph.); Libanlas egy kereszto!ny 
tanárt61 kérdezvén, mit CIJ!nálna llZ ácsnak fia, o TOV r.ÍY.ro l' O~, ar:ou feleletet 
nyerte: .Koporsót készit Julianusnnk." Theodoretus, Hist. IlL 2~. 
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~alemi király hiYatta öt: "Szeretném, ug·y monil, J6zsef, ha te nekem 
trónt készitenéL" Jözsef engedelmeskedett,· azonnal a munkához íog
vún; két esztendőt töltött a királyi palotában, mig o. munkát vegrehaj
totta. De midön azt helyére állitamí, ime két arasznyi hibázott a kitü
ziitt mértékböl; mi miatt a király· nagyon bosszankodott. Hara{iját61 
félve József; vac:10ra nélkül feküdt le. Midön Jézus az ö nyugtalansá
gának okát kérdené: "Elvesztettem, ugy. mondf két egész évi fárads:í.
gomat." A mire J é z us felele : ,Bátorság, ne i~dj m p, g ; te egyik oldal
ról fogod 11. királyi széket, én a m;\.sik oldalról, a igy a kellő mértékrc 
emeljük azt.' Eszerint cselekedvén Józ'>ef, a trón engedelmeskedett, 
s megütötte a kellő mértéket. A körülállók látva e csodát, bámultak, s 
az Urat dicsérték 1). 

Az illy gyermekségek, haszonnélküli ·csodák és egyiigyü meg
jegyzések mellett akad az ember iratokra, mellyek a elaesicai iroda
lomban ismeretlen érzehnekkel telvélc Mintha csak Sacontala pana~ 
szait hallaná az ember a. P r o t e v a n g e l ium ama helyén, hol Anna, 
Mária anyja, magtalansága fölött szomorkodva, fölemeli szemeit, s a 
babérfa ágai közt verébfészket pillant meg, és zokogva pana!!zkodik, 
hogy nem hasonlithatja magát "a madarakhoz, mellyek tennékenyek az 
L:r szine előtt, srm a földi állatokhoz, sem a vizekhez, sem a földhöz, 
mellyek mind termékenyek, s téged, oh Uram! dies~rnek" 2). 

Mária Magdolna, a bünös nő, kinek igen sok megbocsáttatott, 
me rt nagyon sz ere tett, összetévesztetett Lázár és Mártha testvérével s 
ngyanazzal, ki a szüz Anyának kiséretében volt a kalvária hegyén. 
lVIivel az ö büneit nagy penitcncziával rótta le, azt mondák róla, hogy 
Pro,•enee-nak egy barlangjába vonult, alávetve magát mindazon szi
gornak és áhitatnak, a mit bünbánó szeretete sugallt neki. 

A tizenkét apostol, Krisztus szenvedésének társai s tanainak 
őrei, ezeknek hirdetése végett a legtávolabb tartományokba széled-

') Evangelium inf'antiae. XXXVIII. 29. 
2) v ' ' . ' . ' ' ' 'lJ l l Q. l '"'-UL l[rf:.VWEV Et>; r:OV OV/!rtV0/1 1 Y.UL H E Y.ctr.tUV CJT(!OVUWtV 

i.v T!/ ?Já]iV!J, xaZ t10liJC1f. ,'JI!IJI'OV t7r' hwr!], Uiovaa, "O'i ,twt; ri.; 
"l J .... ~~ \ , ., ... ' , o , \ ' .... l Q. 

,ll€ l:)'éVVI[CJF. 1 :rota oé: ,llt"TijU t:;Hfi!CJE ~If, OTf. ~{IJJ Y.ctlCC{!U ~{éi1 1'1Jt11JV 

~''t•Í:rt.Ol' TtJ;v lJH1;v Iauroj}.; ..... Ui .uot rn;~ "~,twtw•'hJv; ov x 
tÓfiOf(JÍ{fJ[V t{W TOL{; {t,J!!ÍO,; TIJ.; (lJ<;:, Őrt ctVrLX n( rfiJ!jÍct Tljq; {IJq; j'Ó
Vlf.IU fr1TL ivw;rtOI' aoü' Kl''f!lló. ()/, ,UOt; TiV~ w,uotw{h;v iyw; ov x 

(. , _Q. ') ' .... ('l .S' , o , \ ' ('l X" , l ' 
Wf.IOliJJUIJV f'.YW TOtq. Vuat:rt TOVTOtq; 1 OTI etVTet TC' Voara [OI'l!la HCJLI1 

ivw:rtov aoií, KÚ(!LE ••• ovz ~.<.\,uou.Jt'h;v irw rfi rá raúrn, Őrt xat 
lJ -y;; :T~)Q(J(r~!!H rov~ x~erpov.; avn/f:, xai ,;vl.oylii O'li, Kveu· -
Prolev(!;ngeliwn Ja~:obi, lU. 
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tek. Utazásaik1·ól nincs ugyan bizonyos tudomásunk; mindazáltal volt 
azokban valami csodaszerü : merész vállalatok, rendithetlen p~dikRh\
sok, támogatva nyilvános csodák által, átkelé~ek a tenger szigeteÍI'e , . 
és barbár tartományokba. András bejárta F~l':lő-Asiát; Pál rhetorok-
é~ tanítványoktól hemzsegő városoknak hirdette az . evangeliuroot; 
Máté az aethiopokat, Fülöp a szittyákat kereste föl ; Bertalan measzebb 
hatott Indiába, mint maga Nagy-Sándor. Még a birodalom keblében 
is a hit behatott a császárok palotájába, a rabszolgák hajlokáha'j dia~ 
dalmaskodott a synedrium- és areopagnsban. Pál, a nemzetek apostola, 
saját kézi munkájával kereste élelmét j Péter, a halász, Romába jött 
megtámadni egy sopltistát és egy zsamokot, s utódjainak jövendőbeli 
székét Tiberiusnak királyi palotája mellett iitötte fol. Milly tág mező 
a jámbor képzelödé::mek, annál szabadabb uwzgással, ruinthogy az 
apostoloknak életéről" az evangeliumnak hitele;; eseményei közt alig 
tétetik említés ! 1) 

Sziiz Máriával sokat foglalkoztak a zsidók. A Talmudhan több 
helyütt a nők hajfodorítójának neveztetik. Kris:ttusnak a zsidók által 
e czim alatt: Sepher toledoth Jeschu (Jézus származásának 
könyve) szerkesztett két rendbeli életrajzában P an der József Bethle
hemből beleszeret egy Mirjnn nevü fiatal fodrásznöbe, ki Johanan fe
lesége volt, s fé1jének tettetve magát, vele ravaszul visszaélt, a ki egy 
J eschua nev ü gyermeket hozott világra. Ezt Elcanan nevelte föl és 
oktatta a szent könyvekben. Egy napon, midön számos vének a kapu
ban üln~nck, két gyermek ment cl előttök j az egyik levette süvegét, 
a másik pedig nem. Arról, ki makacsul, a bevett illemszabályok elle
nére süvegét le . nem vette, azt mondá Eliezer, hogy fattyugyermek. 
Elment tehát a gyermek anyjához, ki a piaczon főzelékeket árult j 
ekkor kitünt, hogy a gyermek nem csak törvénytelen, hanem tisztáta
lan nőnek a fia. A vének háromszáz trombita harsogása mellett tudtul 
adták, hogy a gyermek tisztátalan sziiletésü. 

Elfutott tehát J esclma Galilaeába, visszatért Jerusalem be, bement 
a templomba, megtanulta és elsajátította az lsten nevét, azt hártyára 
írta; azután minden fájdalom nélkül oldalbordáját megnyitq\n, sebé
ben az iratot elrejtette. A S c h c m h am e p h o r a s kimondhatatlan 
névvel tömérdek csodákat mivelt. Halálra itéltetvén a synedrium által, 
tövissel megkoronáztaték, megostoroztaték és megkövezteték j egy fára 

•) Lá~d : Abdla, Histoda ce~·tmninis apostolici. Hihet81eg gyiijtemény, bizo· 
nyAra· régi, nz apostolokra vonatkozó legrégibb hagyomAnyokb61. LAsd : Grabe, Spi

cilegiwn Patl'!l1n Jn-imi seculi. Oxford, 1698. 



akart:\k öt folfüggeszteni, de miuden fa eltört alatta, mert megbüvölte 
azokat. A bölcsek nagy káposztátmentek keresni, -a mi nem fa, hanem 
fíi s art·a akasztották föl l>t. -. Illy nyomorult tövtlmeteket gondolták 
ki- a zsidók az evangelh1mi előadás egyszerü fensége ellenében. 

Fönmaradt számunkra a legrégibb könyv Sz ü z Már i a lt a l á
l á r ó ll), mellyet habár Gelasius pápa az npocryphok közé sm·ozott 
is, minda.záltal a hithirdetők, az adomagy~jtök és müvésaek abból me~ 
ritették Krisztus anyjának földi halálát és mennybemeneteMt. Ki is, ez 

l) De transitu beatae Mariae virgini.s. IJjl'll nyomntott a Bibliotlteca Pstm1n 

II. köt. l 63. lap. Párisban. Harminczkilencz apocr.yph evangelium YPtt.et-ett d 1 mely-

lyek a következtik : l) a zsi,lók evangelituna ; 2) n. nazareunsok ev,mgeliwna ; :J) a 
12 apostol e,·angeliumn; 4) ~z. Péter cvangeliuma, melly nem eg)·M1 mint Máténak 
a zsidó-keresztényektől megvlLltnztatott ev11ngeliuma; 5) az Pgyptomiak evangeli

urna; 6) Mrom cvaugelinm 11. bold. Szüz sziiletéRéröl; 7) RZ. Jo.knb evangclinmn.. 
görög és latin nyelYcn, ifjahb Jahlmnk tnlnjrlonitm; 8) Jézu~ gyermek~génck 

evangelituuo., arab é~ gi.irög nyeln~n, tell' c~(fdlt.kkal, mcllyckct a Mog,·ált<'• 12 éw~ 

l>orn clqtt vitt végbe; !l) sz, TnnÚLs cvnngr-linma, hasonl{• az c\ijhbihcx; 10) Nu·n
rlemns evnngelinma, z8id6 nyelven, késlibben ·az angmok •iltallcirva, kik azt állit

ják, hogy Nicodí'nm~ vitte ho;.:zájok n?. öröm h irt ; 1 t) a;.: örök P.vangelium, egy XIII. 
Fzázadbeli szerzetes müvP, ki ezzel akarta helyettcsitl'ni 1\:t. igazi evnngcliumot, va

lamint ell lerontotta 11 rég-i ti\n:ényt i 12) fndr.ís és 13) Hertalan e\·angeliumaí, 
kárhoztatYa Gclasins p.Lpa által; 14) Á}>cllcs emngelimua i lá) Iokisilido~, lG) Ce
rinthn~, 17) ar.: ebionitAk, 18) Tatianus vngy az eneratistAk ovnng·elimnai; 1!1) Ém 
evang~>linma; 20) n gnoHticnsok evangelimua eme felekezet hasxnfllatArn ; 21) }lm
don evangélinmR, melly Lnltf1cs evangeliomn elrontvn ; 22) sz. P.íl evnngelinn111, az 

cliibbihez hasonló; 23) Mátiímak ki.:>ebb és nagyobb kérdései, n gno;;ticnsok rnü,-e ; 

2-1) a könyv Krisztus szillctósérlll; 25) sz. JAnos ev~llnmn, ''agyis a h"ld. Sziiz 
haláláról; 26) MátyAs cvangeliuma, a carpocmtiannsok müve; 27) n tijkély evang<'· 

linmn, a gno~ticnsok által ; 28) n ~imotliamt~olt evang()limnR, Simon magu~ tnnih·á

nyai ftltnl in·a, hogy megczáfolják a profétáknt, és tagadják a teremtést ; :!()) a sy
rtl8ok, 30) Tatianu~, 31) Tádé és Judá~, 32) n valentinilinek cvuugelinmni; 33) nz 

élet, vagy az élö lsten cvnngeliuma, 11. maniebaett-,ok miivc ; 34) Fiilöp cmngcliumn, 

~zintén n manicha~usok vagy gno~ticu.-;ok által í 35) Barnabás en111gelimna; 36) 

öregebl> Jakab evnngeli.uma, lú!ll'í.-ben tnlllltntott Gmmtrla h~gyén í áll pedig 18 
ólom-lemez- könyvből, az apostolok egy mi~éjébül a ~zertartásokkal é~ PiJ:Y evange
linmi történetből, mellyeltet 1682-ben XI. Incze pápa kárhoztatott; 37) l•catiotes 

Judás evangeliumn., készült a kaiuiták által; 38) o.z ig11.zság evAngeliurna n v"Rlen

tinianusok száwt\ra; 39) Lucius, Luciauus, Seleucus, l{esychiu~ stb. evangeliumai. 

Némellyek nagy rész.bcu hiL~onlitallak egymá8ho:~:. Azonkivül még tn,egiraUak Péter 
és Pál, sz. The ela, sz. Tnnu'\s, sz. .\mlrás, sz. Fülöp . .;letrn:jzai ; az apostolok ca. 

nonjai, sz. Clemens elisme.rés••i, ~z- Pál levelezése Sencea bölcsész•zel, és Abgarus 
király levelezése. 

V. ö. A. fabrioiua, Uudex apocryJilw.s Soc.i Teslmtlelut. llamburg, 170:i, hol iHI 

apocryph ~va11geljumról. tétetik emlitéa (3.35. l.); s IIlég inkább Tlülon, hal11.i tanár
tól NctV(L cullectio cod, apocr. Lipc~e1 183\l, 
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iratszerint,anagy titok befejezése utan,mi.alatt a szenvedésekriekrét>zese 
volt, egész alázattal magánosan vonta meg magát !!ZUlöi házában az 
olajfák hegyének tövében ' 8 imiidaágban es elmélkedésben töltöttf' 
llátralevö napjnit, mielött isteni fiá,·nl egyesülhetett volna. 

Történt Krisztus foltámadása után 22. évben, hogy 1\lá.ri.a egy na
pon Yisszayonult f'gyedül a Mznak legelrejtettebb helyére, s könyene 
,·árta a perczet, melly öt kedves fiával egycsitse. :Megjelent neki egy 
angyal ragyogó fényöltönyb!m, s elütte úllva, mondá ueki: ,Üdvpzl~gy, 
oh áldott sziize az égnek! Fogadd el annak Udvözletét, ki lid\·llt jött 
llozni a patriarcháknak és a profétáknak. Ime pálmaágat hozok neked 
az égböl. Vitesd e:t.t koporsód előtt, midön három nap alatt lelked ef
hagyja a vi.Mgot. A tc fiad ugyanis a rnennyeknek trónusaival, angya
laival és erősségeivel várakozik rád.' "Kérném (ugy momll\fária), ha 
e perczben valamennyi apost(llok körültem egyesülhetnének." Az an
gyal felelé: ,Az Urnak hatalmából m~g ma valamennyi apostol a fel
hökből száll le te hozzád.' Mária folytatá: "Add llldásodat1 ne hogy a 
pokolnak hatalmai ellt'ncmbeálljanak, midön lelkem elhagyja a testet, 
s hogy ne lássam meg a sötétség fejedelmét." - ,A pokol hatalma nem 
fog ártani neked' - Yálasz-Jlá ujra az angyal, s igy szólva, fényes 
felhő közepett eltünt. A pálmaág pedig nagy világ.osságot terjesztett 
mnga körül. 

Ekkot· Mária levetve ruháit, szebbekbe öltözött. Azután kiment, 
kezében tartva a pálmát, mellyet az angyal hozott neki, s az olajfák 
hegyére rnenvén, ottan imíLdkozott. "Istenem ! - mondá - soha se 
lettem volna méltó, méhemhe fogadni teged, ha meg nem könyörültél 
volna én rajtam. Híven iírküJtem az általad rám bizott kincs fölött. 
Két·lek tehát, dicsöség királya, oltalmazz engem a sötétség hatalmai 
ellenében. Ha az egek és az angyalok reszketnek előtted: mennyivel 
inldbb eme gyarló teremtmény, kiben Ci.!ak az n jó, a mit te helyez
tel abba!" 

E könyörgés végeztével :Mária fülcmelkedék, s lakába vis::~.-.atét·t. 
Ez húrom óra tájban történt, ::1 azon perczben beszédet tat·tV<in sz. J:\

nos Jo~phesusban, hirtelen nagy földrengés támadt; felhő takarta el az 
npostolt mindenkinek szemei elöl, s átvitte öt Mária házába. Az ö hit
tám a Megváltónak anyja ürömében fölkiáltott: "Fiam, emlékeuél a 
sznvakra, mellyeket Ő hozzád intézett a keresztről, midön engem neked 
ajánlött. Életemnek már vége van. Hallottam, midön a zsidók egym:Í.;,; 
közt mondák: Várjuk be a napot, midön a csábitónak anyja meghal, 
nkkor mcgég<>tjük testrt a mágly~tn." 

Ezután eHindja a legenda, miképen mlta .Mária végrendeleteit 
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az apostolnak ; s miképen érkeztek meg ezalatt legtávolabb tartomá
nyokból a többi apostolok, fell1ökün vitetvc; s velök egyesültek a jeru
salemi keresztények és :Mária magányának sziiz társnői. 

Itten leültek, s Mrom napig vigasztalták egymást fáradalmaiknak 
s a hit terjedésének fölsorolásával. De a harmadik napon három o'ra táj
ban az álom fogta el míndazokat, kik a házban .voltak, és senki lábán 
nem állhatott, kivéve az apostolokat és három !'Ziizet, az lsten anyjú
nak hü társnőit. Ekkor az Ur ,Jézus az angyalok és szeráfok karának 
közepette megjelent. Az angyalok éneket hangoztattak a Megváltó 
dicséretére, s nagy világosság tölté be a házat. E perczben az Ur Jézus 
igy szl)iott: "Jöjj keuvesem, drága gyöngyöm; menj be az örök élet 
szentélyébe !" E szavak hallatát·a Mária fölfire borult, az Urat imádta 

' l 

s fölkiAltott: "Aidott legyen a tc neved, oh dicsöség királya, oh Iste-
nem ! mivcl nlinden asszonyok közöl a te alázatos szolgálódat válasz
tani méltóztattad az emberi-nem megváltásának eszküzlésérc. Én, 
por és vér, mnn valék méltó e megtiszteltctésre; de te hozzám jöttél, 
és én mondám: L e g y e n m e g a. t e ak a r a t o d." 

Igy szólván, Mária fijlemelkedék, lefeküdt az ágyra, s h:ílaadá,;t 
rebegve, kiadta lelkét. Az npostolok hallották ugyan a szavakat, dc 
csupán a vakitó fényt látták, melly betölté a házat, s n~cllynek ki
mondhatatlan ragyogása fehét·ségével a havat, fényével a legfénylöbb 
érczeket i~ fölülhaladta 1), 

1) Három lcvéh·öl van tudomll~unl>, mcllyok szüz Máriának tulajclonittatnak. 
Az első, sa. IgnAcz levelével együtt, me !ly annak· irására nlkalmat szolgáltatott, régi 
ugyan, de hitelessége elismcrve nincsen. Tartalma bz : . 

"Cristiferne Mariae suus Jgnntius. 
Me neophytum, Joannisque tui discipulum confortare et consolari debucras. 

De Jesu enim tuo percepi mira uic tu, et stupefactns sum_ ex audi tu. A te autem, 
quae semper ei fuisti familiuris et couiuncta, et s_ccretorum cjus conscia, desidero 
ex animo fieri ccrtior de auuitis. Scdp~i tibi etiam alias, et rngnvi de eisdem. Ya
leas; ct neophyti, qui mecum sunt, ex tc et per te et in te conforten tur. Anu·n." 

A Szitzuek válasza : 
.Ignatio dilecto condiscipulo ancilla Christi Jctm • 

. De Jesu, quae a Joanne audisti et <lidicisti, vera sunt. Illa cn:das, illis 
inhaereas, et christianitatis susc~ptue vutum firmiter teneas, et mores et vitam voto 
conforrnes. Veniam au tem, una cum J oanne, te et qui tecum sunt visere. Sta in 
fidt-, et viriliter ngc : nec tc commoYeat persccutionis austeritas ; sed valeat et exul
tet spliitns tu us in Deo ~nlutnri tuo." 

Egy measinai püspök dögha!M alkalm!Yal levelet vont elö, mellyröl állitá, 
hogy Mária irta légyen n~t 1\Iessim\.bn, hol még; mo~t is nagy tiszteletben tartatik. 
Legrégibb idők óta emlittetik e levél; a eritica azonban azt el nem fogauhatta, é~ 

a .s. Cong·regatio Indicis" rosszalta a könyveket, mellyekbén annak hitelessj\ge na
gyon határozottan kiemelt<'tik. Tartalma kö,·etlu•zö : 
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Meg Krisztusnak ösei is csoda tárgyai lettek. Ezer év mulva az 
<wellendö bün elkövetése után, Ábrahám kertjébe ültette át Isten az 
élet fáját, s azt mondá neki, hogy e fának virágából fog támadni egy 
lovag, ki nönek hozzájárulása nélkül világra hozandja. ama szüz~ek 
anyját, kit Isten az ö anyjául választani fog. Valóban Ábrahámnak ~gy 
L·ánya, azon fa virágának illatját szagolván, méhében fogadott. Hogy 
:lrtatlanságá.t uebizonyitsa, égő mágly!íra lépett, s az üszkök liliomok
és rózsákká változtak. Fiat szült a világra; ki király és császár lett, s 
az élet fájának birtokában volt, a nélkül, hogy annak tulajdonait it~
merné. Ő azonban tudta azt, hogy a betegek meggyógyulnak tőle; mi 
végre annak gyümölcsét több szeletekro vágta, s a kést czombjához 
törölte. Ekkor oh csoda! FalUlel császárnak czombja földagauQtt1 sem 
az ot·vosok vagy sebé;;zek ki nem találhatták e bajnak okát, mig \'égre 
egy kedves leány jött eW abból. Azonnal egy hü .ert1bcrére bizta, vinné 
az erdőbe s ölr.é ·meg a gyermeket; midön ezt teljesiteni akarná, ime 
egy galamb visszatartja öt attól, megjósolván neki, miszetint e leány 
fog lenni az Istennek anyja. Letette tehát egy hattyu;fészekbe a gyer
meket; Isten gondját viselte, s egy szarvat~ nevelte föl, mig tiz éves 
hajadon lett belőle. Fannel vadászaton megltitta a szarvast, ü:.~öbe vette 
azt, és mcgsebezvén, rátalált a hajadori menhelyére, ki megjelentette 
neki, ·miként czombjából származott. Bámulat és örömkünyek közt 
vitte öt mag:\. val, nöül adá Joachimhoz, birodalmabeli lovaghoz, s ezek
töl ezületett Mária . 

• Maria virgo, Joachimnlia, humillima·Dei a.rlcilla, Christi Jesu crucifixi ma· 
ter, ex tribu. Juda, stirpe David, Messane~a,ihus omnibus salutem et Dei Patris 
omnipotentiB bencdictionem. 

·vo·s omne•, fide magna legato~ ac uuuclus per publicum documentum ad nos 
misisse constat. :Fílium no~trum, Dei gcnitum. •leua11 ct hominem esse fatemini, et 
in coeium post sUam resurrectioucm nsecndissc, Pauli apostoli praedicatione mcdiante 
viam veritatis agnoscenteN. Ob quod .vos et civitatem vestmm benedicimus, cuius 
perpetnam protectricem nos esse volumus. Anno filii nostri XLII., III. nonas jnlii, 
luna XVII., feria quinta, ex Hiero~ulymi~." 

A levél tartalma szcrint a buld. 8ziiz még életében irta volna c levelet; 1le 

;t tartomány hagyománya s~erint az égböl küldetet.t. 
Savonarola Jeromos szcrzetes hitelesnek ismerte el Mária levelét a floren

cúekhez, melly rendkivül rúgi; de szintugy a:~: egyh•\:&, mint a eritica kéts6gbe von
ják azt, mint az elöbbieket, annál is inkább, ruivcl tudva van, hogy csak 65.-•lik 
<Ívb<'p Kr. után vitték uz igaz hitet Floreuczue Paulinns és Frontinus, sz. l'é!Pr 

tanítványai. A levél igy szól : 
"J.'lorentia., Deo et Domino nostro J e~ n Claristo filio meo, et mihi dilecta. 

'f<'RC fiill'm, in~ta. orationibu~, roborare patientia. His enim sempitemam eon~eqn<>ris 

t~alnt~>m apud Deum." 



608 

Mártha, Lázár növére, házi gazdasszony, ki a szemMlödö életnél 
többre becsülte a tevékenységet, föltámadt testv.érével a pogányok 
megtéritésére indult, s Massilia partjára v:ettetvén, egy Leviathan és 
\' adszamártól ( onager) származott szörnyoteget megszelidit ett, s bá
rány-türelmet öntött belé: miért is annak 'l'arascua nevétől nevezte
tett az ottan épült Tarascona város. 

Longinu;;, ama százados, ki Krisztusnak oldalát l.ú.ndzsával át
szurta, .s öt valóban Isten fiának ismerte el, szJntén ~lment Krisztus ta
nítását és föltámadását hirdetni. Egy, Romából kiad()tt rendelet meg
hagyja Pilatusnak, iildöztesse őt mint szökevényt j de ö maga nyilat
koztatja ki magát az öt kcrc~i) katonáknak, s mivel hálából a vendég
szeretet~rt nem akarják öt megölni, végre rábirta öket, hogy a vérta
nuság pálmáját kezökből elvehes~e. 

A jámbor nő, ki a szenvedő Jézus arczának veritékét letörölte, 
magával hordozta annak lenyomott képét (r(f(!WI' Elr.<Íva), s csodálaws 
megtéréseket eszközölt. Pooeula, bölcs felesége a gyáva romai procon
snlnak, ki csupa politikából ítélte el Krisztust, Pilatust jobb utra téri
teni igyekezett j M<után pedig, midön a Megváltó halálakor mutatko
zott csodák megt•(•miték lelkistneretét, bátoritotta őt. 1\lidön továbbá 
hngy{)má.ny szerint Romá.bl\ visszahívatott, és a Delphinatus Vienna 
városá.ba számi.izett,tt, Procula szintén vele ment, s végre öt az igaz
ságra téritette. 

És igy a kere:>ztényeknek jámbor gondolkozáBa még a birútól, 
ki Jézust elítélte, scm tagadta meg az irgalmasság kincseit j söt még 
Judás is, kinek töredeiméhez n1inden utat elzárt a kétségbeesé!!, talált 
a pokolban pihenést, minthogy a legenda szerint minden vasárnap, to
vábbá karácsontól Yizket·esztig és husvéttől pünkösdig a kínok aiól föl 
vala mentvc. 

Igeu fontos szerepet játt>zik a hagyományokban, főleg a !o-rag
világ fölvirágzása idejében, arimathiai József. Az evangeliumhól csak 
azt tudjuk, hogy ö EphraÍln törz:;éhöl származott, egyike volt az elö
kelö polgároknak J erusalewben, jelen volt Krisztus elitéltetésén, a nél
kül, hogy az igazságtalan itéletben részt vett volna j hogy a fölfeszít
tetés után levette a keresztről az isteni Megváltót, s testét eltemette. 
Ezen egyszerü tény nyomán azt mondja a hagyomá.ny, miként a fol
támadás után József a Szeutiélek sugallatából elhagyta sziilöfóldjét, 
s a nyugoti szigetche mcnt hirdetni az cvangeliumot. Miután sz. Fü
löp rá tette kezeit, ö veszélyek és fáradalmak közt Angliába érkezett, 
azt megtéritette, egyházakat, püspökségeket alapitott j még akkor is 
levelezésben állott ezekkel , midön a szárazfoldre visszahívatott. 
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Mások hozzátev ék, hogy magával vitte a kelyhet, mellyben 1negáldá 
Krisztus a bort az utolsó-vacsorán 1 s mellyben azután József a Meg
váltó ereiből folyó vért fölfogta. E kehely Szent-Graal-nak (Sa n g· 
r e a l?) ne\·ezteték, jóslatokat nyujtott, mellyek széleire irva látszattak, 
s onnan azután eltüntek; azonkivül, hogy rninden fóldi eledelt nélkii
lözhetővé tett, megorvosolta a sebeket, i.irökös ifjuságban tartotta meg, 
a ki azt birta. 

E kincsnek megőrzése végett József lovagrendet alapitott j halá
lával azonban ez megszünt, s az angyalok az égbe vitték' fól a szent 
kelyhet, mig ismét fóltünt egy ága a hősöknek, kik méltók valának 
gondoskodni annak őrizete- és tiszteletéről. Illyennek találtatott az 
ásiai fejedelem, Perilius családja, melly Wallis fóldjén telepedett le j c 
családdal kezdődik hosszu sorozata a nagymestereknek, kik lovagi ka
landjaikról elhiresedtek. 

Dol)·gó zsidó. 
Azon népre nehezedett átok, melly az Igaznak vérét saját fejére 

vonta, egy legnépszerübb s egyszersmind legjelvényszerübb legendá
ban ábrázoltaték azok közől, mellyek az apocryph hagyományokból 
veszik et·edetöket, ugymint a B o l y g ó z s i d ó által. Ahasverus ama 
népnek személyesítése, melly a percz óta, hogy a keblében született 
ember Fiát megtagadta, arra lőn kárhoztatva, hogy folyton és örökké 
bolyongjon a fóld sziri.én, s minden országban végnélkül és nyugtalanul 
tengesse életét. 

Az ... évben,- azonban az év mit sem tesz, miután majd min
den század magának igyekszik tulajdonitani a tényt,- a t~ehleswigi püs
pök Wittembergán keresztül Hambnrgba utazott, hogy a kis Salen 
városban Eysen Ferencz barátjával, jeles theologussal találkozzék. A 
tisztes és örömteljes fogadás után Eysen meghívta az ö barátját predi
káczióra a következő hétión, ruellyre vizkereszt napja esett. A püspök 
megjelent ottan, s a l1allgatók tömegén jártatva szemeit, egy aggas
tyánt pillantott meg fehér szakállal, ki igen nagyon látilzott figyelni a 
predikélczióra, s valahányszor Jézus nevét hallotta, mellét verte, és so
hajtozott. A püspök azon hiedelemben, hogy :valami nagy bánat nyomja 
]~Ikét, egy szolga által, magához hivatá az öreget. Eljött az ismeret
len, s a püspököt nagy társaságban találva, egy ideig nem akart fe
lelni; azután a uémet szivélyesség által meghatva, a püspök mellé ült, 
s ekképen adta elő a zsidó Oclysseát 1) : 

•) Ll\sd: Tbllo, Melelema hütoriae de Judae() imnun·tali. WitteJUherg, 1668. 
IGhaltz, Diuertatio de Ju.daeo no11 mortali. Königsberg, 1668. 
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"Nephtali törzséböl ~:~zülettem 3962-dik évben a teremtés után, 
három évvel előbb J hogy sem Herodes kirtUy AugustuR cBiszá.r pa
rancsára két fiát megölette. Nevem Ahasverus j atyám ácS: volt, anyám 
pedig yarrónö, a leviuí.k részérc öltönyöket pompás himzésscl készi
tett. Tanultam olvat~ni és irni j fölnöveked vén, kezembe adták a 'tör
vény és o. proféták könyvét. Atyámnak volt még azonkivül egy régi, 
pergamenbe kötiitt könyve, mellyet őseitől örökölt, mellyben bámu
landó dolgokat olvastam j illő, hogy azokat itt röviden előszámlálj um. 

"l!idön ő~zülöink.nek, Ádám- és Éváuak két fia volt már, Káin és 
Ábel, azt hitték, hogy az egyik közülök a Messias lesz, ki meg fogja 
öket váltani az engedetlenség bünétöl. E reniény elenyészett, midőn 
Káin megölte Ábelt. Száz évig siratta i)t Ádám ; midön számos fiai éi 
leányai voltak már, s végét közeladni érezte, fiát, Sethet hivatván, igy 
szóh1 hozzá: ,1\Ienj a földi paradicsomba, Gábor o.ngyalhdz, ki ottan 
tiizeg karddal őrt áll, a kérd meg őt, ereszszeD be ('ngemet még egy-· 
szer hnlálom elött.' 

"Seth, ki a dologból !lemmit sem tudott, elment nz angyalhoz, el
mondta neki e követséget j de ö felelé : ,Sem atyád, sem te, sem ma
radék id nem fognak bemenni a földi paradicsomba, hanem 11. meny
nyeibe.' 

"Ezt mondván, messziröl szen1léltette vele a gyönyörnek am& 
helyét, hol atyja és anyja volt, s az engedetlenséget elkövették. Seth 
annyira elcsodálkozott, hogy sirni kezdett j de az angyal Yisszahivta 
öt, ruondvá.n : ,Atyád nem sokára meghal. Itten adok három magot a 
tiltott fából j halála után tedd ezeket nyelvére, s ugy temesd el öt.' 

"Seth elment, a parancsot teljesitettc. A hol Ádám eltemetteték, 
kis idő mulva három növény sarjadzott föl j mellyek idővel növeked
vén, olly gyönyörü gyümölcsöt termének, hogy szemre kedvesebbet 
kivánni sem lehetett. A gyümölcs azonban keserü izU és fanyar volt, 
ugy hogy senki sem gondolt ezen fákkal. 

"Midön atyáink rabszolgák nlának Egyptombau, Mózes egy 
,;gő erdőt látott, mellyböl Isten szólott hozzá, s onnan vette a vesszöt, 
mollyel a szentirásban olYasható csodákat mivelte. 

ADtoa, Ditaertalw, in qua lepida (abu/a de JudCWI imfiKirtali examinal11r. H.,hn
~tadt, 17ö6. 

Bibliothéque bleue, és Douhalre, az Université callwliquecban. 
Tressan báró a mult szAzadban könnydmü gunyregényt készitett abból, wi· 

ként a kor szelleme mag1l.val hozta ; nem régiben Edgard Quinct bölcst\Azi költe
ményt, a történt'lem höl('~é~zetknt'k fonnullljl!t képPZl'l' Aha~verusMI ; ~ne Eugt'n 
pedig aljM gunyrtogényt. 
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"A mint az igéret földére beléptek atyáink, városokat éJ vára
kat k~zdének építeni, hogy az ellenség ellen megvédjék magukat. Az 
emlitett fák még ott ,·oltak helyökön egy hegyen, hol Jerusalem épült, 
s a. kerítésen kivül maradtak, mig David királyi proféta köriil nem vé
tette azokat mlakkal, lakot nem épittetett magának körültök, nnnyira 
megtetszettek neki ama gyümölcsök. 

"Egy izben leszakasztva hármat, az egyiket ketté szelte, s nem 
talál t benne egyebet foldnél ; a m1lsikbnn irva látta C h as h e c a b, 
vagyis: Fogadd el azt szeretetben; a harmadikban pedig 
Krisztus szenvedését, u mint ö a zsoltárokban clöremondottn. 

"A bekövetkezett viszontagságos idökbcn elpusztulván egész Je
rus~lem, Dávid palo~\ja {:s a három fa egy mérfoldnyi távol8Ágm ma
radt ~ várostól; mig végre Antipatcr, Herodes .Ascalonita király atyja, 
3930-ban levágatta azokat, hogy megtisztitsa azon helyet, melly a ~o
nosztevök kivégeztetésére \·olt szánva, s Golgothának neveztetett. A 
fák bevitcttek .Jemsalem városába egy nagy kerítés meUé, hol gyak
ran üldögéltem, s zajt ütöttem társaimmal együtt ; ugy~mezen fákból 
készült Krisztus keresztje." 

Ezek után elmondja Ahas,·erus, mi~.ént kilencz éves. korában 
hallotta.atyjá.tól, hogy"megjelent ottan h4rom király, egy ujdon szüle
tett kirAly után tudakozódvn, hogy a~t ~fllád~á,k; ö u~nok futott, s 
utolérte öket, midön Bethlehem he ~cn~entek. ,Itten,f\hasve~·us chuondja 
Krisztusn11.k gyermekkori életét és az Egyptomba n;tenekvést, részint 
az evangeliumból, részint talán az apocryph iratok után. 

"Elindulva a szent c~alád Egyptomba, M,ária vissza-visszanézett; 
katonákat látott jö]JJli, ,ll .annyira megijedt, hogyroha József nem támo
gatta volna, lecslk.a szamárról. }~s )áttak egy nagy tölgyfát, hol ein-j
ték magukat; az ágak a~onnal lehnjolvún, befödték öket. A katonák 
nem látták ru~ ~~et; 1pidön eze~ tovahaladtak, az ágak visszahajol
tak, sa sze nt család folytatá utját. 

,.1'1\Iúsnap a puszhíba értek, hol messzÍl·e haladv1\n, ujra megré
mül~k, midön egy rejtckböl két orgyilko;; bujt elő, kik Józsefet és 
M~i~t a gyermekkel mega·agadván, öket a t!lnyára vitték, s vagyonu
kat követelték. Mária egészen megzavarodott; de a gyermek olly mo
solylyal pillantott a rablókrn, annyira meghatotta szivöket, hogy J Ó· 

zsefet azonnal elbocsátották, Jézus számára takarót, szülöinck pedig 
ele4o1eket hoztak. 

"Az egyik rabló feleségének fia vizkórságLan szenvedett, s mi
után Jézust kezébe fogván, öt megmosta, s tisztába öltöztette, ugyan
azt tevé saját gyermekével is, ki azon perczben meggyógyult. Ezen a 
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rablók nagyon elMmultak, .Jbzsef- ós Máriával jól Mntak, jobb szo
bába vetettek nekik ágyat, másnap pedig a jó utra igaziták öket. A 
rabló szeren csé:> utat kivánnín nekik, igy ~:~zólt Jézushoz: ,Ura nt", erU
sen hiszem, hogy több vagy embemél, mert nem volt bátorságom mc"g
ölni tóged, s te vagy az első, ki épen megy ki házamhól; azé1·t :Uram, 
emlékezzél meg rólam, és nyomornit életemről.' És ~:~irva Yált meg 
tőlök. Ez ugyanazon lator, miként szüz Mária bizonyítá, a ki J~zusf:<nl 

együtt megfeszíttetett. 
"Utját folytatva a szent család, ell1agyta már délfelé a pusztát. 

:Mária, hogy pihenjen, leszállt a szamárról; mivel pedig fáradt volt, 
egy datolyafa tirnyékában vonta meg mngát, mialntt .József füvet ment 
keresni az rillat számára. l\Iái'Ía föltekintvén, látta, hogy a clatolyák 
ét•ettek ; mivel szépek voltak, megkivánta azokat, de a magasról nem 
szakithatott belölök. S ime egy :ig keblé1·e hajolvri.n, ö tetszése szcrint 
s:tPrlf'tt a gyümölcsbőL 

~' Utjakat tovább folytatt:ik. Egyptom földje tizenhat nap járásra 
esik Juclaeától. Ide érkezn, a hol esak a szent család áthaladt, a hn
mis istenek mindenütt összeomoltak , számos egyptomiak jöttek im:i
dásukra; ki öket ezért megdorgt\lta, azt felelték neki: ,A mi ist~ncink 
porba hullanak előttök: miért ne esdekcelnénk mi is hasonlót?' 

"Egy ideig Egyptomban maraddn, egy angyal jelent meg :il
mában Józsefnek, parancsolva neki, térne vÍRRZa .Jndaeúbn, hol Hr-ro
des nyomorultan halt meg.'' 

Ahasverus tanuja volt Krisztus élete ki>rülmúny(·Ínek, s a (',.:n
lárli részletes jeleneteket sz épen fölsorolja. )li e7.ekf't nwllözve, a kin
szcnvedéshez közeletlünk, hol az Ahasvcrusban folmut:üott jólelkii z:=;i
dóval a legenda ellentétbe helyezi a makacs és áruló Zf"itlút, ki .Jud)í;; 
Iscariotesben vagyon személyesitvc. 

"Elmondom, minö nemzetségből szármnzott Judás. Atyja Ruben 
tiirzsébiíl eredett, kertész volt, földdel f.s növényekkel kereskedett. 
:'.Ii,lön feler;égc .Tudással teherben volt, azt úlmodta, hogy gyermeket 
:<ziilt kez~ Len arany koroná,·al, ki ezt a földre vetvén, lábbal tiporta, 
azut<in atyjához kiizc:lrdvén, ezt megölte; elment a templomba, s a 
dniga ókszcrekct i.i,.;><zetiil·tc. 

"Rélllülve fiilt'•IJI·erhén, elbeszélte a:r. álmot fé1jénck, ki annak 
jek11tiíségét mind•·niitt k(;J·dcr.te. Y (·grr nzt mondák neki, hogy fia les?., 
ki meg fug ölni c~:;y királyt, azut.ín atyj út, s nnnyirn fukar lesz, hogy 
pénzért mindenm~mii gonoszságot el f()g követni. 

,,.JmUsnak atr1'a nagyon mcgszomorodott. Hoo·,. ennvi szeren-
• • l ....... b..,' ol 

et>étku,;(~get elt:ivolitson, feleségével egyiitt l'lhatllro;r.ta, vi:r.bc dobui a 
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gyermeket. Valójában tiz nap mulva atyja a gyermeket a Jordánba 
tette ki, melly folyó a Holt-tengerbe szakad. A kosár azonban, melly
lJen a ~·ermek volt, Candia szigctére vitetett, hol a kit·ály nejével 
sétálva, megpillautá azt uszkl'tlni a haboko n, s kihalásztatá; látva pedig 
a szép gyermeket, gondját viselteté, s Judásnak nevezte el, mint.hogy 
öltözete z:;idóra mutatott. u 

"Judás a király fiának társaságában nőtt fel, ennél egy évvel 
idősebb volt. Késöbb észrevették, hogy Judás pénzt és egyebet lopott j 
a mit az ifj u király atyj~inak megmondott. Ez kutatást tartatván, Judás
nál a királynétól és a fcjedelemtöl elorzott pénz, gyürük, drága éksze
rek találtattak: miért is öt megostoroztatá, igy szólván hozzá: ,Te 
nem vagy az én fiam, habár nevemet viselcd; te elhagyatott gyermek 
vagy, kit a vizb/il meg,;zabaditottam, irgalomból fölneveltem.' 

"Judás annyira fölháborodott azon, hogy ö nem királyn, miként 
bosszut esküdött; a ki!'ályfit tartva a dolog okának, m6dot és alkalmat 
keresett szándéka kivitelérc. Együtt sétálván valameily berekberr, azt 
ugy f'óbe ütötte, hogy bele halt j s a tengerre szökvén, Egyptomba 
menekült, onnan J erusalembe, hol egy elökelö urhoz állott szolgálat
ba, minthogy körübnetélve volt tudta nélkül, s a zsidók törvénye- és 
11Zoluí~aiban is oktatást nyert. . 

"Egy idő mulva gazdája elküldötte öt almát vásárolni; t·pen 
azon házhoz utasitotta öt, melly atyjáé volt. A pénz utáni vágyból föl~ 
mászott a kert falára, szedte a gyümölcsöt ; a mit atyja meglátván, rá 
kiáltott: ,Miért orzod el az én almáimat "?' JY~ég egyéb szemrehányást 
is tett neki: a miért Judás megbosszankodván,, ollyat ütött rA, hogy 
szintc halva maradt, s ií az almákkal tovább állott. 

• "Más nap az anyja panaszt tett Jud:is gazdáj ánál, ki öt a törvény 
kezeibe szolgáltatta, hol azon itélet moiHlatott rú, hogy ha a sértett 

· meg találna halni, ö az özvegyet nöiil venni tm·tozik ; a mi meg is tör
tl~nt. Ezután Is c a r i o t h-nak, vagy orgyilkosnak neveztetett, s jó 
ideig élt anyjával. 

"Egykor azonban, midőn levetkeznék, észrevette az asszony, 
hogy lábának két ujja össze van növe. Minek következtében folkiál
tott: ,Uram, látom, hogy az ón álmom nagyon i~ való volt, és betelje~ 
sült; minthogy illyen lnlmjjai Yoltuk azon gyenileknek is, ki.t mi ki
tettünk.' lVIennél jobban nézte Judást, annál inkább meggyőződött 
arczvonásairól, hogy ö az, annyival ink:ihb, mivel szii.rke folt volt ha
lántckai körül, miut nz ö gy<'rmekének. ~}.;igy Íl'nnert rája." 

· Ekk,~pcn tehti.t n regéliiknek k,~pzelö tehet~ége a zsidó és pogány 
!Htgyom<inyokban kereste fol a szineket, mellyekkel a legnagyobb go-
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nosztevöt feketére mázolja. Az áruló clkövette a gonosztettet; Krisz
tns halálra vitetett. Ahnsvernl'l, az irástudók é~ farizeusok nagy. p:l.rt
hive, öt látni kiYiinta. 

"Épen a ház kapuj;l.ban állottam, midön futott a népseg" kiál
tozva: ,Megfeszítik J é~tst.' Ekkor ö lern be vettem-gyermekemet, hogy 
ez is láthassa öt. .Jézus meg;'rke,.;ett, tántorogva a kereszt sulya alatt. 
Knpum előtt megállapodott, hogy kipihC'nje magát ; n mit én gyalázat
nak tart>án, durván rá ki:Hték: ,El innen, d ~z én kapnmtól. Gonosz
tevőnek itt pihenést engedni nem akarok.' 

"Jézug i!ZOmoru arczczal tekintett rám, R mondá: ,Én megyek 
és pihenni fogok. Te is elmégy, de ::~o ha megpihenni nem fogsz; ván
dorolni fogsz, mig a világ Yilág lesz, az itélet napjáig. Menj tehát' 
látni fogsz atyám jobbján iílve, midön megítéltem a tizenkét törzset, 
rnellyek megfeszítettek engem.' 

"A gyermeket letevén, követtem Jézust. Az első személy, kivel 
ta.lálkoztam, Veronika. volt, ki Jézusnak arczát egy kendövei törölte 
le, mellyen az a1·cz kinyomva maradt. TáYolabb láttam Máriát több 
siránkozó növel, és egy kézmüvest, ki szegeket és kalapácsot vitt ke
zében, s az egyik szeget Mária OtTa elé tartván, mondotta: ,Nézz ide 
asszony; ezzel fogjuk a te fiadat leszegezni.' 

"V ele mentem egészen a hegyre. Ide érkezve, fogták a ket·esztet 
s letették a földre, azután nngy lyukakat furtltk rajta, miala.tt a hó
hérnak egyéb szolgái Krisztust vetkeztettek. Igy mezitelenül állván 
mindenek láttára, némellyck elfordíták ró lá szemeiket, ne hogy e nyo
morult látványt szemlélni kénytelenittessenek ; mások kaczagtak é11 
gunyolódtak. Mária leemelve fejéről a fátrolt, odaadta azt Jézus mez
telenségének eltakarására. 

"Megfeszíttetvén, a kereszt épen azon helyen állittatott föl, hoi 
Ádámnak teste feküdlitt, hol az emlitett fák valának. Krisztus, néhány 
szót kiejtve, meghalt. Az ég ekkor elhomályolmlt; vrid szélvész kelet
kezett, a halottak föltámadtak, a sziklák megrepedeztek, s a keresEt 
tövében a föld megrepedt. Longinu:i oda jött egy lándzsával, Krisztus
nak oldalát me~nyitotta,; a vér, m(IIY belöle kifolyt, n. kereszt töveben 
levö repedésbe folyt, s Adám- éB Evitnak fejét áztatá, kik itten teinet
tetvén el, már egészen elporhadtak." 

A középkomak egyik legelmésebb és legvonzóbb eszméje, oogy 
Krisztus nzon fára feszíttetett, melly az egész emberi-nemre nézve 
kárhozatos f1\.nnk magvából Raijndzott, ősszülőink poraiból kapta táp
lálékát; továbbá, hogy a kereszt ezeknek sirján emelkedett, és hogy 
az isteni '\"ér azoknak hamvait aztatta, mintegy ttijászülendö azokat. 
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~Iig ~ tá.t·~asá.g t.ugjai egyenkint elöadtllk ér.lclmei.ket, Aha~:we

ru;; hallgatott, azután folytAt:\: 
"Alig ho~y Krisztns hehunytst szemeit, Jerusalemre fúggesztém 

szemeimet, hogy még egyszer lássam azt, mintcgy öszt\inözve érezvén 
magRmat annak elhagyR.sára. Igy kezdettem meg utazá~oma.t, s oem 
tud tau; hová indulni. Átmentem m:tgas hegyeken; hár ho.vá. jöttem i,., 
nem volt n1egtíllapodá~om. l\f ost is, e perczben, uraim (rnély hóknk 
közt mondá), ugy tetf'zik nekem, mintha izzb par:i1.son áUanék; noha 
iilök, lábaim mf>gis mo1.ognak, í! igen tiil·clmetlen vagyok az elindu
láF;ra. 

"Megjártam tehát keletet, nyugotot, délt, éjslln.kot. Köri.tljltl·ta.m 
az egész világot, visszatértem Jtlllaeába; de .sem rokonokra, se1n bH
rú,tokra nem találtam többé, mivel már szt'tz éve folytattam utantat j a 
hosszu éret már igen nagy teFhemre V{)lt. Ujra odahagytam teMt Je
rusalemet, hol már senki sem ismert j s sz~\ndékom volt megki11érteni 
minden veszélyt, hogy életemet veszit'!em. Dé bár mit miveltem i~, 
Isten igéjének teljesedésbe kellett mennie. Számos csatákban h:n..:zol
tam; többet kaptam két ezer csapásná.l, de egy sem fogott r:~ tam. mert 
testem kemény, mint a szirt, fegyver nem hat bu abba. Jártam a ten
geren, gyakran hajótöréstszenvedtem j de a vizeken hab gyanánt IISI.

kálok. Étel- és italra uükségem nincs j nyavalyát nem ismerek, meg
halni nem tudok. Négy izben láttam már a világot: mi11denütt nagy 
változll.sokat, elpusztított vidékeket, fölforgatott városokat lá.ttam, a 
minek el számláláPa igen hoss~~:adalmas volna." 

Bevégezve n történetet a bolygó zsidó, indulni akart. A püspök 
kérte, maradna még egy kisaó, s pénzt ajánlott neki az utra. A holygó 
zsidó felelé : "Pénzre nincs s~ükségem ; éveken és éveken át ellehetek 
étel és ital nélkül, hab:ír ollyan ember vagyok, mint mái!. Ruházntl'l., 
hari:myákra, sarukra szintén nincs 11ztikségem, mert soha le nem sza.· 
kadnak rólam." 1\Iélyen meghajtva magát a tál'Silság elött, ötödik ut
jára elindult. 

Ennyiből áll a népszerü legenda, melly szintugy a tndósok, mint 
a köznép előtt egyformán ismeretes. Ji~me1. szál'. meg száz helyen mu
tatja a bolygó zsidó nyomait, az ö átkait, jót~lat:dt; máflok nagyszerii 
hősköltemény tárgyát lá.tják e lényben, ki előtt mindon elmulik, a nélkül, 
hogy maga ie elmnlnék, - magányos é;; érzéketlen tanubizonysága 
annyi vi~zontag,;ágoknak é~> annyi szenvedéseknek. 

t:letrujzok. 
Egy más és egé~<zcn uj tért nyitottak a keresztény irodalomnak 

& temérdek vérW,nuk és bámulatrarnébó remeték ~letkörülményei. 
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Már azélőtt is készültek életrajzok, de mindig csak történeti egyénisé 
gekről ; holott mostan az alázatos erény is magasztalójára talált, s az 
embe1·i szellem apró események előadásából táplálkozott, ruellyek pél
daadás végett soroltattak fol. Ne keressünk azokban gyönyörködtető 
dolgokat, se bölcsészeti szerulélödéseket, hanem őszinte, termé8zeti, 
családi előadást, mellyben habár a tö11éneti hüség nem tartatik is meg 
szigoruan mindenkor, az erkölcsi elem annál valóbb és igézöbb voná
sokban tünik elő. A rom ai világ, ha bár az örvény szélén ál.lott, örökké
valóságában bizakodva, élveibe és foglalkoZÁsaiba merült j a költők 
megénekelték isteneiket, észre sem vé,·e, hogy azok már nem léteztek 
többé; a bölcsészek még mindig a hujnalpi1· fölött vitatkoztak, holott 
a nap már egész fényében ragyogott. Ezalatt a nép, mellyet ök figye
lemre nem méltatto.k, a maga modorában készité a történetet, ismé
telve az apostolok prediká.lásait, vagy elszámláh·a a vértanuk kínjait, 
vagy a remeték vezekléseit a körülmények ama kiékl;lsitésével, melly 
a népszerü előadások jellegét teszi. 

Innen a számos legendák, mellyeken a hivő századok jámbor
sága épült, s a későbbi idők criticája gyakorolta magát j de a mellyek
ben fol kell ismerni mindenkinek a bámulandó egyszerüséget, a néha 
talán megcsalatkozott, de soha csalni nem szándékod hitet. A késöbbi, 
iskolai gyakorlat végett készült legendák az emlitetteknek ügyetlen 
utánzásai valának. · 

Azonkivül, hogy a kevésbbé fölvilágosult áhitat a hamisat a való
val összezavarta, közbejött még a. gonosz indulat, midön az eretneksé
gek növekedésével minden felekezet saját evangeliuroot ohajtott birni, 
s abba olly tényeket vagy szavakat igtatni, mellyek az ö tévelyeiknek 
igazolására szolgáljanak: miért is az egyház kénytelen volt elválasz
tani a való iratokat az apocryphoktól. 

Exe~eták. 

A biblia már jókor lefordíttatott különféle nyelvekre; mert a két 
mivelt nyelv nem volt elegendő, hogy a ez. könyv széttCI:jedjen a nép 
között. Már a II. században említés tétetik a syrus, copt, aethiopiai s 
olasz forcütásról. A commentntorok ezeken gyakorolták a szőrszálha
sogatást és buzgalmukat j fóleg miután kezdet óta kettős értelmet fo
gadtak el a szentirásban, egy betüszerinti és egy titkos értelmet, mig 
végre sz. Irenaetls kimondá, hogy a szent könyvek értelmezése mindig 
a hagyományhoz alkalmazandó. 

Az értelmezésen kh·iil az egyházi irodalom magában foglalta az 
apologiát, vitatkozást, dogmaticát, erkölcstant, az egyházi éke!!enszó
lást és történ.elmet. Az apologeták és vitatkozók erélyét már láttuk; a 
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miből folfogható, miként támadott valamell y uj dolog az elsatnyult 
nemzedékek közt. A fensőbb világosság, mellyet az evungelium ter
jesztett maga körül, egy néz- és cselekvés-pontba egye&ité a görögök
nek müvészeti értelmiségét és bölcsészeti finomságát az emberi tények 
gyakorlati ismeretével, a mi Romának vala sajátja, és a zsidóknak jö
vendölői mély értelmével, ugy hogy a tudomány szelleme s az ékesen
~zólás fénye támasz és fölvilágositás gyanánt szolgáltak az alapige 
szabatossága- és tekintélyének. 

Kezdet óta azonban nem annyira az igazság rendszeres előadá
sára, mint inkább a. tévely visszanyomására szoritkoztak. - A hit leg
első fejtegetését (symbolum seu expositio fidei) csodatevő sz. Gergely 
nyujtotta; Cyrill us, jerusalem i püspök hitelemzése (catechesis) az 
előbbieket mind fólülmulta. 

A mor1i.lt illetőleg is inkább annak gyakorlatával és terjesztésé
>el, mint tudományos rendszerének megállapításával foglalkoztak. 
Tertullián volt az első, ki erkölcsszabályokat állitott fol viszonyban a 
kereszténységgel, tulhajtva azonban a szigoruságot; a mibeQ a keleti 
mysticismusra hajlandó Origenes és más glirög atyák követték öt. De 
mindannyian megkülönbözteték a parancsokat a tanácsoktól : az előb
biek minden embert köteleznek, az utóbbiak csak azt érdeklik, ki na
nagyobb tökélyre törekszik. 

A mellett, hogy a mivelt egy~nekhe.z intézték irataikat a keresz
tény tanárok, a néptömeghez is fordultak predikácziói.k által, mellye
ket minden p r of é t a tartott a gyülekezetekben. Ez intézked~st a po
gányok nem ismerték 1 s egyike az egyházi azoigálat legkitünőbb 

kiváltságainak. 
:Megnyerv c az egyház a békét, az ö történetének megit·ása is 

szándékba vétetett; s az összegyüjtött anyagból szerkesztetett össze a 
. történet a következő korszakban. 

BARIIIINGZNEGYBDII PBJBZBT. 
Szépmlivé~zetek. 

A történelem nem igazolja azoknak rendszerét, kik a szépmüve
szetek.nek a nagyobb politikai szabadság korába.p nagyobb virágzást 
tulajdonítanak. A romai köztársaság olly kevés szerenceével mivclte 
azok~tt, hogy dicsöségével nem tartá ellcnkezönek a görögöknek en
gedni át c részben a koszorut. A császárok és gazdagok fényüzése 



- 618 -

alkalmat szolgáltatott R. müvészeknek, a nélkül, hogy jeleaebbek ,·al
tak volno. ki közülök 1). 

Agrippa- pantheonja " romai epitészetnek legérdekesebb emMk•! 
marad. Már Al1gnetus idejében idegen vegyületekkel indult h~nyat· 

lá.snák &~~. épité,.zet; sajátszerit bizonyityánya ennek az e eliászárnak 
cariai Milassoban emelt templom, a homlokzatokon romai, az oldalakon 
pedig joniai oszlopokkal, nlóllombozRttltl ékit\·@. Az ízlésnek folytono" 
romlása mcllett, a szah:l.lyszerii mértéket két8zeresen Í!i meghaladtil 
az oszlopok hosszuiii1ga, tulzott éke~ségek alkalmaztattak, tündökli.i 
~zinek pazarolta.ttnk. J .. udius a házak fnlait tájképekkeL szüreti és me
zei jelenetekkel terhelte; azokhoz szeszélyes illléssei épitészP-ti ékes8~
geket kapcsolt. Ennek példáit lAthatni 'fitw! fürdöiben t'S Pompeji 
.,;zámoa falfest.ményeín. A császárok ízlése ártott a müvészeteknck i 
Tiberins csak fajtalanságokbaü gyanyörködött; Caligula leütötte az 
~tenek fejeit, hogy saját fejét rakja ráJok, s lemetszette két rajzról 
Jupiter arcdt, Augustuséval pótolván azt; Nero megannyoztatta I.y
;;ippus mtiYeit és saját palotáit. Fenmaradt azonban a.z ö és Poppaeá-
nak igen szépen tervezett és kidolgozott feje. , , 

'I'iberíui alatt a nnivészeknek alkalmuk volt gyakorolni magu
kat 11. 14 ásiai Ynros f'ólépitéaeben, mcllyeket a f'dldrengér~ elpusztított. 
N ero a r a n y p a l o t á j á n ak f'ólékitétH~re· ötsdz bronz-szobor vitetett 
át csupán csak a delphii templomból 2), mellyck közt voltak hihetőle;; 
a. Belvedori Apollónak és Borghesi gladiato.rnak hires szobra:i. Celer é:; 
!;everrts voltak az építészek. Otho, rövid uralkodása alatt, 90 millio 
sestertiuet rendelt annak folytatására; késöbb Vespaeián visszaadá a 
népnek ama palota által elfoglalt szám os telkeket. Ezen császár temér
dek szobrokat hozatott Görögországból, s ékességeket JerusalemböJ a 
Béke templomába. A Colysaeum, hihetőleg a zsidók által építve, kiket 
Titus rabszolgákképen hurczolt magával; hosszttdad körvonalat képez, 
körületc belül 239 mcter, külfalai 80 ivezcten nyugszanak, mellyck 
egymás f'ólé helyezett négy épitészeti rendben egészen 49 meternyi 
magasságra ernt-lkednek; az egész márvány- és szobrokból ali. Bc
lülröl 40 sor ülöhely van körö~tkörül, tisita. márványból, mintegy 90,000 
nézőnek befogadására; 64 nyíláson tódult be a néptömeg; n folyosók 
és lépcr~ök ollyformán Yoltak elrendezve, hogy saját rangja szerint 
mindenki könnyen eljuthatott It kijelölt helyekre. Ponyva (vela.rium) 
a.dott '\·édelmet a nap heve és 1\.z eső ellen; szökőkutak frif'!íték föl ~ 

1) LfiRd a.z V. könyv XVII. fl·jc:.~t'tét. 

•J Pao1anlu, x. 
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gyakran illattal tölték el a léget j az arenába szint~n vezettetett viz a 
kertek gyönyörét utánzó patakokban, vagy klárasztatott tengeri harcz
játék szlitn:tra. Alul a vadállatok tartásdra tá.gru; földalatti 1iregek ter
jedeztek, mellyek napjainkban kibontattak, de Az tilfott vi:tnek bitzö11 
kigözelgé:Jei miatt ismlit bctö mcttek. Guif.lcard Robert., ezer év mnlva, 
attól tartva, hogy fellegvtlr gyanánt szolgálhntna ellenében, a coly
saeum fele t·észét le ronta tá j a Wbbi kőbányának tt>kintetett, ltonnan 
:o~ziklák és kövek hordattak ki az épületek , fiíleg a fltl'nesi, veienezei 
és a cancellariai }lalohik számám ; mindamcllett a f'ólséges· rom ak mai 
napig is bámulatra ragadják az embert. 

Domitianus számos épiileteket emeltetett különösen Rabirius 
nl tal; a diadaliveket azonLan és egyéb ékességeket emléke i1·ánti gyü
löletből a nép lerombolta. 

Traján o~:ilopa s .-céb t'plhnények. 
T1•ajánnak doriai oszlopa 44 metemyi tnag.as, épen mint a Qui

rinalhegy; mellynek egy része lehordatott, B az igy elegyengetett foru
rnon emeltetett; 34 fehér má.rványBziklából von összerakV'a, mellyek 
bronz-kapcsokkal foglaltatnak össze; átmérője 3.63 meter, csuesán 
vagyon egy tetTasse a császárnak szobrával. A márványban csiga 
módjára kivágott B 43 apró ablak által megvilágitott '182 lépcali 
vezet föl, s 23 teken·ényes dombortnil köríti, mellyeken két ltb 
magasságu, a távnézet anínyához képest fölfelé mindinkább nagyob· 
bod6 2500 alak látható. Ezen alakok Trajánnak két hadjáratát 
ábrázolják a dákok ellen, s Románnk, ngy szintén szövetségeseinek 
és ellenségeinek szokásait tűntetik elő j ezerkezetében remekmü, 
szeni elé állítja a fontosabb hadi miiködéseket, ugymint induláso
kat, táborozásokat, csatákat, ostromo kat. Ennyi Yáltozntosság ée 
kicsindadség mellett kitlönfélék az arc:r.ok, minden nép különbö~ik 
öltözetben és magán fegyverekben, a diadal vngy Ieverétés kifejezése 
inellett. Ott láthatók a seregek, miként kelMk át a Duilán a győzeleni 
bizalmával; mint költöznek cl a dákok gyermekeik- és vagyonaikkal 
együtt a térekröl, mellyeket uj gyarmatosok foglalnak el j mint aláz
zák meg magukat másutt a legyőzöttek a császár előtt. A talapzatok 
diadaljelek-, sa,;ok- és más diszitmenyekkcl tikitvék. Az egész n1ü olly 
természetes és bevégzett, a részletek öszhnngzása az egészszel olly 
nagy, hogy azt R&fael, Julius Romanus és caravaggioi Polydorus b!l.
multa és tanulmányozta. 1588-bnn a császár szobra h(llyébe sz. Péter 
szobra állittatott. Két év mulva V. Sixtus kiásatta a talapzatot. I. Na
poleon lehordatta az alacsony épületeket, mellyek környékét ellep
ték, s az utóbbi pápák a nagy tért helyreá.lliták. 

Ezen tért pompás építmények környezték ; ezek közt egy dia-
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daliv e az Ulpia basilica, melly olvasás·, sétálás-, igazságszolgáltatásra 
,-olt szánva. Négy sor oszlop öt hajóra osztá azt j a padolat sárga és 
violaszín márványból állott j a falak fehér márványnyal valának be· 
vonva j a födlet bronzból s körülte remek szobrok. Verescsikos s"árga 
márványból készült öt lépcső vezetett iól abba; délre néző három ka
pun át volt a bemenetel, mindegyík tornáczcza1. Damascusi Apollo
darus épitette azt, kinek tulajdonittatik még az anconai iv a cstis:t.ár
nak lovagszobrával, és az ~íltalnnk másutt emlitett hires hid a Dunán. 
Nem volt benne nnnyi eszétyesség, hogy Hadriánnak hizelkedjék, 
vagy ki ne nevesse abbeli eröködését, melly szerint müvésznekakar 
látszatui; ez neki életébe került. 

Traján példájára magánosok és városo}( pompás épületeket emel
tek. Ernlitettük már az ifjabb Plinius pompás villáit, ki midön procon
sui vala Dithyniában, fiu·döket, vi~vezctöket, cloacák,t emeltetett, vagy 
helyre<íllittatott; egy porup~ís szinházat Nicaeában, egy csatornát a ni
caeai tó és a tenger közt. Cajus Julius Lucerus épitész Spanyolország 
.Alcantara városában még most is fönálló igen díszes templomot épí
tett, s a 'fajo folyamon bámulandó köhidat, 200 lábnyira a folyam 
szine fölött j mellynek hossza G70 lúb, a hat i vezet ~4 lábnyi nyílással 
bi1·, az oszlopok ~8' vastag8águk, egészen g;ranit, 4' hosszu s 2 l:íb magas 
darabok ból, olly jól összeallitva, hogy az idö még csak egyet sem moz
ditott ki helyéből. A hidfónél 23' magas, 14' széles kis templom emel
kedik két oszlop- és egy ajtófélből egyszertien összeállitott homlokzattaL 

A hid Augusta Emeritában (lHeridn) a Guadiana folyamon 2575 
lábnyira terjedett, G4 köralaku és egyC'nlötlen ivezetekkel, egészen 
köböl. Átnézve minden tadományi vürosnak türténetét, többé Yagy 
ke,·é:>bbé jeles emlékékre tal~ílhatni, mcllyck tiibbnyire a császürok 
korszakából erednek. Néhány még most is fönvagyon, mint peldául a 
már emlitett amphithoatrumok V m·ona, Arles, Nimes és Vi('mlc váro
sokban j istriai Polában, mclly a Col ysacumhoz hasonló cso(lálatos mü; 
egy másik az alig ismeretos Orange városban, naumachia- és stadium
mal, s az eddig ismeretes egyik legnagyobb szinhúzzal. Balbek és Pal
myra csodamilvein kivUI egyéb épit•nényck Palaestina Dccapolis d
rosában, Afrika partjain, Spanyol01·szágban, a Gard-l1id Galliában, 
nagyszerü parttöltések, s az arlesi, nimc;;i, narbonnei, autuni és egyéb 
kikötők 1) e korszakba tartozók. 

Igen soknak alkalmat nyujtott Ha(lt·it'tn, ki :>zcnn~délycs elöt:zP-

1) Ezen korból valók a Sz.-LiínHc,-templnm oszlopni ~lilnnóhan s a Brcsei{,. 
ban nem régiben fölfedezett templom. A romai miivészet halarlí,.:\nak é~ han~·ntU•

sAnak ÍLtalímns átnézetét a következő K&nyvben tuljuk_ 
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n~tettel viselteték azon müvészetek iránt, mellyckben maga is gyakorolta 
magát; minnazt elhordatta, vagy másoltatta, a mit folytonos utazá!<ai
ban látott. A vilá.gnak hét csodája közé számították az ö paranesára 
í•piilt cyzicumi templomot; bevégzé olympÍ .J up iter templomát, mellyct 
hét szilzacldal elübb Pisistratus kezelett: szamos építményekkel ékité 
Romát és Görögországot. Ő épitette az amphitheatrumot Capuában, s 

R Piotina basilicát Nimesben, melly a legjelesebb romRi maradvány 
Galliában; Jerusalemben e~y szinházat és kiilönféle templomokat; 
Atl1eneben Pautheont kétsoros tízoszlopu csarnokkal, corinthusi osz
lopokkal; Romában az Aelius-hidat, és Hadrián sirboltozatát (moles 
Hadriani), a jel~nlegi Angyalvárat. Ez rézzel volt bevonva, negyven
két oszloppal, mcllyek mindegyike egy szabrot tartott, s csuesán egy 
négylovas fogatot a e~ászárnak arczképével, olly nagyszerü mérvben, 
hogy egy lónak szemiircgéhE'n egy ember elfért 1). Azt mondják még, 
hogy egyetlen darabból állott; a mi azonban párhuzamba állitható az 
épitész Detrianus által eszközJött ama csodával, kiröl azt mondják, 
l10gy egy helyről a másikra vitte át a Bona istennő templomát s Nero
nak óriási szobrát, egyenes állásban s fölt'iiggesztve, 24 elefánt erejével. 

Külön1is kedvét lelte Hadrián Tivoli nyárilakának fölékitésében, 
melly tíz mérröldnyi körületl't foglalt magában két szinházzal. A már
vány pazarul alkalmaztatott, még a tónak medre is azzal rakatott ki, 
hol tengeri-csaták adattak eli). Az ecleeticismnsnak anyagi jelvénye 
gyanánt, melly akkor mimlmtben Hltltatkozl!k, Görögországnak leg
g-yönyürübb tájai ~ legnngyolJh épiilctoi ntlának utimoz,·n ail elysium
nnk látványávaL Talúltattak itt :;zoln·ok minde1' tartományból; baby
loni istenf'tlgék, eg·yptomi i<pLinxck, giiriig istenek, hetnu;k bální.nyok, 
c•orÍnthm;i edényP-k, S 1aJáu mrp; iwliai dombormüvek ÓA chinai por
ezelián is. 

Utánzásból készültok nkkor szobrok ó-gürög t~tylben, mtí.sok ve
res granitbúl egyptomi módra. Hogy remekül tudtak rnjzolni, nnnak 
bizonysága Antinousnak két szobra a Belvederi szobron kiYiil, melly
nek talán amannak neYc hiLúsan tnlajdouittatik. 

Eme pillanatnyi fény után hanyatlásnak indultak a szépmüvé
szetek. Az Antoninnsok elhanyagolták azokat a bölcsészet miatt. PiuA 
Lanuviumban villát építtetett, mellynek fényéről fogalmat adhnt egy 
40 fontot nyomó ezüst kulcs, mellyel a fürdöknek vize záratott el. 
Ez(,'fl kornak szeb h emlékei közé tartozik Marcus Aurelius 'lóháton a 
Capitolium elötti tén·n, és ar. Ant~nin-féle oszlop, jollehet Traján osz-

~) ban. Antiochenn~. flfQt 1Xf!7.WOi.oy.: ap. Salm. in Spúrtiano, pag. 51· 
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lopán&k utána áll a csoportozatok elo~>ztása és az alakoknak nem any
nyira gondos kivitele által j n mit koránsem pótolnak némelly azel·en
csés gondolntok, minö például a Hir, melly egy pa~sra irva a történ
teket, a németek elleni hnrczoknt a marcomannok harczaitól elvá
lasztja. 

A győzelmek, jótétemények, hízelgés következtében me~po
rodtak a diadalívek j a. dombormüvek azonban Severusnak ivez!"tén 
rosszul vannak kivive, habár igen gyönyörü az ö bron.z uobr~~o, jelen
leg Barberini palotájában. Alexander Severusnak czélja volt fóléle,;r;
teni a müvészeteket, szobrokat állitott föl a .Forum TlltjAnum körül, 
számo~ épületeket emeltetett, ezek közt rueleg fü.rd.aket; 3 maga is 
rajzolt, s a márvány különfélc uemü kh·akását találta fól 1). Caracalla 
fürdöinek épitészetc nagyszerü. Dioeletinn az ö fürdöiben winden 
eddig lá tottat felülmulni akart j azonban nem igen szigot·u izlésre mu
tatnak az ékességek, mellyekkel a boltozat el volt árasztva, s mellyek
nek leszakadásn által sok ember életét veszté. Minda,z4ltal csodálatos 
az ö palotája Spalatróban, 705 angol láb hosszu minden oldalról, 35 
láb széles négy utczával, s mindegyik hossza 226 láb, mellyek közé· 
pen egy térre futottak össze, mind annyi i'vez etekkel 2). 

Haldokló müvészetnek nev~zi Plinius a korabeli festészetet 3), 

jóllehet sokat dicsérettel halmoz cl. Ugyanő és Vit111v panaszkodnak a 
tulságig vitt fényüzés miatt a márványok dolgában, minélfogva a tere
rnek porphyrral, kigylával, zöld, vörös, sárga márványnyal, agát- 1:1 

mindennemü jaspissal ,·onatnak be j söt különféle szinü, mestersége.,; 
petyegetéssel emelik a márványnak fényét, vagy legalább szinmázzal 
vonják he a falakat: mindcz a festést haszontalanná tevé. A rujzokban 
sokkal inkább ügyeltek a részletekre, mint sem• az eszményire j a haj
zatot lékeszszel (tt·epan) késziték, néha különféle szinü márványból, 
miként az öltözetet is, elfogadva az azon korbeli hölgyeknek idomtalan 
fodrászatát. Még az é1·mek is, mellyek c kornak kezdethel jobbak 
valának a görögökénél, durvább alakban tilnnek fol j mindazáltal igen 
szépek is -találkoznak főleg Gallicnus és Posthumus korából, s Tribo
nianus Gallusnak egy nagy érme. Nem is csoda j annyi jeles minták
·nak szemlélete után, idéiről időre csak támadhatott valaki, a ki azok
nak tanulmányoz:íaáru ndva magát, azokkal vetélkedni igyekezék j 

') Lamprtdiu. in Alex. 2i. 21:1. 
~) Adam's Ruins of IlLe palace fTj' lJiocletian al Spalaüo. 1764. Ab OJa, Ther· 

mae Diocletiani. Antwerp, 1558. 
a) Lib. XXXV. 5. 
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a mi elszigetelt tény, a a mtivész.et történetében meg kell különböz· 
tetni azt a valódi elöhaladástóL 

llernl•num és PompPjl. 
Ezen maradványok, tulélve a természetnek és a.háboruknak vi

szontagságait, minthogy az id ö és az események következtében széttö
redeztek, s elváltak azon apró részektől, mellyeknek megcgyozése ad 
az egésznek értelmet, koránaern nyujtották tökéletes fognimát onnak, 
mik voltak akkJr a müvészetf>k és a fényüzé~> j s a köz- -és magánélet 
azokásainak folfedezésében csak tökéletlenül érintik azokat az irók, 
kik, mint valameily ismeretes dologban, a czélzással beérik. A fuga. 
lomnak kiegészítésére egész városoknak kellett előbukkanni a fOld 
alól, mellyek mindent elénk táJ:jo.nak. A V ezuv1 melly azelőtt mindig 
tíizet okádott, s~zadok óta csendes maradott, mig végre Titus ural
kodá.so. alatt megujitá kitöré;;eit, mellyekkel még mai napig sem szünt 
meg fenyegetni Nápolynak gyönyörü környékét. Az elsö yeszély al
kalmával számos falvak- és villákkal együtt Herculanum és Porupeji 
városok szintén el lőnek temetve, de kiilönböz:í módon: nz előbbit a 
láva és izzó köveesek boritották cl, mellyek kihülve, kökeménységre 
-változtak 1 ugy annyira, hogy ezeknek azétrepesztésére löport kell 
használni j a másikat földnemii por és gyenge kéreg fodi, mellyet félre 
lehet hányni. 

Tizenhat század mult el felettök , mellyek e ·városok cmlékét 
még a lá v ánál is jobban eltörölték, midön 17 13-ban ·lot~ringi Emmanuel, 
Elbeufi herezeg egy házat akarván épiteni Portici közelében, s érté
sére esvén, hogy egy kömyékbeli ember márványt ásott ki egy kut
ból, megvásároita töle a jogut az á~atásokhoz. A kut épen a hercula
numi szinház folött állott, s kivont onnan egy Herculest-, egy Cleo
patrát s hét más szobrot, mellyek azonnal Francziaországba küldet
vén, ottan bámulatotkeltettek. Tovább folytatva az ásatást, igen finom 
afrikai márvA.nyra tett ~zert, ·azután egy kerek-templomot fedezett föl 
24 oszloppal, s ugyanannyi Hzoborral köriiletében. 

III. Károly nápolyi király Elbeuf herczegtől megvásároita a tol
ket, s folytatván ottan az ásatást csakhamar kitünt, hogy egy egész 
város fedeztetett foL E város folött azonban husz meternyire keménye
dett meg a láva és a kövecs, s folébe épült Portici és Resina, mellye
ket le kellett volna rombolni királyi palotáikkal együtt. Részletes ása
tásokra kellett tehát szoritkmmi, napvilágra hozni mindegyikböl, amit 
lehetett, s ujra betölteui az üregeket, ne hogy lesülyedjen a város . 

. Mindennemü régiségek jöttek igy napfényre : fresco-festések, ké
pek, éke8ségek, !:'dények, dombormüvek, arabeszkek, Nonim1 és Bal-
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lus consulok lova.gszobrai, bronzok, lábasok, lámpák, csészék, gyer
tyatartók, oltá.rok, hangRzerek és scbészeti eszközök j mellyek mind a 
,Bourbon i muzenm'-Lan öriztctnek. Számosb tágas épületek fólisnwrtet
tek, templomok, ~:gy szinluiz, a négyr,:zögü forum 228'hosszaRág- és 132' 
szélességgel, oszlopok által környezve, rnellye-k a kölesarnokot tal·
tották, mialatt más 42 oszlop födte a belső csarnokot, márványpadlat
tal s fresco festésii falakkal. Az utak egyenesek valának, gyaloguttal 
mindkét oldalról. 

Ugyanazon időtájban egy parasztnak e kéje egy bronzazoborba 
ütközött, s ez adott okot Pompeji város fölfedezésére 1). Kavicsok és 
hamu borítják, ugy hogy lassankint egésze~ napfényre hozathatik. 
Utak, paloták, szinházak, há:.::ak bukkantak már elő, mioden azon álla
potban, a mint a rombolás által meglepett szegény emberek onnan 
menekültek. Festmények és mozaikmüvek épségben megtarták szinö
ket j az asztalon vagy a konyhában eledelek várnak a vendégekre ; a 
pinczékben bor van, a hölgyek pipereasztalán balzsamkannák. A kö
rüljáró nlindcn lépten azt véli,- hogy eléje jönnek a hajdani háztulaj
donosok. E magány azonban fagyasztó, hol csak néhány itt-ott fekvő 
csont emlékezteti az embert a szerericsétlenekre, kik menekülvc ara
nyat, pénzt szedtek magukhoz ; csontvázak, mellyek még most is keb
lökhöz szoritják a dr:íga kincseket, a mik talán életökbe kerültek. Itt 
egy fogoly a börtönben, amott egy Urkatona vcs:t:ett el; még lánczok
ról függö csontok í:; találtattak. A főtemplomban a tüzes folyam által 
meglepett pap csákányt vett kezébe, s hogy menekülhessen, két falat 
áttört j a harmadik fal előtt találtatott meg kezében az eszközzel, 
mellytöl hiában vát·ta szabadulását. 

Ne hogy e finom müvekben kár történjék, s hogy semmi azok
ból veszendübe ne menjen: a muuka nagyon lassan halad előre, ugy 
hogy a városnak alig ötöd része vagyon föltárva j azonban ez a fórésze, 
találtatván ott két szinház, Isis és Aesculap templomai, egy görög 
templom, egy külknpu, a sirokhoz vezető ut, a forum, basilica, s a má· 
sik végén az amphitheati'Um. 

Pelasg falak veszik körül a várost, s szük téren annyi épület 
vagyon összehalmozva, hogy mai napon egy nagy város kitelnék belő-

1) 175ö-ben, az ásatlis ke:.cdödött 1799. Domenico }'onzana, ki 1692-ben Sar· 
noból Torre dell' Annunciata-ba vezette a vizet, szükségképen Pompeji romjaiba 
ütközött. alagutjai által : már hogy nom ,-olt kiváncsi azoknak tólfedezésére ? 

A Pompeji ásatlisára vonatkozó számos miivek E'redményei jelenleg összegyUj
tetnek Niecolini Faustus és Felix illy czimü munkájában : Le etue e i mvnume11ti di 
PumpP-;' lliaegnati et deacritti. 
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lök. De a mcnnyiben fölüimultak minket n. régiek nagyszerüséggl'i, 
annyiban maradtak hátra a kényelem dolgában ; mert házaik aprók 
és rosszul tolosztva vnhínnk, kiilönhen s:zabnd ég alatt, udvarokon, 
esarnokokban, formnon töltvón életöket. Külre kevés ablak nyilik, 
nzok is magasan vanuak, hogy kikerüljék az Mmenök kiváncsisligát; 
miért is az utczák egyhangunk, hol boltok nincsenek. A házak elren
dezés és ékesség tekintetében hasonlitanak egymáshoz; egy vagy két 
emeletesek ; áz apt·ó szobák hossza Rlig tiz vagy tizenkét láb, magas
sága i4-18, kevés közlekedéssel egymás közt, mintegy nblakok nél
kül, kivéve azokat, mellyek a kertbő nyílnak, s mellyck !JihcWleg n 

nők számítra tartattak Ion. Az udvarokat még a legkisebb házakban 
is folyosllk köritik, hogy árnyékban legyenek; a lakoszhi.lyokbnn fa
nemnek nem használtattak, kivéve az ablak- és ajtókereteket; a pad
lat mozaik-míi volt, a födlet és a falak különfél\l alakokkal befestve, 
vagy pedig gipsz-dombormü kerekkúpekkel valáuak ékitve. Nem ta· 
lálni lakást festés és mozaik nélkül, ábnizolva eledeleket, könyveket, 
házi-s1.ereket, történeteket a háztulajdonosnak ízlése és tolfogása 
szerint. 

A tragicus költőnek lakása szélességében 15, hosszában 30 me
ter, tolosztva i 9 szobára, ide számítva a?. előcsarnokot. A küszöb mo
zaikjo. nagy .kutyát ábrázol lánezon, e fólit·attal : c a v e c a n em. A 
folyosóból a csarnokba jut az ember, egy lodött udvarba, melly négy 
oldalán festvényekkel van ékitvc az Ilins jelenetciböl, vagy a dramai 
müvészett·e vonatkozólag; köriiliitte kamarák az idegenek számára ; 
ezek. is gyakran ocsmány festvényekkeL Szemben a bemenettel a 
t a b l in ium, vagyis elfogadási terem, hol egy tragicus költő van le
rajzolva, ki két hallgató előtt sznvnl, mig a mozaik-padolaton valameily 
münek előadása ábrázoltatik ; a kivitel igen jeles. Innen a p e r is t y
l ium b a, vagyis második nyilt udvarba nwgy az ember; itten van egy 
ki:> kert hét doriai oszlopu csarnokkal köritve, szintén festve. Háttér· 
ben áll a l a r a r i u m, vagyis családi kápolna igen kecst's Faunussal 
bronzból j halra egy kis nyugszoba, ebben Diana, Nareissus a forrás
nál és a halászó Amor j egy másik kis szoba szárazföldi és tengeri táj
képekkel, a f(ita\Qn egy sor könyv vagyon lerajzolva, melly könyve
ket a tragicus hihetőleg csak ohajtásban birta. Eiül van 11z c x e d r a, 
vagyis társalgási terem, ékitve táuczosnök, gyümölcsök, állatok ábrái
val r ott vagyon Ledn, az elhagyott Ariadne, Iphigenia áldozata; oldal
vást a kis konyha, lerajzolt és valódi eszközeivel, a szintén festett 
ebédlövel (triclinium) áll közlekedésben j fölül volt a nötet·em (gynac
ceum). 

40 
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his templomában el vannak rendezve a S:llertartáf!i eszközök; az 
e szertartások küzt meglepett papoknak csontv:izai még a papi öltö
nyüket lwrdt.-\k; a RÚII az oltáron áll; gyertyatartók, lámpák, esészék 
a libntiokhoz, ágynemiiek az istennőnek számára, t!kitett purificato
rinmok, egy túgas bronzedény az utolsó áldozat h:unvaival, kc~·erve 
az áldozatok kövér ré~zeivel. 

A külvárosnak tágas és egyenes utczáját egész hosszában mind 
két oldalról mezei bkok, sirok, kerek kőszékek környezik, hová a 
lakowk jöttek este felé barátaik és rokonaik si1jai közé fris léget él
vezni, s a járúk-keWket szemlélfl.i. A külvároshnn volt azon kis villa, 
mclly Ciceronak annyi1·a megtetszett j közel ehhez a Rzabados Diome
,]cs ,·illája, toljes épségben, küllépcső felett nyiló s két oldaloszlop
pal kömyezett kapujával, négyszögü udvarát oszlopokon nyugvó csar
nokok kürnyezik, mellyek alatt nyiltak az ajtók n lakosztály okba. Dio
medes itt t:dálta sitját. j meglepetve a hamu által, a tenger felé aka1·t 
menekiilni rahszolgájávul, ki az ö aranyát és drágaedényeit magával 
vivé, Je ntközben megfuladott. A tágas pinezékben az amphorák a fal 
mellctt állanak apró cserépnemti korlátok közt. Ide menekült a házi 
ass:r.ony a rabszolgálókkal, s itt vesztek ellmflzonheten; a házi asszony 
a falhoz támnszkodva, a rémüléstől kitetjesztett kamkko.l a hamu áltnl 
ki:irülvútctett, melly megkeményedvén kö1·ülte, alakja benne látható. 

A városnak falain belül nem measze a kaputól van a ház, welly
nek homlokfalán Sallnstins neve olvasható vö1·ös betükkel j hol kifüg· 
gesztr-ttok a tisztviselök rendeletei, az adásvevések, árverések s egyéb 
hirtl<·tmények. Belül bÁmulandó képek, rózsaszinü márványok, nw
zaik·,k, amphorák s igen dr:iga edények találtattak. 

Azt mondhatná az ember, miként a házak még tegnap lakva va
lának. A czégér még most is núntegy hivni lát~:~zik a kereskedőnek 
boltjába j itt a falat csak alig mcszelték be, ~. az ott elhalndó gyerme
kek bemázolták azt, vagy a katonák nevökkel 11 pajkoil élezeikkel 
irták be, vagy a szavazat-hajhászók valameily jelöltnek nevét, a szc
retiík bókot vagy gnnyt irtak rá. Belép,·e a házba, n küszöbün olvas-;a 
az ember a sa l v e szót, s mintegy hallja azt a ház urának ajkairól, 
kinek a jó üdvödet jel~:~zava nem használt. Amott kutak vauno.k az 
utcza ki.izcp~n; emitt a tengerbe vezető Bárcsatornák (cloaca) j egy 
keresztut szögletén gyógyszertár, almába harapó kigyó czégérrel j 
másutt egy oltár J up iter sasával, eladásra kitéve ; a köz mázsoló hiva
tala; mP,legital-boltok, megfelelök a mi kávéházainknak; másutt ismét 
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kéjház; a rajto. kifaragott priapusok által jelölve, s a homlokzntt·n irt 
mondat ll: ic felicitas, azon kornak bölcsészi nézeteit tünteti elö 1). 

A kenym·eken a péknek neve van lenyomva; némellyek még 
meg sincsenek sülve, mások m:i.r megtörvék; a kölyümalomban külö
nij:; malomköveket láthatni; a tekujjben kovászszal clkészitve a liszt; 
a kemenczében torta a maga lábasában; másutt bab, dió, olaj, bor 
palaczkokban a consulok nevével, mellyek nem kiliriteni valók vol
tak; gabonafl.zem, me ll y elültetve kicsirázott, s t 700 éves szunnyadás 
után kalászt hozott. 

A nök lakosztályaiban találhatók gombostük, varrótük, gyüszük, 
oll6k, czérnagombolyagok, rokkák, s azon női ékességei;, melly(:kkel 
a nők jelenleg is szépségöket növelik vagy pótolják; litlyuggatott pín
zck, mellyeket a velell(·zei és genuai nők módjára a pompejibrli nök 
is nyakukon hordoztak; más helyütt koezkák játékra, gycnneklapták, 
hangszerek és scbészeti eszközök, s ezek köz t a szülészek fogúja ~). 
Számos kézirattekercsek is találtattak, mellyek széndaraboknak tai·tat
ván kezdetben, elhányattak, késöbb imtoknak ismertetvén el, ügyes 
eljárással egy részben lem~ísoltattak 3). 

Nem kevésbbé pompásak vallinak a sirole Abban, a mellyet Tu
che még éltében szabadosai és szabadosnm számára és l\1unatius Fau
stus Augustus parja és podesta (pnganns) állítottak, a fölirat fölött van 
Tuche arczképc, alatta egy dombormii, egy oldalról a családot, mási
kon 11. helyhatósági tisztviselöket ábrázolva; mellettc vésve látszik 
egy hajó, az utrakelés jeh·ényc; közel ahhoz a triclinium a halotti 
tornak. 

Egész könyvek teltek meg eme fölfedcz(:sek leirá~lival, s Bacchw=, 
Venus, Priapus többnyire floiból mán·ányfovel és kezekkel készill t 
szobrainak elsorolásával. S ha meggomloljuk, hogy nem létezik ottan 
olly lltk, mellyben festvények ne t11hí1tatuának; hogy nagyszerü moz:ti
kok 4) szolgllinak padolatul a megánlnkoknak, mellyck mai napon még 
a királyi palotáknak is fényüzési czikk1•i lehetnének; ha tekintetbe 
,·eszszük az apró diszmüvck müvészeti finoms:ígát: bámulattal kell 
elteln ünk, mi'Veltséget látva ott, hol a hatalom, tudomány, szellem, gaz
dagság egy ki\"1\.ltaágos osztálynuk ja.várn szolgált. 

Az 6-világnak eme csodái épen azon idiitájban jöttek napfényre, 

, 1) Tt~.lím <'stlk jd\'ény i-.~ "zcrelles<•-monclat n•lt, mclly a ealislJurgi mo~aikou 
~ elöfonlul, e hozzt\t.;tellel: "'Sihil iutrd maii.·• 

") Lá~d feljebb XVII. fej. ili>O. l. 
3) Lllsd XIII. könyv, 1. fej. éd az A1·cluuwlugiát. 
') Hasonlíthatlau az, melly Sándor csato\jllt Dnriu~~al ábrázolja. 

40* 
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midön az uj-dlágnak egyéb városai fedeztettek föl, nem ugyan hamu 
és lúva alatt, lianem Mexiconak rengeteg erdei és liánai (felfutó nö
véB_r) küzt, mellyek {\p olly áttö1·hctlcn g:ítot vetettek ezeknek, rnint 
amazoknak a vtdkünnernii anyagok. 

Keresztény mihí-szct. 
Ki a rnüvészetekben egyedtil csak a formát tekinti, azt fogja 

hinni, hogy a kereszténység semmi tekintetben sem lehetett azoknak 
javára. Ki azonban a szellemct tekinti, látni fugja, hogy a müvészet 
szintugy ujjásziiletik általa, mint bármelly egyéb dolog. A keresztény 
vallás, melly ujbtíl hirdeté a hitet, mint a mclly kinyilatkoztatáson ala
pult, a reményt, minthogy isteni ígéretre támaszkodott, a szeretetet, mi
vel minde11kit testvérnek jelölt ki, szlikségképen átalános fölforgatási 
idézett elő a müvészetekben , behatván azoknak legislegmélyebb
jérc, ugymint az eszmébe; s a helyett, hogy lerontaná, tökélyre 
vitte nzokat. A müvészctek nem voltak tiibbé a !!Zerencse fiainak 
időtölt(·~e, az érzékek ingere, a gazdagság ékessége ; hanem belevc
gyültek a szerctet és fájdalom ünnepélyeibc, csatlakoztak az össze• 
minlts1~ghcz, hogy kifejezzék a vágyat a tökl-ly után, mellyre folyton 
törekszünk ez életben, de a mellynek teljesülése n másik cletre van 
föntartm. 

Eddigele az anyagra éi! érzékit~égre szentdvéu magát a müvé
~zet az által, hogy bálványokat vagy fejedelmet tarágott.; a képet to
vábbá istennel ugyanazonot;Ítván, természetes, hogy az első kereszté
nyek irtóztak attól. Pedig már a kereszténység kezdetc óta maguk is 
használt,lk némi jel ven y eket. A kegyeletes sirokat nuaglyphok vagy 
bevésetek ékiték, ábrázolva plilmaágakat, sziveket, háromr>zöget, ~ző 
löti:ít, l~alat, keresztet, különörlen a Krisztur> wonogrammját, az elhunyt
nak nevével. Eme díszítmények előbb bevésettek, azután kitöltettek 
miniummal, azon szinncl, mellyel a diadalmenet hősei festdték be ar
~~zukat, s melly szin a győzelem uj nemét jelölte itten. 

Catacombák. 
Itomának területét vulkánnemü termékek, megkeményedett láva, 

peporin, pozzolana föld képezik, melly utóbbi különösen alkalmas a 
vizalatti épitményekre, és a Teveronc üledékeiből alakult travertina 
( mészkő). Ezen anyagokból épiilta vt\ros: a láváblil készült a kövezet, a 
peperinből a lépcsők, az ajtó-küszöbök 1::8 ablak-párkányok, a szilárd s 
könnyii mészkőből a falak. 

Ezen anyagoknak fóleg az Esquilin-kapu melletti asatása által 
nagy terjedelmü és mély üregek képeztettek, kanyarodó utakkal s 
m:lm több t'meletr('. Némolly üregt)k 11 kihmép dtemetésén• szolgáltak .. 
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galambducz gyanánt egymás fölé helyzett fülkékben j s habár Macce
nas villájának építése alkalmával azoknak nagy része elzáratolt is, 
némelly üregek mégis meghagyattak, mások későbben ásattak. 

A keresztények, talán azokn:1k ásására kárhoztatva, használatba 
vettek; vagy talán kényszerítve levén magányt és biztosságot ke
re~ni a rejtekekben, megtért munkások által vitettek oda, s ott tar
ták gyülekezeteiket, ottan temették el Istenhez költözött testvéreiket. 
E közönséges vélemény Nápoly-, Syracusa-, Parisnak hasonló példáira 
támaszkodik. Mivel pedig illy módon nagy bizonytalanság uralkod
hatnék az ottan találtató ereklyék iránt, s a keresztény és pogány 
~zertartásoknak közösségét tételezné föl, a mi az ösbuzgalommal na
gyon is ellentétben áll: más ujabb irók bebizonyiták, miszerint a ke
resztény catacom bá.kat különösen csak a keresztények ásták, s a po
gányok ebben részt nem vettek. 

A foldalatti hosszu folyosók oldalvást készitett több rendbPli 
flilkékkel, helylyel-közzel gipszmunkával ékitett szobákba, és kápol
nákba végződnek, hol a szent titkokat tartották. Origenef!, l\'linutitt~ 

Felix, Clemens Alexandrinu11, Arnobius, Lactantius n pogányoknak, 
kik azt kérdezték, hol volnának a keresztények templomai és oltárai, 
azt felelték: miként Isten előtt csak azon templomok és oltárok ked
veHek, mellyeket az ember szivében emel. Az illy anyagi felelethűl 
azonban nem lehet következtetni, hugy nekik illyenek nem voltak; 
ök csak utálatukat akarták tanusitnni a pog<ínyok babonaságai iránt j 
s a catacombák bizonyitják, miként kezdet óta a kereszténységnek 
voltak templomaik és oltáraik. 

A catacombák valának az t>gyedüli templom, mellyet a keresz
tények fölékithettek, mintha a miivészetnek, hogy nj ra föléledj en, cse
csemő korához kellett volna folyamodnia, midön a barlangokban gya
koroltatott, mielött a szabad ég alatt megjelenhetnék. Midön már nem 
''olt szükség azokban elrejtőzni, tiszteletben áJlottak, mint szinhelyei 
amaz ajtatos jeleneteknek, mellyeknél a llivek, megemlékezve a hol
takról, azoknak követésére készültek; ~ a haldokló jámborok ama 
szentek körében ohajtottak pihenni, hogy az ö közbenjár:i:mkban ré
szesüljenek. És igy folkeresték azokat a XII. századig; ezután csak 
azon catacomba látogattatott, mellybe sz. Sebestyén templomából van 
a bejárás. 

~ V. Sixtus uralkodása alatt a li.gyelem eme régi sirokt-a is kiter
jesztetett, s ö több ereklyét vont elö azokból; melly kegyeletet VIIL 
Kelemen és más pápák is szabályoztak. Ezután tanulmány tárgyává 
tették azokat a tudósok, s mellözve Mallio Pétert, ki a XII. sz:í.?:adhan 



cgyszeriien elszámlálta azokat, Onupbrius Panvinins volt a.z el~;ő, ki 
az ottan divatozott szertartások- és gyülekezetekrrH értekezett, s Ro
m:lban 43 catacombát számlált elő 1). Bosio Antal, a maltai rend ügy
niike, több mint harmincz éven át f1i.rad.hatatlanul bejárta a catacom
bákat, s a nélkül, hogy költséget vagy fáradságot kimélne, tcrvr'ajzot 
készitett, lemásolta a rajzokat, faragványokat, koporsókat, oltárokat, 
kápolnákat, s leírta azokat E' ö l d a l a t t i R om a ezimü munkájában, 
mclly halála után jelent meg 2). r\tnézte és bővítette e müv~t Paolo 
Arringhi a), ki annak ismeretét elterjcsztvén, rotisokat i~ hasonló kuta
tásokra ösztöuzött. Marc-Antonio Boidetti kanonok, kételyeket látván 
clhintetni az onnan kivont l'reklyék hitelesflége ir.1lnt, kiadta "Osser
vazioni sopra i cimitet·i dei santi martiri et degli antichi Ori~>tiani di 
Roma u ezimii müvét 4). Jóllehet az ereklyék tisztC'letére s az egyház · 
rendeleteire e részben kHiönösen hivatkozik, egyuttal a ca.taeombák
ban talált sz:imos tárgyaknak rajzát is adja, s azokról is értekezik, 
mellyek nem csak Romában, hanem az egész világon előfordulnak. 
Ezután közüsen folytatta kntatása.it Marangonival ; azonban midön 
azokat közzetenni akarnák, tüz ütütt ki lakukbau, s annyi éveknek 
gyümölcse füstbe ment, kivéve azon keveset, a mit Marnugoni azokból 
kiadott 5). Késöbb XII. Kelemen rendeletéből Bottari lá-tott hozzá tt 

kutatúshoz rendkivüli tudományossággal 6), de csekély uorgalommal 
s mt:•g kevesebb érzéssel a keresztény müvészet irányában. Hokkal 
helyesebb vizsgálat alá vette a catacombákat Marchi atya azon mun
kában 7), mellyet az utóbbi viszontf.gs:;í.gok ft~lbeszakitortak, s melly 
nuis iclögen müvcknek alapul szolgált. 

A müvészetnek emez üregekből kikerült számo11 maradványai
ból, mellyek a kiváncsira nézve Romának egyik csodáját, a jámbor 
hivőre n0zve peJig a kegyelet és remény szentélyét képezik, a Vati. 
kánban kereszt6ny muzemn alakult, azokon kivül, mellyek a templo
mokban, fölcg a hegyi Sli. Márton, sz. Agnes, laterani t~z. Jánoi!, Ara. 
Coeli, Santa-1\Iar.ia-l\Iaggiore és Santa Maria Transteve,re templomai. 

1) De ritu sepetieneli mortuos apud veteres Christianos et de eorundem coeme-
teriis. 1574. 

') ln-fol. 163)!. 
3) Roma .roUermnea novia.rinra. 1651-1Gf,9. 
1) In-fol. 17~0. 

-~) Appendix de coemete1w SS. Tlwaacmi• et S(;trwnini, és Acta ·s. l'ictorini. l 7 tO. 

•) Roma sotterl"anea. 1737-54. A táblák ugyanazok a Ilosio tAbláival. 
1) .Mcmumenti delle arti cJ·istiane printitiCJe della 'ltletn>poli del eJ"Úit~iruo. 

Roma, 18H. 
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ban vannak cl~;zórva, t~ mellyek után meg lehet irni a kCl·esztén!· mii
vészet történetét, mellynek csak rövid alapvonalait adjuk itt elii. 

E müvek, miként már monoottuk, többnyire anaglyphok; a dom
bormüvek száma alig megy százra egész Romában, 150-re a többi 
Olaszországban, s 40-re Francziaországban; mozaik-müvek sem hiá
nyoznnk. Tertulli~n, ki a müvészetet ennek visszaéléseivel összcza
vnrta, a catacombákban még csak a ,Jó pásztor' at·czárn. sem akart is
noerni, ~ lrgfolebb a lantot, horgonyt, halat, bárányt, a hajót és szölő
t?ot t.iirte 1). Clemens Alexandrinus 2) ugy véli, hogy a kereszt(myek 
pu~;;étjcikr.n a galam unt, Iullat és vitm·lás hajót használták. A Jó pász
lot· is előfordul ni>mell~'ekeu ~); sz. Péter a kakassal ; az imádkozó, a 
k ö n~· ii r g ö, v:ogyis egy ember és egy nö, állva égre emelt szemekkel 
és kiterjesztett karokkal; az ásó, midön földalatti üt·eget v1\.j, néha 
egy más ainkkal együtt, melly lámpát tart kezében. Némellyek azon
han, fóleg Agincourt, helytelenül tulajdoniták a hös időknek a kt'.
!Hibbi faragványokat, minth.-.gy az elsök tisztán képletes és hieroglyph 
t·ajzok valának, azt tiintetn clö azábr:'~kbnn, a mit !IZ atyák tauitoll:•k, 
,-:-~gy írtak. 

A catacombákon használt jelképek Yalának : e kezdö betlik .4 !!. 
;t', lll, me ll y ek Krisztust jelentették 1) j n pálmaágon ny ug,· ó galam lJ 
~gy csillaggal szájában, vagy n mclly ~~ -kehelybiíl isúk: a forrátsho~ 

.~;ietö szan·asok j halak a BziÍrazoll: kakas, meJly hirdeti az örök ll:IJ:lpal 
hajualát j ki!t kéz ég felé emelve, vagy két kéz és kt~t láb kere:-;ztl.w 
t.éve; a delphin, jelvénye a lelkek (ttmelletének egy vendégi;zeretii 
part felé j a remény horgonya, vagy egy rgy8zerií olajág; néha a st.iv, 
mellyet a pogányok gyermekeikt1ek nyakioba ukasztának. 

A kereszt legközönségesebb jele volt a katholicismusnak, miut
laogy a keresztény, midün azt magli.t·u \'eti, az égbiíl a földre, kdetrül 

') De pudicitia. ~em olly kötmJii mp,gfejteni e jeheuy~let. A hajó u Péter 
hajójat ábrázol!• j a horgony a reményt és a !:!zent-Ilaromság egy hteut j a lant u~ 
ig:tz uj Orphcust, miként Krisztus ollykot uevezteték; a bárány az ,Agnu" Dei'-t; 
a szölötö az evangelium 11ma mondatlLt: "Én vagyok a ~ziilötö, ti a ~zöWve~szök." 

~) ln Paeclagogo. 
a) rtliként llaffel-nél, Mu-aeum vero neMe. Y ol. I. c. i 2. 
') 1\Iessiá.s mondú.: .~~n vagyok aipha o\s omega•, u~&z : ke:t.det é~ vél(·. -~ tllá.

sik jelkép 11 két gijrög kezdőbetüje Kri•ztu~ IHlv.!nek 7.'.!ta ro; ; már a JlOöimyok 

által is használtatott, ;.~ a péuz.,ken, az i~tenek fejein. a Ptolemaeusok n'·gi (·ron• '" 

taíáitatott, s annyit jel~utett, miut: milgkenetett, legjobb, 7.1,!t•J r~t~e••.,:• ,J.,pitcr. 
kegye~ király. A legutolsó jelkép össze va.u téve !L göröa i és eta-I.Jó!, n ... Uyhez 
késöbb S csatoltatott, iólél.Je helyeztetvén a kereszt 1 1 ±1 s. Lásd : MIDter, Symbn

lik der alt. Christ. 
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nyugotra megy. Kezdetben a ket·eszt egyenkaru, vagyis görög volt; a 
III. században hosszura nyult, midőn a Megfeszített is rá tétetett. 

Az elsö idöknl'k faragványai köz t ismeretlenek a feszület és a 
kehely, mellyböl késöbb az ostya emelkedett ki, vagy pedig a pat
mosi evangelista kezébe adatott a kigyóvaL Ezen alakban, s oldldvást 
két gyertyatartóval fogadták el azt késöbb a templariusok és sz. János 
rendének lovagjai. 

Más jegyek valának: a kéz, az ,Ismeretlen Atyának' áb.-ája, mi
ként az első isteni személy neveztetett; a hal 1), s még gyakrabban a 
báráay, a második személy jelölésére; a harmadik személyre a ga
lamb 2); s egyéb jelvények, mcllyek még fónmaradtak, rnintegy átme
net gyanánt a régi vallások beavatásából a valóság- és történelemre. 

A kigyó, az üdvösség jele a görögöknél, kik azt a gyógyászat 
istenének tulajdoniták, és a zsidóknál, kik a pusztában fölállitott kí
gyóra emlékeztek, a gonosz szellemet jelölte, s mint legyőzött ábrá
zoltaték a kereszt tövében, késöbb a szeplötelen Szüz által tiportatva. 
Néha a gonosz szellemet holló ábrázolta; de a fél ember és fél állat 
rut alakjában csak a középkorban állittatott elö. Az oktalan erőt 

néha oroszlán ábrázolja, melly a persáknál Ahrimant jelképezte, s a 
zsidóknál Juda zászl6in fenyegetőzött, 11 azután a templomokon kivül 
helyeztetett, torkában báránynyal vagy gyermekkel; máskor ellenben 
az erkölcsi erőt jelentve, a püspöki széket, vagy a husvéti viaszgyer
tyát, vagy az oszlopokat támogatja. 

A tiszta képleteken kivül találhatók még történeti képek, az ó
testamentoruból, vagy a pogányoktól, vagy n minden népekkel közö:; 
hagyományos bölcseségből átvéve. Illyenek : Dániel az oroszlánok 
barlangjában, az evangelinrui példabeszédek , vagy az A pocalypsi:~ hét 
pecsétü könyve, a hétágu gyertyatartó, a négy szélnégy angyala, a sár
kánytól üldözött nö; illyen Orpheus, kit a mieink a kinyilatkoztatott 
igazságrJk profétájának tartották; illyenek a Sibyll:ík és a Musák; a 
szüreti jelenetek, mellyek az ajtatos miivész előtt az érett élctet ábni
zolták, s honnan a szellemi nedn't kellett kinyomni. A halálnak, mely
lyet a görögök kegyes komolysúgu geniusokban ábrázoltak a széttört 
fáklyával, nem voltak jelképei az elsö keresztényeknél ; csak a gno
Rticusok hozták be a csontváz-alakot 3). 

1) A hal görögül lxt'J1\;;, s kezdö bctüi e ~zava'knak: 'l!;üoÍr.,; S.f!U1n);, 
{1-.~ol~ ·trio;, (JtdTij~. 

2) Hogy a galambot már a zsiclók is szentnek tartották, mutatja Tibnilus 
eme verse: 

".\Iba Palaesti no Rancta colnmba Syro." 
,) Hogy azonbau a csontvftz soha ~em lett •·oina áhrfLzolva n classicusok 
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A siriratok nagyon is egyszerüek: L a z a r n s am i c u s n o s t e r 
dormit- Martyr in pace- Neophitus iit ad Deum 
- R c s p e c t u s 1 q u i v i x i t a n n o s V e t m e n s e s VIII, d o r
m i t i. n p a c e - A l e x a n d e r m o r t n u s n o n e s t, s e d v i v i t 
s u p e t' a ll t r a. E nevezetele s z e n t, k (! d v e s 1 á r t a t l a n , l e g
é d e !l e b b uz elhunyt iránti szcretetre mutatnak j s igen gyakran az 
i n p a c e (a zsidók utánzása) a vallásos bizalmat fejezi ki, melly az 
t>lvá.lás keservét enyhiti. 

A kopor!!ók akkor hozattak be, midön a senatorok és az elökc
lijk is az uj vallá!! hivei lettek. Egyről Rem lehet állitani, hogy korábbi 
Yolna a IV. századnál j talán a legrégibb a Pamphili-villa koporsója 1), 

cori.nthusi modorban csarnokokat ábrázoh·a, mellyek alatt 15 egyén 
környezi Kri~ztust, ki togában, cundis széken, szép arczvoná.sokkal, a 
fejen azétválasztott hajjul, miként mai napig is ~~brázoltatik. A legebö, 
mellynek korát fölirat bizonyitja 1 nlig két évvel korábbi Uonstantin 
halálánál 2). 

A koporsókon többnyit·e láthatók evangelium i jelenetek, ngymint 
a magu'lolc imádása 3), s Krisztus a gyermekekkel; néha a mytholo
gié.ból is, vagy pogány emlékek, igy Jóná8 és Noc ugy tünnek föl, 
mint Jason és Deucalion, az ,ngll}Jne'k pedig ,·,pen ugy, mint világi la
komák. Azonban a görög képzö-müvészet tultett a zsidó fogalmakon; 
fóleg miután nz egyház megszünt már elrejte:6ni, előtünt az ellentét a 
császári udvarnak a vallás anyagiasib~sára czélzú félig pogány paran
csai és az egyháznak ujraszervezö és di:ihalad6 szelleme közt, melly 
a képlet helyébe mindenütt a történetet állitotta. A küzdelem itt is 
meggátolta a teljes átalakulást, mellyrc a kereszténység törekedett. 

Füljegyzésre méltó, mikt'mt a középkorban, fóleg az üvegfestmé
nyeknél a tárgy sokkal örömestebb az álcvangeliumokból és a legen
dákhól vétetett. Azonbon egi~szen uj dolog volt tárgyul venni nem 

által, miként a müvészetröl értekezök sokan állitják, meghn:.mdtolják a fe~h·ények 
~s dombormüvek: & ,Muscum Hourbonicum'-ban van egy nö, ki virágokkal szórja 
be csecscmüjének c~ontvázát i egy csontn\z, mellynek száj1\ból pillangó repül ki, a 

!.;!ek jelvénye i egy másik, melly Si!P.nus fuvulyhzflsRrR tinczol, el:!íi mt>gemlités(' n 

Italottak lánczának. 
1) Lásd: Bottar1, 33. b\b. E t!l.rg-yr<ll irnak: Mablllon, .lfuseum italicum; Bel· 

lori és BartoU, L11ceme sepolc1·ali ; Arringhl, Roma aotte1-ranea ; Boldetti, Sopm i 
cimUeri dei santi mm·tii"i. 

2) IVN. BASS. V. C. QVl VIXIT ANNIS XLII. ll IN IPSA PRAEFE
CTVRA VRBI NEOPHYTVS liT AD DEVM VIII KAL. SEP'f. EVSEBIO ET 
YPA'tiO CO~e.. 

3) lllyeu az, mclly ~liluu<'•ban a ,Mnrlonn& di San Celso' templomban látható. 
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többé az erőt és a szépséget a maga teljében, hanem egy Isten-embert, 
ki "gyalázatot akart s lelkében fájdalmat szenvedni és halálborzal
makat", egy s~üz anyát, öreg pórembm·eket, siránkozó nőket; ininJ
annyi kifejezései az uj va.llílgnnk, mellyre nézve az élet kiengesztelú~ 
valn, s melly a szenvedéseket él'! könyeket megszentclé. ~ 

A keresztényileg szép nem nz, a mi pusztán csak az érzéki és 
anyagi élctet illeti, hanern a rni az embert ez életből fölemeli az él·
tclmi és feh(ibb világba. A régi miivészct a létszerves alakilak töké
lyét a testi é;j erőteljes t:írsadalom érzelmei szerint :Ulitott.'\ elö: igy 
tc-hát az é1:zókekhez szólt, kevésbbé az értelemhez, s még kevésbbé :1 

ló! ekhez; a legnagyobb fok, rnellyt·e eljutott, a tragieaí emelkedettségnek 
elfogadása volt. A kere~>ztény müvészet szeJ;"etet- és remi-nynyel táplál
kozik i a mi erkülcsi jelcntiiségct k(ilcsönöz szintugy az örömnek, mi.nt 
a szenvedéseblek. 

A pogányság gyakran rontva a vallási dolgokon, hogy szolg:l.ln.
tot tegyen a szépnek, számos keresztényt elidegenitett a miivéf\zetek
töl i nlintha az anyagi sz épség iránt tanusitott hódolat az értelmi és er
kölesi szépségnek kárára volna. Némellyek azonban az il-ltenséget is 
alázatos szolgai alakhan ábrázolták, melly alak az egyháznak eredeti 
clnyomatár<{wal megegyez(ínek mutatkozott. Alexandriai Clemt:>ns fi
gyelmeztetve a k('a·es;r.tényeket, ne hogy a kiilszépségnek. tulságos ér
téket tulajdonítsanak, Krifiztns péld:ijára hivatkozik, azt mondYán, rui
ként "ö ru t volt, s még ~;em volt senki j o hb nálánál i személyében nem 
mutatott testi szépséget, hanem a léleknek és testnek valódi szépségét 
t.ünteté föl: amazt szeretetében, emezt az örök életnek igéretéhen ~ 1)-

De hát a Megváltónak és az ö Anyj:ínak arczképei honnan Yt
tettek? Azt mondja a legenda, miként Abgarus király megkaplit 
Krisztustól ennek arezképét, melly Edes8ában volt elrPjtYe a;r, V. szá
zadig, 8 melly, miként a romai, t>panyolországi, jerusalemi, turini 
gyolcskendők é.; izzadsá.gWrlök, az isteni tcr;tnek érintése :1ltal hozatoU 
létre. Csakhogy ezek olly kev~sé hasonlítanak egymáshoz, miként a 
valót kideríteni 11em lehet. Nem látszik valbszinünek, hogy a Krisztm 
{tltal meg;;ybgyitott, vérfoly~ísb:m szenvedö asszony szobrot emelt volna 
neki, vagy hogy l\láriát lerajzolta volnu Lukács evangelista, ki nem 
volt festész, miként a szent könyvrk uwndják, s eimpán 52 év mulva 
a közönl'!éges idö8zámitits ut:\n t~rittctett meg sz. P:ll által, midön 
Troá~ba az evangetimnot ment hirdetni. 

A ki figyd(:Jube veszi, minö utálattal tekintdték a zsidók a kú-

t) Paedagog~a, Ub. W. c. I. 
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peket, s mennyit szenvedtek azért, mivel nem tűrték a romai császá
rok képeit, könnyen azon meggyőződésben lehet, hogy életében Kri~z
tust, vagy tanítványait senki le nem rajzolta. Krisztusnak legrégibb 
arczképe Romában látható a sz. Cnlixtus temetö-kápolnájának egy 
boltozatán, melly typust csakhanuu elfogadták a müvészek, ugymint 
a hosszudad arczot, komoly s egyuttal szelid arczvonásokat kellemes 
buskomolysággal, rövid és ritkás szakállt, a homlokon elválasztott 

11 a vállakra lefolyó bajzatot názárethi módra, néhn két fl.irtbe vég
:t.lidve n mellén. A régi képeken gyakrabLan látható homlokbau, 
nthenei ~zónoki dltözetben, mint a világnak tanitója, bal ke~ben pa
pírral vagy könyvvel, B álUásra fölemelt jobbjával, vagyis olly tagmoz
gással, meUy a régi iratokban és minia.tnrákban n szónokokna.k. tulaj
doníttatik, azaz : három első ujját folemelve, a másik kettőt behajtva. 
Néha a hüvelyk a meghajtott mutató-ujjal egyesül, e. többiek fölemel
vék, miként az .1 és !2 betük:et kellene képezni. 

A történet hozzá adta még a kort, K kifejezesét amaz erkölcsi jó
ságnak, mollynek párja nem volt, a szelídségnek, melly haragudni is 
tudott, azon nyugodtságnak, melly megholt barátját s fenyegctett ha
záját is meg tudta siratni. lgy alakultak az elsií ábrázolatok s Rzok 
1nintája után e. következök: miért is valamennyiben megmaradt némi 
hasonlatosság, habár nem vétettek is le a valódi után. 

A kereqztre, m:int említettük, ugy látszik, nem helyezték az isteni 
Megváltót a III. század előtt; a görög szellem azonban, irtózván e kin
zá~nak ábrázolatától; néha diadalmas helyzetben állitotta rá kiriÍ.lyi 
diademmel, vagy főpapi süveggel. Késöbb ugy rajzoltatott, miut a fáj
dalmak embere j s ugyanakkor ábrázoltaték szétválasztott lábszárak
kal, söt némell y késöbbi eretnekeknek szemökre hányták, hogy őt 

egymásra fektetett lábszárakkal ábrázolták 1). Hiúnyzik ezeknél a tö
viskorona és az oJdalseb, mivel öt haldokolva, nem pedig halva ábrá
zolták j mát· némcll y eken irva vagyou I N H l. Csak a VII. században 
tüoik elő a fólfesútett Megváltó a kínszenvedés jeleneteivel, a sit·á.u
kozó Máriák közt, a nap- és a holddal bitófája és trónja mellett. 

1) Lásd, a feszületek ,-,iJtozásaira vonatkozólag, Settala kanonok értekell:ését 
e czimü munkában : Atti dell Accademia romana, t. Il. ; s átalában Gorl, Saer. Dypt· 
t. III. Ez állitja, miszerint csak a XIV. szÚll:adiJan jelenik meg Krisztns dombormü
alnkbau e. keresll:ten , a~elött csak rá vala rajzolva: de té,·ed. A Milnno melletti 
Chiaravalle-kolostorban volt egy illy fe~ziilet a IX. vagy X. ~zázadból Krisztns 
rlombormüvü alakjával. Lásd : Antichita lonyobm·diche 1nilane~i, p. 34. Sergius pápa, 
a X. srtázad kezdetén, ell: üstből készittetett egy keresztet, "habentem crucifixum to

tuDJ de auro." Ifjabb J o alUlel Diaconus. 
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Hosszu ruhával födetett be, melly lassankint megrövidittetett. Toursi 
Gergely állitja t), miként a VI. században első iz ben ·ábrázoltatott 
Krisztus meztelenül a narbonnei székesegyházban, de a püspök be
fódeté. 

A Gyermeknek őszinte s annyira kedves alakja a B?.iiz-"Anya 
ölében akkor ábrázoltaték először, midőn az V. századbeli eretnek!:'k 
az Isten-anyaságot támadták meg; midön az A n g y a I i ü d v ö z l e t
h e z a második rész is, melly az Isten anyját üdvözli, hozzá adatott, 
gondos tiltakozásképen a tévely ellen. 

Az angyalok, arkangyalok, szeráfok ifju, áhitatos alakban ábrá
zoltattnk, néha megsokasított szárnyakkal vagy fejökön, vagy lábáikon, 
vagy karjaik helyett; de átalában hosszu köntössei valának fedve, 
szintugy a göt·ögüknél, mint a latinoknál az áhitat tárgyait, nem pedig 
a müvészet gyakorlatát képezvén. Gyakran fordulnak elő az emléke
ken a cherubok négy szárnynyal, vagy csupán fejek, mellyekből négy 
kéz nyulik elő. Az angyalok néha, mint bten küldöttei, bottal ábrázol
tatnak j de ez gyakrabban a görögöknél, mint a mieinknél. 

Az apostolok képeit illetőleg áll az, amit fönebb mondottuuk. Me
zitláb, vagy könnyü sarukban ábrázoltatnak Sz. Péternek a görögök ilo! 
megadták a kulcsokat, jóllehet némellyek azt tőle megtagadják j de 
a kard sz. Pal oldalán későbbi gondolat. Ha ez néha amannak jobb
jára állittatik is, sőt még a pápai hullák pecsétein is : ez nem mutat 
elsőbbségre, hanem hogy a kézre nézve semmi különbséget nem tet
tek. Az evangelisták jelvénye lett csakhamar négy állat. 

A fénysugár, melly a szenteknek fejét környezé, egy négyszög
től ered, mellyet a még életben levö jeles egyéniség arczképe mögé 
11zokás volt tenni. 

Midőn az egyház diadalra vergődött, többé nem volt mit félnie 
attól, a mi kezdet úta békónak tetszhetett előtte; t! nem hogy eltaszí
totta volna magátbl a müvészeteket, inkább magához vonta azokat, 
megtisztítva mint minden egyebet, s belátva azt 1 miként ezeknek j,.; 

megvannak hatásaik az erkölcs- és értelemre, midön sujlit maga;;ztof!sá
gukat előHintetik j s szilárd és ékesenszóló segédf!zei·ckké tette azokat 
a hitnek terjet~zt(·sében. 

l) De glor. mm·fy•·· c. 23. 
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Z Á R SZ Ó. 
A keletnek arit~tocraticus s rnozdulatlan eleme megszünt viszúl

koclni nyugotnak népszcrü clöha.lad:íRántl; s mindketW rnonarchicuii 
egységben olvadott fol, nem hogy ki.ilci!önösen fölelevenítsék egymást, 
hanern hogy az erőszaknak gonosz befolyása Rlatt rnindkettl'n egyiitt 
ellankadjanak. A' hódolatot, mellyct régente az állam iránt tanusitl)tt 
Roma, a császár irányába forditotta; a folségi törvények oltalmnkba 
veszik az istenitett uralkodót, tniként egykoron védték a népszerU 
tisztviselöket j s az észszerű törvényességnél fogva a hazának vak MI
váuyozá.sát az uralkodó iránti vak engedelmesség váltotta föl. A Ju
lius-féle tör,·ény hűtlenséggel sujtja azt, ki a cs{~szárok szobrait meg
olmsztja, vagy "valami ehhez hasonJút cselekszik" 1). l\lilly tág ma
gyarázat a legborzasztóbb v:'td dolgában! ticnatuseonsultumrn vala 
szükség annak kijelentésére, hogy nem kö,·etett el felségsértést az, ki 
kárhoztatott csás zároknnk ábrázolatait rontatta el; ~evcrus és Antoni
nus rendeleteire volt szük>:~cg annak fölmentése végett, ki föl nem ava
tott ábrázolatokat adott el, vagy történeteilen követ hajított feléjök 2). 
Paulinus jogtudós felségsértőnek állitott egy birót, ki a császári ren
deletekkel ellenkező értelemben itélt; Fnnstinián, Juinl a esászár éle
tére megesküdött, hogy rabszolgájának :;nha meg nem bocsát, köte
lesnek érzi magát haragj:\ val föl nem IJagyui. ne hogy felségf,tértés dd
jának tegye ki magát a). 

A jobb fejedelmek mcl'sékelték ez oktalan ~;zigort; a gonoszlel
kiick pedig bo::~szu, kegyetlenség és tiJsztognMs eszköze gyanánt hasz
nálták föl j s a kémekn('k utúlatos fnja által 4) a leggonor,~zabb romlott
ságot tetjeszték a nép közt, midön tudnillik az ember dienséget lát 
mt:~g azon teRtvérében is, ki vele egy tálból e~:~zik. 

Az illy mcsterségcs eszközökre tán11u;zkodó csáBzár önkl\nyiill'g 

!) Aliudve quid simile admiseriut. Dig. l. VI. ad leg. jul. maj. 
") U. o., l. IV. 1. v. 2. 
a) Alexander azonbau válD.l!zolá : "Igeu rosszul ismersz engem." Cod. Th eo d. 

l. '2. ad leg. jul. maj. 
4) }'aut-il des I'Spions daus la monarchie? Ce n'cst pas la prutiquc ordinaire 

de bon~ prince~. Quand un homme e:;t fidele aux lois, il a sntiHfait IL ·ce, qu'il doit 
au prince. ll faut au moins qu'il ait sa maison pour asyl, et le reste de sa conduite 
en surcté. L'espionnagt.: serait peut-étre tolúrable, s'il pouYait ctre cxcrcé par d'hon
ucteH" gens j mai~ l 'infumie U.;CCSSuil'e de la persoliDe llCUt fu irc juger de J'iufmnie de 
la cbosc. Un princc doit agir a vec st•s sujctB, nvec candeur, a vec frnnchise, avec · 
confi11.nce. Ct'lui, filii a tant. d'inquiétudes, de ~onp<;ons et de crnintes, ts t uu ncteur, 
q1ú e~t emhuraHsé ll jouer ~on rok. Montesquieu, Bspl'it. XII. íl3. 
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mindent akarhat ; s hogy ba az esetleges. szii.letés, a hadsereg szcszé
ly e, vagy egy gyülekezetnek megvesztegethetőségc egy szörnyeteget 
emelnek a világ trónjára, ez annál inkább fogja terjeszteni saját rom
lottság:ít, mennél magasabban áll a tömeg lölött. Hogy ha pedig a job
baknak csekély töredéke, a staicusok felekezetének egyetértése, inelly 
a birodalmat a nyers erőszak pusztításától megmenteni kivánja, irigy
lésre méltó erényekkel fölruházott fejedelmeket emel a trónra, ezek 
örök dicsőséget hagynak maguk után, enyhiteni fogják a hozzájok kö
zel álló egyének nyomorát. Azonban ök is kénytelenek előmozdítani 
az anyagi társadalomnak gonosz hajlamait, honnan a szellem már egé
szen kiküszöböltetett; mellynek keblében a féktelen hatalom szokásai 
annyira meghonosultak, hogy az igazságra rá nem ismerhctni, s az 
emberiség szavának el kell némulni ; hol az egyenetlenkedő s rémülés
ben tartott osztályok egymáFlt a kikerülhetlen mélységbe taszítják. A 
szelid 'l'raján egy proconsui önkényére bizza temérdek embernek kin
zását, meggyilkolását vagy megkegyehnezését, kiket maga is ártatla
noknak ismer el. Marcus Aurelius bölcsész kormánya alatt egy orosz
lán jelenik meg a cinmsban, olly módosan falva fol az embereket, mi
ként a nép zajosan követeli a császártól annak szabadon bocsátta
tását 1). 

Folytonos összeesküvések az udvarnál és a hadsereg közt na
gyon is éreztetik amaz alkotmány hiányait, mellynél fogva a törvé
nyek fo lé liilitott fejedelem gyermekjáték gyanánt fölemeltetik, és ismét 
letaszittatik. Az olly jelenetek még csak nem is forradalmak, midö11 
vérnyomokon halad előbbre a társadalom, miként a hajó a viharban; 
hanem csekély pártok, mit sem használva a tömegnek, sem szabadsá
got, sem tapasztalást nem eredményezve, mellyek, midőn megölik a 
zsarnokot, megszilárditják a zsarnokságot. 

~fióta a nyilvános élet a császár cabinetjében központosult, nem 
maradt egyéb hátra, mint mivelni a polgári jogtudományt, apró magán
érdekekben gyakorolni a szónoklatot és törvényességet A régi nemes
ség dictatori üldözések, polgárhábomk és császári kivégeztetésck által 
elveszett. Az uj nemesség, mellynek nincsenek hagyományai, hogy 
azokat megőrizze, sem szabadalmai, hogy azokat föntart:;a, a fejede
lem körül csoportosul, hogy részt vegyen zsarnok~ágábnn, B hirtelené
ben élvezze a prédát, melly egy pe1·cz mulva már kisikarnalhatik ko1-
zei közöl. Kialudt minden szeretet olly haza iránt, melly nem ad tübbé 
ISem nagyságot, scm méltóságot; mindenki csak magára gondol, s alja:; 

') Dio. 
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kapzsiság és magán-nyerészkedés által töreksúk fölhasználni a köz
nyomort, hogy méltós{lgok-; élvek-, hatalom- s mindenek ffiliitt gaz
dagsághoz juthasson, melly amazok e;;zközeül szolgál. 

Dics,· ágy és kapzsir;ág kormúnyozu~k tehát a világot; n fukar 
önzés embertelenekké és vadakká teszi az embereket. A kiben még a 
nemesnek és igaznak némi érzete megmaradt, nyögve nézi a hazának 
szomoru állapotát, s mivel azt nem orvosolhatja, a gazoknak és dicsvá
gyóknak engedi át a tát·sarlalmat; megvetéssei fegyverzi, vagy sz!
gont erényekkel vértezi föl magát, mellyekben semmi szcretetren1éltó 
nincs; vagy a mindcn mét-téket meghaladó knjclgés ka1jaiba döl; vagy 
végre babonaságba mcriil, s a sorshoz folyamodik, mellyWl fél, mely
lyet kikerülni nem kúpcs. 

A tudatlan, eltaposott nép nem saját szabadságának, hanem :1. 

régi zsarnokok bukásának ih'Yend ; attól tartva, hogy elveszti azt, a 
mivel nem bir, mohón várvaajövőt, mellyet se nem ismer, se nem re
mél, abban találja élvét, ha nevelheti a nyomort, s azt követelheti, 
hogy a keresztények az oroszlánok elé dobassanak, s a még csak teg
nap imádott zsarnokok a Tiberisbe vettessenek. 

Nem létezett már könyörület a gyengék, nem alávetés a hatal· 
masok irányában, nem szeretet a társadalmi rend iránt, nem jellem
méltóság, nem tisztelet az istenség irányában ; nlindenfelé csak tudós 
romlottság, fecsegő bölcsészet, képzelet- és észben sziikölködö iroda
lom, melly egyebet scm tud, mint értelmezni a régi dolgokat, elcsépelt 
\'itatkozásokba bocsátkozni, hasonlóan n vénekhez, kik, miután a je
lennek érzetét elvesztették, szüntelen a multat emlegetik. A kelet föl
zavarta emez elvénhedt tár;;adalmat az ö theurgiai tanaival, későn 
táplálva már a meglankadott hitet; s eredménye az volt, hogy a csod.'l.· 
szerü és hihetetlen dolog természeti •·enddé és valósAggá vált. 

S épen midön a baj orvosolhatatlannak látszott, az öszhangzás, 
bölcseség, azépség, erkölcsiség lépett citi a bethlehemi gunyhóból, s az 
emberiség szelleme áradott el külsökép, mig bensőleg a hitnek és er· 
kölesöknek eddig hallatlan tiszt~sága terjedett. Lehetetlen volt saját 
ösvényén követnünk az emberiséget, a nélkül, hogy hosszabb ideig 
mulassunk a kereszténységnél, melly a társadalomnak lényeges ujabb 
elemét képezi. Mint kinyilatkoztatás, megnyugtatja az elmét az igaz
ságban, mellyért maga az Isten kezeskedik; mint kiengesztelés, kimu
tatja·az embemek téndéseit, s az egyedüli múdot, miként emelked
hessék ki claljasod;\sábúl; mint valhí.:;, valósítja a malasztot, szentsé
geke.t, áldozatokat, s az erkölcsnélküli istentisztelet helyébe egy mási
kat állit, a szeplötclen áhitatét. 
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A megfoghatatlan ig·azságok s vallá~os tiAztclet nyilvánulásának 
kettős szempontjából a kereszténységnek az egyház tormé;;zetrólötti 
et·cdctü, két rendbeli kiváltsága felel meg, ugymint: a csalhatatlanság, 
s a föloldás és megkötés lmto.lma. Ezen egyház, mint az embereknek 
liitenneli egyesüle se, a kinyilatkoztatás kincsének megőrzése Yégett a 
vallást szükségképen társadalommá alakitotta saját törvények-, kor
mány- és szet·vezettel. A helyett azonban, hogy korlátokat szabnn 
magának, mint a világi hatalmak, ollyformán kellett kiterjeszkednic, 
hogy az emberi-nem egységében az egész világot átkarolja., s az egye
temességet erkölcsi czélra irányozza. 

Ebből credett a hierarchia egy pápával, ki tiszteletbeli 15 törvény
hatósági eb;öbbséggel birjon ; az egész világon eltctjedt s a fővel egye
sült püspökökkel; áldozárokkal, kik oktatás, vigasztalás éf! remény 
által az egyház tekintélyét termékenynyé és tevékenynyé alakítsák. 
Minden örökségi jog kizárásával, a nőtlenség hősiességének s az élet 
tökélyének követelésével biztositva lön nz egyházi konnány ama rom
lottság ellen, mellybe a világi kormányok sülyedni szoktak, hogy az 
isteni ige még külső valósitásában is tisztán megőriztessék. 

De azért az egyház nem képez az államban államot, a pásztor
bot nem tompítja el a kardot. Hanem valamint a temlészet és a kinyi
latkoztatás, a lelki és testi állapot fónáll az emberben , szintugy van a 
dolog a két hatalommal ; egyik a másikától független a maga körében; 
nem az által vezettetnek az egységre, hogy egyik a másikunk körébe 
vág, miként a középkorban s az ujabb idükhcn ellenkező irányban cse
lekedtek, hanem ugy, hogy az egyeté1'tést maguk küzt fentartják: 

l\1ig azelött c1mpan községek léteztek vagy csak ezeknek cso
portosulásai, Horua azokat egyesitc·ni s rendszeresiteni igyekezett. Az 
dsőt erö~:~zak által eszközölte ; a másodikra nézve Itiában tett számos 
kisérleteket, lllinthogy nála is hiányzott a vallásos egység. A keresz
ténység közbejött befejezni n müvet, de azon időtájban, mitlön a tár
sadalom már fclbomMsnak indult; tizenhát·om századnak munkájába 
került ujjászülni a nemzeteket. Ezen, azclütt soha fól nem vállalt ki
t;érletben, szükségképcn ingadoznia kellett 1 hogy eljusson a pontra, 
hol a keresztény nép legruivcltebb legyen, de hogy az ő egysége még 
sc rontsa le a kiilön ncmzetiségeket) a tartományokat, községeket ; a 
hatalom, melly a telitnek parancsol, semmi hatalommal se birjon a lelkek 
fölött 1). 

1) Hn érY~uyeseJ.h anunk tauuhi~onJsága, ki ucm tartollik 11 tár~<~.ságlwz, 
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A tan szempontjából o. kereszténység volt azon pont) mellyben 
a keleti és nyugoti világ töredékes és részletes igazságai egy világos, 
tisztább és tökéletesebb igazságba vegyültek össze. A kct·eszténység 
magasztos dogmákat nyujt, mellyek a bölcsészettel egy czélra töreked
nek. Mcrt ha ez a szükséges, nem pedig az esetleges dolgokat veszi 
czélba, ugy a tettek és ismeretek végezéljául az embernek erkölcsi 
tökéletesedését s a tehetségeknek törvényszerü használatát kell kitüz
nie ; s minthogy a kereszténység épen azt tanítja, a mit ismernünk, 
szerelnünk és gyakorolnunk szükséges, hathatós emeltyüt képez a mi
veltségre, vagyis az észbeli tehetségeknek helyes gya.korlatá.ra. 

Láttuk mindenütt, miként a vallások hathatós befolyással van
nak a népeknek fejlödö polgárisodására ; s midön ennek bizonyos fo
kát ~ériék, a.wkat megállapodásm bírják, söt hanyatlásba. taszítják. 
Ellenkezőleg az ujabbkori miveltség, a. lelkek egyenlőségének katho
likus dogmá.Ján, vagyis az eredet, megváltás és rendeltetés egységén 
alapulva, többé nem háwált. Honna.n ezen kiilönbség? a vallások az 
előimiadást azon igazságokkal aránylag mozditják elö , ntellyeket fej
tegetnek; ennélfogva a kereszténység, melly semmi tanból sem csinál 
titket, sewmi gátot sem vet a tudománynak, bármennyire emelkedjék 
is ez némelly tartományban. Siit még elömozditja a tökéletesedést, 
minthogy a már tett elöhaladúst nem taszitja vissza, egyedül csak a 
megromlott réueket szakítja ki ; a. jót mindenütt helyesli és megszen
teli, bárhol t!'lálja is azt; az emberi természetet és ennek sajátságait 

melly mellett tannskodik, bi2ony.Va erövel biranti az itt következő, dönthetlen okok
kal támogatott nyilatkozat : "A katholikus clerus elsll vázlatát nyujtja a békés erök 
egyesiilti~~n alapult társas&gnak, s mellyuek kebeléből e.gtiszen ki van zárva, hogy 
az ember ember('n nyerészkedjék. Illy társuint csak igen tökéletlen lehetett, a kö
rűlmények miatt ; tle egy barbársághoz szokott században fónhangon tanusitja bor
·zalmllt a vér iránt, ; ismétli : "Adjuk DIE>g a csász&mak, & mi a cBÁilziLré ; az én 
orszllgom nem e vilAgról ·való"; azaz: .Hagyjuk a földet, mig az a kardnak van 
alávetve." Az eUiször kard által rendezett tó.rsadalom közepett, mellyben sz ületési 
a1·istocratia w·alkodik, ezen békés tArsulat cltip01jR a születés, a nemesség kiváltsá
gnit ; az embereknek Isten elötti e&"yenlöségét, a mennyei büntetés- és jutalomnRk 
cselekedetek szerinti kiosztásAt hirdeti, s R fóldi hierarchiában a hivatal és rang 
osztogatúán&k uj módját valósítja, nem sziiletés, hanem személyes érdem szerint ; s 
ennek fényes bizony~ágai & pápák, kik a kath. intézmény teljének korszak!Í.ban a 
legals6bb népoeztályb61 vi\lasztattak csupán érdemeik tekintetéből. Bárha az ugyne
vezett ,.világi t{Lrsadalom nem akarta utánozni a szellemit, mindazáltal az ö erkölesi 
tekintélytinek és tanit{,~ánllk uralma alatt állott, elannyira, hogy az ö hatalma kor-
1:\.tozo\~ra tett erőszakoskodások közepeU is a nemzetek uralkodói meghajták fejöket 
a clerus fónökei előtt, 8 dicsöségnek tartották az egyház fiainak neveztetni." Do
cl·line de Saint-Simorr ; expoaitúm. l-re attnée, 4· e séance. 
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tágítja és mégn<'mesiti; a tetteknek véghetetlen érdemet vagy érdem
telenséget tnlajdonit; az akaratot minden természeti tehetségek fölé 
emeli; az ember életének fontosságát növeli, mellyet kiengesztelésnek 
s az örök boldogságra előkészületnek tekint. Az istenséget sértő el
\'ekkel együtt az emberiségre nézve sérelmes elvek is eltünnek i nem 
tartatik erénynek az a nyilvános életben, a mi bün a magán-ülethen ; 
Jegalább kegyetlen vagy igaztalan tettekkel többé nem dicsekszik 
senki ; · bitorlás, malkodási gőg, hadi dicsöség, mellyek azelőtt eré
nyeknek tartattak, nem fognak gonosz tanokat sugallani, mellyek is
mét gonosz tettekre szolgáltassanak alkalmat. 

Az ember, nem nyerészkedve többé magához hasonló embertár
Bán, a természetet igyekszik kibányászni; minek következtében az 
ipar, földmivetés és a békeszerető müvészetek virágzásnak indulnak. 

A régi népek a szabadságot mindig kiváltságos értelemben vet
ték, mdly kezdetben a családra, utóbb a törzsekre, a yárosokra, végre 
a népekre terjedett ki, ollyformán, hogy ezek közt jogok és köteles
ségek léteztek; a társaságon kivül azonban semmiféle tény sem te
kintetett igaztalanságnak. Mivel pedig a koreszténység az egész vilá
got átkarolja, a jogok mindenekre klterjednek minden megszoritás 
vagy kivétel nélkül j Yalamennyien, bármilly állásban legyenek is, a 
társadalmi jollétre közremunkálnak. 

Részéről a polgárisodás azoigálatot tesz a vallásnak, előmoz

ditva annak tanulmányozását, elmozditva azt, a mi annak kifejlését 
akadályozná, tökéletesítve annak fegyelmi szabályait; s eszközli, hogy 
még azok is, kik nem hisznek benne, a nevelés, szokás és törvények 
utján elfogadják annak elveit. 

Csalódnék azonban, ki n. vallást és miveltséget ugyanegy dolog
nak, s amazt ez utóbbi szülöt~jének tartaná; holott a vallás a hiten, a 
miveltség pedig iRmereten alapszik; a miYeltség alapja viszonylagos 
és esetleges, a vallásé átalános és sziikségeR; amannak törvénye a sza
J,adság, mellyel fejlődik, a másiknak törvénye a tekintély, mellyel 
saját tökélyét megőrzi. Helytelenül gondolkodik tehát, ki a kere~:~z
ténységct a haladás törvényeinek akarja alávetni, mintha az előbbi 

vallások legmagasabbra kifejlett fokozata volna, mellynek helyébe a 
társadalmi fejlődés még tökéletesebbet fogna állitani 1 ). A haladásnak 
tt>rét a tények képezik j de a társadalomnak életereje, melly az eszmék 
ismeretében fekszik, semmiféle bens() haladást nem nyer, minthogy a 

1) Lc<•in;.; tanítha illy ezimii miivélwn : "Az PJliUP!·i ·?"m foko~ato.f "etJel..:tr"; 
ké"iiuh ll saint-f;itnonistllk t•>.t nagy Löh•sen hizc.n~·it.gnttltk. 
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tehetségek g;yakorlata semmi elemet sem állit elő, melly a gondolat
nak első szemléletében, az észszerü igazságok lényeges fogalmában 
nem foglaltatnék. (E) 

J óliehet tehát a kereszténység, ezen mcröben erkölcsi foiTadalom, 
az ember külviszonyain és állapotán változtatni nem szándékozott, 
i!Öt kijelenté, hogy a társadalom épületéhez nyulni nem akar, s elnézte 
azon kornak nagyszerU igaztalanságait, a zsamokságot, rabszolgasá
got, háborut : mindazáltal már kezdet óta nagy befolyást gyakorolt a 
polgári előhaladásra. A társadalomban ugyan változást nem tett, ha
nem csak a módot változtatta meg, miképen kelljen azt méltányolni ; 
a szenveuéseket nem szüntette meg, hanem csak érdemmé alakitotta 
át. Nem levén czélja a kormány által javítnni a népet, hanem az ellen
kező, javítá az erkölcsiséget és az értelmet, a mi magában a legfonto
gabb haladás, minthogy a társadalmi szerkezettel legbensöbb összefug
gésbeu áll. A hol fejetlAnség, istentelenség, fajtalanság, önzés uralko
dott, hierarchiai szerkezetet, hitet, szentséget, nagylelkü és átalános 
szerctetct léptetett 1'>letbe. A hatalom még akkor is, midön a lelki tár
sadabnat megszoritja és elnyomja, ennek erőteljes felsőbbségét érzi; a 
jogtudósok, midőn a törvények betlijéhez szigoruan ragaszkodnak, 
akaratjok ellen is ellenkező irányba sodortatva érzik magukat. Olly 
alkotmány mellctt, melly a császárn.ak és a hadseregnek teljes hatal
mat enged, a szabadság két legfi)bb biztosítékának, ugymint a válasz
tásnak és szabad vitatkozásnak példáját tünteti elő ; föloldja az embe
reket az önkényes emberi törvények alól, s észszerü és isteni törvény
nek veti alá öket 1). 

Eme jótéteményeket sem a bölcsek, sem a hatalmasok nem ér
tették akkoron. Ezek fölháborodva, és álmélkodva azon, hogy embe
rek találtatnak, kik "daczára a császár akaratának" saját meggyöző
désök függetlenségét támogatták, üldözőbe vették öket, kezdetben 
ellensúnvböl, nlinden harag, felelem, sőt fanatismus nélkül, hogy a 
nép hajln.mának a kivégeztetések tekintetében eleget tegyenek; késiíbb 
Diocletian alatt azon foltett szándékkal, hogy kürtassanak. 

Ezen rémítő igaztalanság is a törvényben alapult. Azonban a tör
vény, mclly megengedte az üldözést, még a jogtudósok előtt is homá
lyosnak tetRzett, s nem csak a caesarok, hanem a proconsulok is ér~ 

l) TheodoijiUH és Y111cntinianus irjllk : "Digna vox est majestate regnantis 
h•gil.ni'il a\ligatum ~" priucipem profiteri; ad~o de auctol"itnte juris nostra pendet au
doril:ts. Et revPrn 111ajuR impc-rio e~ t submittere legibus principatum." Cod. tib. l. tit. 
XIV. _4. - S egy Rzázaddal késöbb : "Omnes legibus regantur, etiamsi ad divinum 

donum pertineant." U. o. 10. 
41* 
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telmezhették, és felfüggeszthették azt 1): utolsó és legvérengzöbb bi
zonysága annak, milly kevésre becsülték a régiek embertársaik életét. 

A régi utrsadalom tehát megtette kötelességét, s az uj is a ma· 
gáét: a keresztények alávetik magukat a halálos büntetésnek, de egy
uttal igazságtalannak nyilvánitják azt j ök tisztátalanoknak hiszik ma
gukat a kivégeztetés puszta szemlétetc által, s azt, ki valakit megölt, 
vagy vér:jogot gyakarolt, a papságból kizárják 2). És igy a méltóság 
legnagyobb fokára emelték az embernek jellemét, nem csak akkor, 
midön senatori togába vagy bölcsészi köpenybe van bW'kolva, vagy 
lovag-gyürüvel diszesitve, hanem akkor is, ha szegény, tudatlan, me
zitelen, söt bünös. Ő ember, - s ez elegendő . 

. Ezen hallgatag, de folytonos ellentállás napfényre hozta a keresz
ténység hatalmát. Constantinnak azon érdeme volt, hogy elismerte azt, 
s örömest alávetette magát annak, a minek elfogadására idővel az ö 

utódai erőszakkal vonattak volna. Mielött azonban a keresztényeknek 
három százados küzdelme a császárok és hóhérok ellenében megszünt 
volna, egy más küzdelem kezdödött. Az iskolákban a régi kelet; a régi 
nyugot szembenállott a kereszténységgel j melly utóbbi, mivel minden 
emberre és minden érdekre kiterjedett, természetesen számos és érde
kes ellenmondásokra talált. Az uj-platonicusok nem a hit, hanem a 
tudomány által akarnak Istenhez fölemelkedni. A zsidózó felekezetek, 
zsidó felekezetek, a zsidókkal tartó vagy velök ellenkező keleti feleke
zetek, a vezeklésre hajlandó vagy azzal ellenkező, az ásiai theosophiá
val megbarátkozott vagy azt gyülölő keresztény felekezetek a legfé
nyesebb szellemi harczot kezdik, mellyet a világ valaha látott, a. régi 
és uj theologia, a költészeti mythologia és erkölcsi vallás közt, a leál
dozó ó-kor és a megnyiló uj-korszak között. 

Az történt tehát az evangeliumi tanokkal, ami minden ujdon
gággal történni szokott. Kezdetben álom- és lírültségnek kiáltatott 
ki; késöbb bevallották annak magasztosságát, hanem plagiumot fog
tak rá, mintha minden igazságát Egyptomtól, Indiútól vagy az Aca
!lcmiától vette volna át; végre elfogadták annak elveit, mindamellett 
nem szüntek meg ostromolni azt. Lám ! a kard elveazté minden nyo
matékát ama mérlegben j a caesarok tekintélye, az ö hatalmuk tetőpont
ján, a hit megállapítására befolyással nincs : olly nagy hatása volt az 
igének, melly a fegyvernek jogait az p,szme jogaitól megkülönböztette. 

Az ellenmondás fólötti hosszujában az ó-irodalom mesterségcs 

1) Pliniu~ és Trajún közti levelezések. 
•) Sz. Ambru~, hogy méltatlannak mntas~a magitt a piispök~"gre, egy hnlálo' 

biintetéscn jelen volt. 



életet lát~zott kölcsönözni a síroktól, s makacs erőlködéssel keltette 
föl a régi emlékeket, szépité a mnltat, erősen szoritá azt magához, mi
dőn már kezei kiizől kisikamlott. A történelemnek rendkivüli tiinemé 
nyei közé tartozik a tudományoknak és a bölcsészetnek eme késő ujt·a
éledése. Az irmodor mesters ége, me ll y Pericles és Augustus korában 
egyes embereket mások fölött rennkivül magasra emelt, eltünt; az 
egyes irók nem mutatják föl többé azon müvészi tökélyt, mellynél 
fogva mindegyik saját bar;\zdát vont az értelmi miveltség terén. Elha
nyagoltatik itten a forma a szellem miatt; ellenséges táborok, a gon
dolat átalános legombolyításában egyformák, ösRzhangzólag müköd
nek, egy rész az ,)-világnak megvédéRére, más rész annak leverésére. 
}<~z oknál fogva nem r~zükség annyira időzni külön mindegyiknél, mint 
inkább együttvéve átkarolni azokat, figyelembe venni a fürkésző szel
lemet, melly sokkal fontosabb kérdések által ösztönöztetik, mint az 
egyszerU i:;kolai vitlik lehetnének, s látni, a nagyszerű igazságok, vala
mint a nagyszerü hibák mint satjadnak ki a megifjodott elmékből, 
mellyeket a századnak örvénye s a közhaladás magával ragadott. 

A pogány társadalom minda.zon intézményekkel birt, mellyek 
az eszmék előhaladására éB a szellemi kifejlődésre kedvező befolyással 
lehettek: az uj társadalomban mindez teljesen hiányzott, s mindenben 
Baját akaratára, hitnézeteire, ezeknek a lelkek fölötti uralmáras azon 
Bzükségre vala l!zoritva, hogy ezeket terjeszsze s a világot hatal
mába kerítse. 

1\fébris a ho.rcz kimenetele nem soká marad kétséges ; minden 
arra mutat, hogy a régi társadalom megkapta a halálos döfést. Csak
hogy, valamint bizonyos középkori hősök haláluk után még harmad
nap is küzdöttek, ugy ez is fiaját sulya által tartja fón magát; s lénye
gére nézve még akkor is pogány maradván, midőn külsőleg keresz
ténynyé vált, mesterséges életét tovább is folytatja, mig a.,,barbárok 
eljönnek megégetni e roppant tetemnek maradványait, nehogy annak 
elrothadása a.z egész föld levegőjét megrontsa. 



FÖL VILÁGOSITÓ JEGYZETEK 

a VI. könyvhez. 

(A) 90-ik laphoz. 

P li n i u s v i ll á j a. 
Ifjabb Pliniusnak, egy magán-embernek, egy bölcsésznek villája 

fogalmat nyttithat nekünk a fóuri villák kéjelgő pompájáról. 

P li n i u s G a ll u s h o z. 

Azon te csodálkozol, hogy laurentinumi, vagy ha ugy tetszik, 
laurentumi villámban olly nagy kedvemct lelem. Csodálkozásod lioZOll

ban meg fog szünni, ha megismered e kedves lakhelyet, helyzetének 
előnyét, a nagyszerit tengerpartokat. Tizenhét mérföldre esik ltomá
tól, ugy hogy ügyeim végeztével elmehetek oda, a nélkül, hogy egy 
e~ész napot kellene veszten em. Két rendbeli országut vezet oda: a 
laurentinumi és az ostiai. Ha az első uton megy az ember, le kell arról 
térni a 14-ik mérföldnél; ha pedig a második uton, a t l-iknél. És igy 
mindketti;i egy másik utba végződik, hol a homok elég kényelmetlenné 
s szekerekre nézve hosszadalmassá teszi az utat; lóháton azonban sok
kal kellemesebb és rövidebb. A vidéknek látványa változatossága 
miatt kellemes. Néha azonban :>ürü erdök közt szükiil az ut, máskor 
ismét tágas rétekre nyílik, s szélesül ki. Itten szemlél11etsz egész gyö
nyörrel juhnyájakat, gulyákat, ruéneseket, mellyek a legdön híznak, 
:-; azonnal élvezik a tavasz jótékonyság:í.t, a mint az a telet elüzte a 
hegyekről. 

A villa nagyon kényelmes, a nélkül, hogy nagyszerU volna. A 
b(•menet szép, minden fényüzé;; nélkül ; eWször mindjárt kerek folyo
sóra talál az ember, melly igen vid{un kis nch·nrt környez, kellemes 
menedékhclyet a rossz idő ellen ; minthogy egészen üveggel levén el-
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zárva és széles ereszszel kömyczve, bámulandó oltalmat nyujt az eső 
és égi háboru ellen. Ezen folyosóból igen kellemcs nagy udvarba, az
után gyönyörü étterembe megy az ember, melly a tengerbe nyulik, s 
ennek hullámai, ha csak egy kissé fuj is a. déli szél, a falnak tövében 
törnek meg. Ezen teremnek ajtai és ablakai két szárnyuak s egyenlő 
magasságuak, ugy hogy jobbra, balra és szemközt mintegy három 
tengert láthatni egyben. Az ellenkező oldalon föltalálja a szem a nagy 
udvart, a folyosót és a kis udvart, ismét a folyosót másodszor, azután 
a bernenetet, melly után távolban erdők és hegyek következnek. Az 
étterem baloldalán van egy nagyszoba, melly nem nagyon nyulik be a 
tengerbe; honnan ismét kisebb szobá.ba megy az ember, mellynek két 
ablaka van, az egyiken a fölkelő, a másikon a lenyugvó nap sugarai 
hatnak be. Ezen kis szobából szintén látni a tengert, de egy kissé tá
volabb s igen kellemes kilátással. A szeglet, mellyet a teremnek hátra
levő része és a szoba fala képez, épen ugy látszik készítve, hogy a 
nap hevét összcgyüjtse, megtartsa és egyesitse. Ennélfogva családom 
menedéke a tél ridegsége ellen, s ezen szegletben tartják rendesen 
gyakorlataikat. Itten nem ismerünk egyéb szeleket, mint a mellyek 
bizonyos felhöktől erednek, mellyek nem annyira az ott fujdogáló kc>d
ves szellöt zavarják meg, mint inkább az égnek deriiltségét homályo
sitják el. 

Közel hozzá van egy kerek ~;zoba, ollyformán építve, hogy a nap 
sugarai a napnak minden órájában bchatnak. A falban szekrény van 
vágva könyvtár-alakban, mellyet gondosan betöltöttem könyvekkel, 
mellyeket nem győz az ember eléggé olvasni. Innen kis folyosón át, 
melly, minthogy vékony lemezekkel van fedve, a nap melegét min
den oldalról bebocsátja, a háló-termekbe megyünk. E szögletnek 
többi részeit rabszolgák vagy más cselédek foglalják el; mindamellett 
ezen lakosztály olly tisztán tartatik, hogy még az urak is lakhatnának 
ott. A másik szárnyon vanegy jólrendezett szoba s még egy más nagy 
szoba vagy étteremecske, mellyet a napsugarak és a tenger mintegy 
vetélkedve kényelmessé és kellemessé tesznek. Innen egy elöszobá
hoz kapcsolt szobába jut az ember, melly ép olly hüves nyáron ma
gassága miatt, mint a milly meleg télen az által, hogy mindennemii 
szelek ellen védve van. Mellette van egy másik elöszobájával; onnan 
a fürdöterembe megy az ember, hol hidegviz-tartó létezik; ezen terem 
nagy és tágas. Az átellenben levő falaktól két olly széles és mély kö
kád huzódik, hogy tetszés szerint uszhatni is bennök. Közelében ke
mencze a befüstölésre, azután kandalló a fürdőhöz. Ugyanazon emelet
ből két terembe megy az ember, hol inkább csinos, mint pompás a butor-
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zat, azután pedig egy m1i.sik mérsékcll fürdőbe, a honnan könnyen lát
hatni a tengert. 

Nem mcssze innenlabda-játék van ollyformán helyezve, hogy·nyá
ron a nap csak a leáldozás perezében süt be, midön már elvesztette erejét; 
egy olelalról torony emelkedik, mellynek tövében van két kis sooba s 
más kettő fölötte, végre egy erkély, hol étkezni lehet, s honnan a szom
széd villákkal együtt a vidéknek és a tengernek nagy része látható. 
A másik szegleten egy más toronyban szoba van, mellynek ablakai 
keletre és nyugotra nézMk. 1\lögötte egy tágas ruhatár és magtár, 
melly alatt étterem, hol messziről hallani a háborgó tengenlek zugá
sát. Ezen terem a kertbe s az utra néz, melly az egész környezeten 
uralkodik. Ezen utat mindkét oldalról télizöld, ennek hiányában roz
marin szegélyezi. Miért is az olly helyeken, hol a lu:\.ztetö fedi a téli
zöldet, ez könnyen megtartja zöld szinét; de a szélnek kitett nyilt he
lyeken a tenger vize kiszárítja azt, jóllehet nincsen olly közel a part
hoz. Az ut és a kert között uj ültetésü szőlö van, mellyen át minden 
kényelmetlenség nélkül mezitláb lehetne jámi. A kert bővelkedik 
füge- és eperrel, mellyeknek a föld ép olly kedvező, mint ellensége a 
többi fáknak. Közel van ott egy étterem, honnan a szép kilátást élvez
hetni, melly bizonyára nem enged a távolabb levő tengeri kilátásnak. 

E terem mögött vagyon két lakosztt.ly, mellyeknek ablakai a 
ház bemenetére s a konyhakertecskére nyílnak. Innen láthatni bolto
zott tornáczot, melly rendkivüli nagysága miatt középületnek is tar
tathatnék. Ennek számosabb nagy ablakai o. tengerre néznek, keve 
sebb a kertrc i s néhány hosszudadablakok vannak ugyanazon tornácz 
boltozatán. Csendes és derült időben mindezen ablakok kinyittatnak i de 
ha valamelly oldalról szél fu j, akkor más oldalról nyilnak meg az abla
kok. Ezen torná.czczal szemközt terjed a kertnek egy része, melly 
igen kellemes violaszagot áraszt. A napnak visszavert l!lugarai a tor
náczról melegitik a földet, s egyuttal védik azt az éjszaki szél ellen, és 
igy egy részről megőriztetik a meleg, más részről nem vesz el a hi
deg j végre e tornácz tnég a déli szél ellen is véd, ollyformán, hogy 
kiilönféle oldalról nyujt menedéket a különféle szelek ellen. Délelőtt 

sétálhatni e tornácz árnyékában, délután pedig az utakon, a kertnek 
egyéb helyein közel ez árnyékhoz j de az árnyék növekedik vagy fogy, 
a mint a napok hosszabbak vagy kurtábbak lesznek. A tornácz akkor 
nincs kitéve a napnak, midőn az legforróbb, s midön sugarai függélye
sen esnek a tetőre. Egy másik kényelem itten az, miként ~tblakai ugy 
vannak rendezve, hogy midön kinyittatnak, mindig ~~~abad átvonulást 
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engednek a szellöknek, s megakadályozzák, ne hogy a nagyon össze· 
szorult lég megromoljék. 

A tomácz ét> a kert végében vagyon egy elszigetelt lakosztály, 
a mit én valódi gyönyörüségemnek nevczck. Ez egészen az én épitme
nycm. Itten egy terem napkályha módjára van készítve ; egy oldalról 
a kertnek egy részére, Jnás oldalról a tengerre néz, s mindkettötöl 
kényelmesen kapja & napot. Bejárata megfelel egy szomszéd 11zobának1 

s egyik ablaka a tornáczra nyilik. A tenger oldaláról jó izlé11s~l egy 
r;zobát é pi tettem, 8 kényelmesen ide lehet helyezni egy ágyat két azek. 
kd, s egy üyegablak és egy fúggöny segélyével, ha megnyitjuk az 
egyiket s folhuzzuk a másikat, egy más szobával egyesül, vagy attól 
elvál, a mint akarja az ember. Az ágy vége a tenger, feje pedig a há
zak felé van forditva; mind a két oldalról látni az erdőket. Három 
különbözö ablak nyujtja a három különbözö kilátást, s valamennyi 
egyszerre összezavarod ik. Innen alvó-terembe megy az ember, hová 
sem a rabszolgák hangja, scm a tenger zugása, sem a hullámok csap· 
kodása, sem a villámlás, de még csak a világo~ság sem hat be, ha csak 
az ablakok ki nem nyittatnak. E mély csendnek oka abban rejlik, 
hogy a szobának és a kertnek fala közt egy lakosztály van férfiak 
t;zámára, melly terjedelme által mindcnnemü zajt folfog. Ezen szobák
hoz egy kis kályha Yan adva, mellynek szük ablaka vist>zatartja, ·vagy 
eloi!ztja ameleget a szükséghez képest. Távolabb jö egy előszoba é~:~ 
egy szoba, mellybe a nap fölkeléskor azonnal s még délután is rézsuto
san behat. Midön ide visszavonulok, ugy tetszik nekem, mintha Kzáz 
mérfoldnyire volnék házamtól. Mindig kedvemet lelem itt, főleg pedig 
a saturnaliák ideje alatt. Itten csendet és nyugodalmat élvezek, mig 
az egé11z ház vit~zhangzik az örömzajtól, mellyet ez ünnepély szaba
dossága a háziaknak enged. Ekképen tehát tanulmányaim nem zavar
ják háznépem örömeit, sem az ö örömeik tanulmányaimat. 

A mi ennyi kényelemhez és élvezethez hiányzik, az a folyóviz; 
ennek hifinyában vannak kutaink vagy inkább forrásaink, de ezek 
csekély mélységüek. A talaj bámulandó, mei't akárhol ás is az ember, 
folbugyog a világos, tiszta, édes viz, jóllehet a tenger közelében. A 
szomszéd erdők kelletinél több fat szolgáltatnak. Ostiából bőven kap
hatni minden egyéb élehni szereket. Maga a falu a mértékletes ember 
j;zükségeit kielégítheti. Nyaralóm és a falu közt csak egy villa vagyon 
még. ,A faluban három közfúrdö létezik. Képzelhetni, minö kcnyelem 
ez, ha vagy váratlanul érkezik meg az ember, vagy eltökélte magát 
csak rövid ideig tartózkodni a viliában, s nincs elég id ö el késziteni 
saját fiirdöit. A?. egész tengerpart villákkal van ékitve; némellyek 
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egymás mellett :íllannk, mások el vannak választva. Változatos szép
ségök itital a vihlgnak leggyönyörtib b látványát nyujtják, egyuttal egy 
egész várost tüntetnek szem elé. E látványt egyformán élvezhetni a 
szárazról vagy a tengerről. A tenger néha csendes, de többnyire hul
lámzik. Halat bővében lehet fogni, csakhogy nem a legizletesebbek ; 
mindazáltal igen jó fajok találtatnak itt. A föld nem fukar ajándékai
ban. Legnagyobb bősége van a t~jnek a Laurentinumban, minthogy 
temérdek nyájak vonulnak oda, midőn a höség elhajtja azokat a .lege
lőről, s árnyékot vagy vizet keresni készteti. 

Nem véled-e, hogy nekem elég okom van kedvelni e magányt, 
annak örömeit élvezni, s itt hosszabb ideig mulatni? Te valóban na
é,')'On is bele ezerettél a városba, ha el nem jösz néhány napra hoz
zám a felséges magányba. Bizony eljöhetnél; az én villám szépségeit 
és gyönyöreit még a te jelenléted gyönyöreivel is növelhetnéd. Jó 
egészséget." 

Ez és a hasonló leírások elsö olYasásra nagyon is világosoknak 
látszanak ; de a mint valaki a fekete krétával és az iránytüvel papiron 
készül azt kij elölni, ezer meg ezer nehézség merül fól. Mintegy 20 kü
lönféle rendszer gondoltatott ld a Plinius-féle villa fekvésének kipu
hatolására; a legutolsót nyujtotta a franczia épitész L. P. llaude
hoUt·t, L e L a u r e n t i n, ma is o n d e c h am p a g n e d e P l i n e 
le jeune, restitúéc d'apres la description de Pline. 
Paris, Carillan-Goeury 1838. 8-aclrét. ::;c.aurus palotájával haf!Onlit
hatta össze. 

(B) 93-ik lap hoz. 

P e t r o n i u s A r b. i t e r. 

Petronius Ar b iter az ö Sa t y r i c o n czimü regényében bizonyos 
Tt·imalciont rajzol, igen gazdag és fényüzö, szintolly dölyfös min t 
együgyü embert, kiben némellyek Claudiust, mások Nerot akartlik 
fölismerni; mi pedig az azon korbeli kéjelgő dosgazdagok eszmény
képét szemléjük benne. A münck kititnöbb darabja Trimaleion ebéd je, 
mcllyet 1662-ben fedezett fol Marinos Statiejus dalmata. Ebbül mi 
kivonatot adunk, elhagyva a kitéreseket, mellyek a tárgy folyamát 
megszakitják, hogy a romai szoká.sok rajzát adjuk az olvasónak, ha
bár egy kissé nagyitvn, miként a. gunyiratokban szoká<~. 

"No's hát? nem tudod, kinél lesz ma. a tobzódás? Trimaleion 
pompás embernél, kinek étteremében egy óra és trombita vagyon 1), 

1) Óm és Trombita két rabs~olga, kik 11>1 órú.t kiMtották. 
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kik öt az életéhen eltöltött minden perczröl értesiteni kötelesek. .Mi 
tehát gyorsan ujra felöltöztünk 1 feledve a multnak bajait, s Gitonnak, 
ki mint szolga. kecsesen segitett mindenben, megpa.raocsoltuk, követne 
minket a fürdőbe. 

E közben fol s alá jártunk, még mulatoztunk is., játszó körökbe 
keveredtünk, midön hit·telen egy kopasz öreget pillantáok nieg, egy 
vörhenyeges köpenyhe öltözve, ki néhány hosszu baju t) gyermekek
kel labdát játszott ott. Nem is annyira a gyermekek örvendeztek a 
látványnak, habár hozzájok illett 1 mint azon aggastyán, ki saruban~) 
gyakorolta e labdajátékot. Ő nem ütötte vissza a labM.t, melly·a földre 
esett, hanem egy szolga annyit tartott készen egy zsákban, a mennyi 
a játszóknak elegendő volt. Több más ujdonságokat is tapasztaltunk; 
két herélt is volt ottan a körnek két különbözö pontján, kiknek egyike 
ezüst edényt tartott kezében) a másik a labdákat számolta, de nem azo
kat, mellyek játék alatt hajittattak, hane~ azokat, mellyek leestek. 

Mig ezen fényes .dolgokat bámultnk, Menelaus azt mondjo. ne
künk: E n n é l fo g t ok e b é d e l n i. N em l á t o d-e, h o g y i g y 
kezdödik a vacsora? 

Még nem is végezte beszédet Mcnelaus, midőn a pompás Tri
maleion ujjaival pattantott; ezen jelre egy herélt letette az edényt a 
játszó elé, ki bele vizellett, azután kezeire vizet kért, s nedves ujjait 
egy gyermek fején megtörölte. Hosszan tartana mindent leírni. Be
mentünk a fürdőbe, s midön legjobban izzadtunk, átmentünk a hidegbe. 

Trimalcion, kenöcscsel egészen bekenve, nem lepedővel, hanem 
a legfinomabb gyapjukendih.-el dörzsölteté magát. Hárman a nyomo
rult orvosok közöl a közben falernumit szörcsölgettck az ö jelenlétében, 
s minthogy vetélkedve töltögettek, Trim11lcion azt mondá nekik, hogy 

. csak vigan igyák az ö borát. Azután skarlát lepedőbe takarva, leeti
cába téteték, melly előtt négy csino~ Hzolga meut és egy két kerekü 
talyiga, mellyben egy öreg és csipás törpe ült, rutabb Trimaleion urá
nál, ki benne gyönyörüségét találta. Ekképen vitetve és kisértetve 
néhány öszhangzó fuvolyázók által, annak fejéhez közeledék, s núntha 
titkon sugna valamit fülébe, az egész uton danolgatott. l\Ii már kifá
radva a bámulás ban, követtük öket, s Agamemnonnal együtt 3) a ka
puhoz értünk, mellynek oszlopára papírlap volt szeg<~zve ezen fölirat
tal; 11 A melly rabszolga urának engedelme nélkül kimegy, száz ostor
e:<apá.ssal büntettetik." 

1) Ez az elpuhult s erkölc~telen életre mutatott. 
•) Ellenkezőleg a többiekkel, kik mezitláb és köntösben gyakorolták magukat. 
3) A házi sophiHta. 
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A bemenetnél egy kapus állott, világos-zöld ruhába öltözve, cse
resznye-szinü övezettel, ki egy ezüst tálban borsót fejtett. A kiiszöb 
felett aranykalitka állott, mellyböl tarka szinezetü szarka üdvözölte az 
érkezőket. Elszédülve ennyi dolog láttára, majdnem lábamat töJ·tem, 
megpillantva egy kutyát, melly balra a kapus szobája melletti beme
netnél, Jánezra kötve, volt lerajzolva a falon, fólötte eme könyök-nagy
ságu szavakkal: "Őrizkedjél a kutyától" 1). Erre társaim elkaczag
ták magukat j én pedig összeszedve magamat, Íllmét a fal mellett men
tem. A hely, hol a ra.b11zolgák adatnak el, egészen föl volt diszitve 
gunylapokkal, s Trimalcionnak arczképével, ki hosszu hajjal, kezében 
bottal ment be Romába, s gyeplöit Min4'1rva igazgatá. Odább azon 
helyzetben ábrázoltaték, a mint a számadást tanulja, s még tovább. 
kíncstáinoki öltözetben, s a különcz festész minden jelenetet folirattal 
gondosan ábrázolt j a tornácz végében volt végre l\Iercur, ki öt fol
emelt állal egy magas tribunaira helyezte. Közelében volt a Fortuna 
a böa;égszarujával s a három Párka, aranygyapjat fonva. 

Láttam még a tornáczban egy csoport szolgát is, kiket egy tanító 
oktatott. Ezenkivül egy szegletben nagy szekrény volt, mellynek fiók
jaiba.o tartattak zárva az ezüst házi-istenek, Venusnak egy márvány
szobra, és egy nagyobbacska aranyskatulya, mellyben, a mintmondák, 
Trimaleion ~Szakálla tartatott 2). 

Ennyi gyönyör 8Zemlélete után bementünk az étterembe, midön 
egy gyermek, kinek ez volt a kötelessége, fólkiáltott: J o b b l á b b a l. 
Féltünk egy kissé, ne hogy valamellyikünk ellenkezöleg lépjen be ; 
valamennyien jobb lábbal lépve a terembe, egy meztelen szolga ve
tette magát lábainkhoz, s könyörgött, szabaditanók meg öt a büntetés
töl, minthogy büne ugy sem vala nagy, melly miatt veszélyben forgott, 
csak a kincstárnok ntháját lopták el tőle a fürdőben, a mi alig érhetett 
tiz sestertiust. 

V égre leültünk, s az egyptomi szolgák részint jeges vizet töltö
gettek kezeinkre, részint lábainkat mosták, ügyesen tisztogatva ki 
körmeinket minden mocaoktól. E terhes szolgálat közben néha-néha 
danolgattak j miért is azon gondolatra jöttem, megpróbálni, valljon 
énekel-e az egész cselédség? Inni kértem tehát, s ime egy gyermek 
azonnal készen állott nem csak az itallal, hanem a savanyu énekkel 
is j szintén ugy cselekedett mindegyik, a kitől· valamit kértek. Az 
ebédlő-teremet pantomimok tanyájának lehetett volna tartani. 

1) C a v e c a n em irté.k a. ház küKzöbére, hol gyakran kutya áhr!zoltaték. 
2) A romaiaknó.l egész ünnepéllycl ment végbe ~ első borotválkozás, s a 

szakállt Apulionak szentelvc, gondosan örizték. 
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Bőséges előebéd adatott föl, s mindegyik kedvére lakozott, ki
véve Trimalciont, kinek az első hely tartatott fón, ujabb rendezésnél 
fogva 1) •••• Az ö edénye corinthusi fémből volt, s egy kis azamarat 
ábrázolt kosárral, mellyben egyik oldalon fehér, a másikon feket-e 
olajbogyók voltak. A szamarat két tál fedte be, mellyeknek szélén 
Trimaleion neve, s az ezüst sulya volt olvasható. Voltalt még ott kii
liinféle nyalánkságok, u gymint : mézzel és mákkal elkészitett mogyoró
pölyük, rostélyon sütött velökolbász, syriai datolya és granátalma-sajt. 

Ezen nyalánkságokkal töltöttük az időt, midőn Trimaleion zene
szó mellctt, igen a.pró vánkosokra helyezve, behozatott, a mi némelly 
oktalanokat nevetésre inditott j minthogy kopasz feje kiállott a bibor 
köpenyből, s az ezen öltönynyel betakart nyaka körül aranynyal sze
gélyezett nyakkendő tekerőzött, mellynek végei két oldalról csüngtek 
le j továbbá balkezének kis ujján egy nagy, aranyozott gyürü volt, 
s a mellette levő ujjának utolsó izén egy kisebb egészen arany
gyürü, mint kivehettem, de kirakva vashegyekkel csillagformában. S 
hogy ne csupán ezen kincseket mutassa nekünk, felfödte jobb karját, 
mellyet elefántcsont-karikába összefoglalt arany karpereczek ékité
nek fénylő lemezekkel. Miután ezüst piszkálóval fogait megtiilztitá., 
"Barátim, ugy mond, még nem volt ugyan kedvem az ebédlőbe jőni j 
de hogy távollétem miatt soká ne vámkozzatok, minden mulataágomat 
félbeszaki.tottam. Engedelmetekkel el öbb azokott játékomat végzem." 

Mögötte állott egy gyennek terebint-táblával s k1·istály-koczkák
kal. Különösen foltünt előttem, hogy a fekete és fehér kövek helyett 
arany és ezüst pénzeket használt. 

Mig ő játék közben az ellenkező csapatot leverte, s mi még az 
elöétkezésnél valánk: egy asztalt hoztak kosárral, mellyben fábol ké
sziilt tyuk ült körösleg kiterjesztett szárnyakkal, mint mikor költ. Jött 
azonnal két rabszolga, s a zene hangja mellett keresgéltek a szalma 
között, honnan néhány pávatojást előszedvén, azokat o. vendégek kö
zött kiosztották. Trimaleion ekkor megfordulva mondá: ,,Barátim, én 
parancsoltam, hogy ,e tyuk alá pávatojásokat tegyenek 2) j s teringettét, 
félek, hogy már csirke van bennök j azonban nézzük meg, talán még 
kiihatók." 

Fogtuk a félfontot nyomó kanalakat, s a tojásokat feltörtük, 

1) A megtiszteltetés helye ugyanis a középsö volt a három közBl, mcllyek 
ugyanazon pamlagon t.erjedtek el. 

•) Hogy a púvatojl•s kedves eleJele volt R romaiakuak, Macrohi ns pannRzko
rlik, Sa-tum. III. ló. "Ec('e res non miranda solum, sed pudenda, ut ova pavonum 
quinis Jenariis venenn t." 
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mellyek tésztából készültek. Majdnem elha:jitottam az enyimet, mert 
ugy tetszett, mintha csirke lett volna benne j de miután egy éltesebb 
vendég azt mondotta, hogy valami jónak kell benne lenni, tovább is 
törögettem a tojás héját, s kövér leb<:>nkét találtam benn<>, körii.lvéve 
megborsozott tojássárgátóL .c' 

Trimaleion már abbanhagyva a játékot, mindenfélét kért. s fen
szóval szabadságot adott mindenkinek, hogy igyanak ujra mézcs bort, 
midön hirtelen a zenekar jelt adott, s az elöszür fölszolgált étr·lelcet 
danolva ragadták el maguk n zenészek. Eme zaj közben történetcsrn 
egy ezüsttál leesett, s egy rabszolga fölvetté azt a padolatról. Trimal
eion ezt észrevevén, arczulcsapatá. a szolgát, s megparancsolta, tisztit
Rák el. Az éttárnok oda ment, s egyéb mocsokkal együtt elsöpörte azt. 

Azután bejött két ugynevezett szcrecsen, néhány apró tömlővel, 
mint a minökkel nz amphitheatrumot szokás felöntözni j s bort nyujtot
tak azokban, mcrt viz egyikben scm volt. 

E közben a megtnpsolt háziur mondá : 11 A halál mindeneket 
egyenlövé tesz;" megparancsolta tehát a fökonyhamesternek, jelölje 
ki mindcnkinek saját asztalát, s hozzá tevé: "A szolgák itt nagy szám
mal vannak j ha kimennek, csökkenni fog a hiíség." 

Azonnal jól bedugo.szolt Uvegpalaczkokat hoztak, mellyeken ki
vülről illyforma jegyzet állott : "Opimius száz éves falernumi bora" 1). 

l\lig a föliratot olvastuk, Trimaleion tapsolva fölkiáltott : "Ah! 
ah! a bor tehát tovább él, mint az emberke? És mi mégis tobzódunk. 
A borban az élet. Bátran mondhatom, hogy ez valódi Opimius-féle bor. 
Tegnnp nem ndnttam föl illy jó bort, habár jelesebb vendégeim voltak.•' 

Midlin ittunk és bámultunk, egy szolgn ezüst alakot hozott, 
mellynek tagjai és csigoly.ti minden oldalra forogtak 1 ha megeresz-
tették. . . • · 

A tapsokra más jelenet köv~tkezett, igazat mondva, nem olly 
nagyszerU, mint hittük. Az ujdons;\.g azonhan mindenkinek szemeit 
mag1íra vonta. Ez kerek étasztal ainkjával birt, körületében volt a 12 
cl'!illagzat, mellyek mindegyikére a szakács az ábrának megfelelő ele
delt helyezte. A kosra martiusi borsót, a bikára egy darab bivalhust, 
n z ilu·ekre nemzö-részeket és vesét 1 a rákra koronát, az oroszláma 
afrikai fügét, a szüzr~> malaczos emsének nlrészét, a mérlegre mérle
get, mellynek egyik oldaHn torta, a másikon pogácsa valn; a l'kor
piórá tengeri halaeskit, melly skorpiónak neveztetik, a nyilasm ten
gPri rikot, a bakra tcve'3ri stl.skát, a vizöntöre kacsát, a halakra két 
tengeri halat. Közepett volt egy csomó levágott fü, fölötte sejtes mézzel. 

1) Opimius consui nlntt, Romil.nnk n:i2-ik ,lvében, olly szt.mz n.Jt :1 nyAr, 

hogy n legjobb gyiirni:ilcs és bor tennPtt. 
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Az egyptomi szolga ezüst tálczán hordozta körül a kenyeret, s 
ii is igen rossz hangjával dalolgatott valami együgyü dalt. Mi kedvet
lenü! vettük ezen aljasságokat ; de Trimaleion azt mondó. : "Együnk, 
ez az étkezés rendje." 

Ezt mondva, bejöttek néhányan 1 kik négyest tánczolva.a zene 
hangjára, az étszekrény felső részét befödték 1 s akkor láttunk alul
ról, vagyis egy másik asztalon, zsiradékat és gömböczöt egy szár
nyakkal ékitett nyul körül, melly pegasusnak látszott. Az étszekrény 
szögletein négy kis satyr-szobrot pillantottunk meg, mellyeknek ha
sából borsos .lé folyt a halakra, mellyek a tengerben uszkálni lá.t
szattak. 

V al amennyien tapsoltunk, utánunk a szolgák, s örömmel kapkod
tunk a válogatott étkl'k után. Trimaleion is meg levén elégedve a jó 
renddel, "Szeljetek !" kiáltott fol. A konyl1amestcr azonnal elötermett, 
a zeneszó mellett olly furfangosan tépte szét a huseledeleket, hogy 
versenyző kocsisnak lehetett volna öt tartani a hydraulicus orgona 
lármája között. · 

E közben szolgák jöttek, s. a terítékre takarókat raktak, mellye: 
ken hálók valának lerajzolva 1 vadászok landzsákkal s egész vadász
készül et. Nem is tudtuk, mint vélekedjünk mindezekröl, midön a tere
men kivül nagy zaj támadott, s hirtelen bejött néhány s.partai kutya, 
mellyek n.z asztal körül kezdtek futkosni. Egy más asztal következett, 
mellyen egy igen nagy vaddisznó állott süveggel, s ennek agyarairól 
két pálmafonadék-kosár függött, az egyik syriai, a másik theba.i dato
lyával telve. Körülötte tortából csinált malaczok hevertek 1 mintha 
szopm\nak, annak jelölésére, hogy a vaddisznó emse volt; s ezen ma
laczok is fól voltak cziírázva. 

Egyébiránt a vaddisznó fólszelésehez nem jött már az előbbi 
. fólvág6, ki a többi eledeleket daraholta fel, hanem egy nagy szálas 
legény, félct~izmában, tarka szinü öltönyben, ki kezébe véve egy va
dászkést, hatalmasan belevágta azt oldalába, s a nyiJásból huros-ma
darak repültek ki. A madarászok készen állottak a náddal, s azonnal 
elfogták a madarakat a teremben. Ekkor Trimaleion mindenkinek 
egyet adván, hozzá tevé : "Lá~játok, hogy e vaddisznó minden makkot 
fölemésztett." Ekkor a kis szolgák az agyarakon függö kosarakhoz 
futottak, s a datolyákat egyformán osztották el a verl.dégek közt. 

T-Ezalatt én, ki majdnem egyedül voltam egy szegletben, komo
lyan goudolkoztam a folött, mi oknál fogva van a vaddii'znónak sü
vege.. Miután hasztalan erőtettem eszemet, végre tolmácsomhoz for
dultam, ki engem kielégitett. Ö igy szólt; "Ezt még szolgád is köny-
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nyen megmagyarázná neked j mert ez nem talány, hanem világos do
log. Ezen vaddisznó épen maradván meg a tegna.pi vaesoráról, s a ven· 
dégek által visszakül<h·e, ma mint szabados jelenik meg a lako~l.n 1). 
Ekkor bosszankodtam magamra; többé semmit sem kérdcztem, ne hogy 
azt képzeljék rólam, mik.ént elökelö emberekkel soha nem ebéd~ltem. 

Illy beszélgetés közt egy szép gyermek, szölövessg/ivel és rep· 
kén y nyel koszoruzva, ki majd Bromius, majd Lyaeus vagy Evius nevet 
viselt, kis kosár szölöt hordozott kö1·ül, éles hangon dalolva urának 
költeményeit j kinek hangjára megfordulva Trimaleion: "DionysÍUI'~, 
ugy mond, te szabad vagy." Ekkor a gyermek levevén a vaddisznóról 
a süveget, azt saját fejére tette f'öl. Trimaleion ujra megjegyzé: "Mo11t 
már nen1 fogjátok tagachli, hogy Bacchus atyának birtokában vagyole" 
- Trima.lcionnak ötletét megtapsoltuk, s a gyermeket, ki köriiljárt, 
összecsókoltuk .... 

Nem is gyanitottuk, hogy az illy tobzódás közepett, miként mon
dani szokás, még csak a fele uton járunk. Ekkor valójában zeneszó 
mellett elhordatván az asztalok, behoztak a terembe három ú-hér sf'r
tést, ékitve szalagok- és csöngetyükkel, mellyeknek egyikét két éves
nek, a másikat három éves.nek, a harmadikat vénnek mondotta a szer
tartások mestere. Én azt gondoltam, hogy a sertésekkel együtt a játé
kosok. is előjönnek, hogy a mint a körökben szokás, némi mutatványt 
adjanak. De Trimaleion megelőzve a kételyeket: "Ezek közöl, ugy 
mond, mellyiket akarnátok azonnal az asztalon látni ? A bérlők is gyor
san elkészítik a csirkét, a f~íczánt vagy hasonló csekélységeket; de o.z 
én szakácsaim egy egész borjut szokta.k megsütni." - Ezalatt behi
vatta a szakáesot, kinek megparancsolta, nem is várva a mi választá.· 
sunkat, hogy a legvénebbet ölje le. Ekkor fenszóval hozzá fordult: 
"Mellyik decuriába tartozol?" Amaz felelvén, hogy a negyvenedikbe, 
folytatá : "Vásároltak téged, vagy a házban sz ölettél ?" - ,Egyiket 
sem mondhatnám, felelé a szakács, mert végrendelet által hagyott en
gem Pa.nsa.1 

- "Ipa.rkodjál tehát dolgoddal (tevé hozzá), különben a 
szolgák decuriájába foglak csapni.11 És igy a szakács a fenyegetés által 
ösztönözve, a disznó..-al a ko ny há ba ment. 

'l'rimalcion szeliden hozzánk fordulva: "Ha a bor, ugy mond, 
nem tetszik, mási hozatok helyette ; azonban a ti dolgotok bebizonyí
tani, hogy ízlik. Hála az égnek ! nem veszem azt j minden, a mi csak 
kedves az inynek, az én telkemen terem, mellyet egyébiránt nem lát-

1) Tudva levl:l dolog, hogy a f'óhz~tbaditott rabszolgáknak süveget adtak ; Ul 

tehát a szabadság jelképe lett. 
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tam még. Azt mondják, hogy 1'erracina- és Tarantoval határos. Most 
már Siciliát akarom egyesiteni birtokaimmal, hogy ha majd Afrikába 
megyek át, mindenütt saj:i.t birtokaim mellett vitorlázzak cl." 

)[ég cl sem párologtak czrn hetvenkedések, midön egy más asz
talon a nagy disznót brhoztúk. :Mi bámultuk a gyorsaságot j megm>
küdtünk volna, hogy még csak egy csid<.ét sem lehetett volna illy 
gyorsan megsütni, annyival inkább, minél nagyobbnak tetszett előttünk 
ez a sertés amannál, mclly az imént bchozatott. 'frimalcion azt figyel
mcsen mcgnézve, "Hogy hogy, ugy mond, ezt a disznót föl sem bon
tották? Bizony nem vették ki a bel eit. Híjátok hamar a szakácsot." 

A szaklieB megjelent bus arczczal, azzal mentegetve magát, hogy 
elfeledte n disznót fölbontani. "Mit, elfeledted? - kiálta Trimaleion 
- a?.t gondolod-e, hogy a borsnak éf! köménynek elfeledéséröl van 
sz ó? V esd le az i ngedet." 

Minden haladék nélkül a szakticsot lcvetkeztették, ki szomoruan 
állott két rabszolgafelügyelő között. Ekkor mindnyájan könyörögtünk 
érte, azt mondván : "Ez csak esetleges dolog j kérünk, bocsáss meg 
neki j l~a még egyszer hibát követ el, senki scm fog mellette szólui.', 

En kegyetlen szig·ornstígomban nem tartoztathatáro magamat, 
hogy Agamemnonnak fülébe ne sugjam: "Ez a szolga bizonyára nagy 
mester. Találkozhatik-c ember, ki clfcletlje kivetni a disznónak beleit? 
meg nem bocsátanék neki, Istcnenu·e, habát· csak hal volna. 11 'fri
malcion pedig nem ugy cselekedett, hanem derült homlokkal rnondá: 
"No ha már olly ros~:>z emlékezettel bírsz, tehát bontsd föl a hasát itt 
nyilvánosan. 11 A szakács fölvéve elökötőjét, fogta kezébe a kést, és 
reszkető kézzel belehasitott itt-ott a disznó hasába, s ime a táguló 
hasadékokból a sulynak nymm\sünál fogva kolbá~zok és huriták dől
tek ki. 

E látványra a szolgáknak egész gépset·ege tapsolt, s zajosan üd
vözlé Uajust. A szakács nem csak hogy ivott köztüuk, hanern még 
ezüst koronát is kapott, és egy sedeget corinthusi táczáp, a mit köze
lebbről vizsgálva Agamemnon, Trimaleion mondá : "En vagyok az 
egyetlen, ki valódi corintlmsi fémmel biro l{." ... 

Azután bejött az ügynöke, ki, núntha csak Romának történeteit 

sorolná elő, ezeket olvasta: 
"Julius 25·én. Cuma területén, Trimaleion uralma alatt, szül~tett 

harníincz fi- és negyven leánygyermek ; a szérüről 1500 mérő gabna. 
vitetett a magtllrba j 500 ökör fogatott j<h·omba. Ugyane napon 1\'Iithri
dates rabszolga keresztre fet~zitteték, mivel Cajusunknak védgeniusát 
káromolni meréi!zlettc. U gy an e tUtpon t 00 ezer líra tétetett a pénz-

42 
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tárba, mellyekre kölcsönvevő nem találkozott. Ugyane napon tüz volt 
a Pompejus-föle kertekben, mclly éjjel egy paraszt házában ütött ki. 11 

~,V á1j csak, mondá Trimalcion, mikor vásároltam én a Pompejus
féle kerteket ?" 

,A mult évben, felelé az ügynök j azért nem jegyeztettek be' még 
a könyvbe. t 

Trimaleion haragra lobbnnvn, megjegyzé: "Jövőre, ha valamell y 
telket vásároltok nekem, s hat hónap alatt azt tudtomra nem adjátok, 
annak kifizetését megtiltom. u 

Bejöttek végre a tánczosok, s bizonyos Ba1·on, a legbolondosabb 
ember, lajtorjával állott elő, mellyre egy gyermeket fol ugratott, paran
csolván neki, hogy tánczoljon és énekeljen, mig a tetejére fölér. Az
után tüzkarikákon ugratta át, s fogaival palaczkot tartatott vele. Csu
pán Trimaleion bámult rnjtn, s azt mondá, hogy ez hliládatlan egy 
mcsterség vala j kettő van azonban az emberi dolg·ok küzt, mellyeket 
li nagy örömmel nézett, ngymint a tánczosokat é~:~ a szalonkákat j a 
többi úllatok és mulatságok haszontalanságok és bohós:ígok. "Ez oknál 
fogva, jegyzé meg, vásároltam bohóezokat; akartam, hogy momljanak 
el tréfás dolgokat, s kardalnokomnak meghagytam, hogy énekeljen 
latin nl. ... '' 

(Itt következnek Trimalcionnak durva tl·éfái, azután:) 
Ekképen folytatá ő a bölesészek Idguny olúsát, midön egy edény

ben néhány czédulát hordoztak kö1·ül, H az apród, kinek dolga volt ez, 
olvasta azokról a sorsot. Az egyik czédulán irva volt: igaztalanul ki
vetr~tt pénz; s hoztak egy ~;onkát folötte rákolló val, egy fület, egy czn
korkcnycr·et é;; egy átlyuggatott pogácsát. Azután hoztak egy kis ska · 
tulyában birsalma-bcfózöttct, egy ittlat kovásztalan kenyeret, ragadozó 
madarakat, egy almát, hagymát, halat, kurlní.cllot é:-:~ ké::;t együtt. Egy 
másik kapott verebeket, legyezőt 1 mazsolasziHöt, attikai mézet, egy 
asztali öltönyt és egy togát, egy szelet czukorkeuyeret és tarka vász
nat j egy másik csövet és topánt. Hoztak még nyulat, félHzegu::~zó ha
lat, pettyes .angolnát, békával ö:;t;zekütött vizi egeret é,; egy csomó 
ezéldát. 

Sokat nevettünk e játékon; a czédulák száma 600 volt, a töb
bire nom emlékezem .... 

Trimalcionnak egyéb szavai után a homeristák nagy zajt ütöttek, 
mivel a szolgák közepett, kik minden oldalról összefutottak, egy nagy 
medenezében egy egész fótt b01ju hozatott elö, fején egy süve~

gel. Ajax követte azt, ki mintegy dühösen megragadva a kést, fül
szelte azt, nyegle módj~ira annak darabjait a késhegygyel fol- s lefor-
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gatva, s kiosztva köztiink, kik öt bámultak. De nem soká szemiéihet
tük eme csinos miiködést; mcrt egyszerre recsegni kezdett a fódlet, s 
az eg<'~sz étterem reszketni. Ijedve ug1·ottam föl, attól tartva, hogy va
lamelly tánczos ef!hetnék le fiilüll'i.il; a tiibbi vendégek nem kevésbbé 
Lámuln1., föltckintBttek abueli kivánesis:ígukLan, minö ujdonság jö
hetne az égből. S ime mcgnyilnín n födlct, egy nagy karika látszott, 
mintegy clválva n széles knpol:ítól leereszkedni, mellyröl köröskörül 
különféle aranykoronák li illntos kenőesiikkel telt nlabastrom-skatnlyák 
cs üggöttek. 

Mig nekiink nlC'ghagyták, hogy ez aj:~ndékokat fogadjuk el, nz 
asztalra fordítám szemeimet, mcllyen mtÍI' néhány pogácsatálak állottak 
s közepett tésztából egy P1·iapus, n:~. i) szt'>les ölében szokás szerint 
szülöt és mindenncmü almát tartva. 

l\Ii moh(m nyultunk a gyümölcs uhín, s váratlanul uj játékrend 
növelte öröntiinket, minthogy a pogácsák és almák, alig érintve a leg
kisebb nyomús;;al, olly s:lfrlmszagot tcljcs:~.tcttck maguk körül, hogy 
szinte terhünkre volt. 

Meggyőződve tcluít, lwgy a;r, illy vallásosan beillatozott eledel 
szcnt dolog·, talpra állottunk, s szcrcncsét kivántui1k Augustusnak, a 
haza atyjának. Némellyek azonLan még ezen tiszteletnyilvánítás után 
i~ clragadozván eme gyiimölcsökct, mi is megraktuk azokkal köpe
nyeinkct, főleg én, ki külünbeu is azon véleményben valék, hogy 
Gitont soha nem jutalmaztam meg eléggé. 

E közben bejött három ina~, fehé1· tnnicába öltözve, kik közöl 
kettő az asztalra tette a flizénel ékitett h!ízi isteneket; az egyik pedig 
egy csészében bort hordozva köl'ül, kiáltotta: "Oltalmazzanak téged 
az istenek." Az egyiknek neve volt CCI·do, a másiknak Felicio, a har
madiknak Lncro •). 1:; midön 'frimalcionnak arczképe hordoztatott kö
i·iil, mellyet valamennyien mcgcsókoltak, mi, habár pirulva, azt el nem 
kerülhettük. 

E perczben vezetteték be hínezra kötve egy iszonyu nagy kutya, 
mcllynck egy rugással parancsolta a kapus, hogy feküdjék le, s az 
asztal előtt azonnallcterült. Ekkor Trimaleion fehér kenyeret vetve 
neki, "Nincs, ugy mond, senki házamban, ki engem jobban szeretne, 
mint ez." Megbosszankodván a gyermek, hogy ö Silaxot illy gondatla
nul dicMéri, foldre tette a kis kutyát, s cllene uszitotta. Silax, az ebek 
módjára, bor.lasztó ugatással töltötte be a tCI·cmet, s a Crocsus Marga-

l) Miml a három név jót jelent, kölcRönözvo a nyeremény és boldog~flg e~z

méjéWI ; az ill~- npróskgokra nngy figyelmct forditottak n nag-y romaiak. 

42"' 



660 

ritáját majdnem szétszaggatta. Még ezért nem szünt meg a zaj, mert 
még egy lámpa is megromlott, mcllynck kristúly üvegei eltörtek, s n 
forró olajjal néhány vendéget befecskendezett 

Trimalcion, ne hogy haragosnak lútszassék ez esemény miatt, 
megcsókolta a gyermek~t, s azt parancsolta neki, ugorjék föl h:itárn. 
Ez tüstént megtettc, s miutegy lovagolva rajta, tenyerével vli.llait verc
gctte, s nevetve kérdezte töle: "Mondd csak, mondd, mennyit tesz?.,." 

Trimaleion egy kissé összeszedve magát, parancsolá, hogy egy 
nagy palaczk mcgtöltessék, s ital adasr-;ék a rabszolgáknak, kik lábs.ink
míl ültek, illy fültétellel : "A mcllyik nem akat· inni, annak töltsd ft·· 
jére a bort." Igy tehát majd szigorut, majd bolondot játszott. 

Ezen nyájaskodások után hozták n. vagdalékokat, mellyeknck 
Pmléke is fölkavarja gyomromat. Mert mindazon kövér tyukok lmrof'l 
madarakkal voltak körülrakva, kacsatojásokkal töltve, mellycknck 
evésére Trimaleion büszk(m szólita föl minket, utondván, hogy azok 
csont nélküliek .... 

.T ön egy más vcncl<'•g, ki mAr má:;hol ebó(lelt j tőle Trimalt-ion azt 
kérdi: "Minő jeleR ételeket ettél'?" 

,Elmondom, hn tudom, válaszolá a másik, minthogy gyenge em
léke:;r,ettel birok, néha saját nevemet iH clfelcdem. Az első eledel tehát 
disznó volt, körülrakva kolbászszal s igen jól elkészített belrészeivel: 
volt még mellette czékla és fekete kf'nyér, me Ilyet jobban szeretek a 
fehf;r kenyérnél j minthogy pedig az jó h'tplálékot ad, K nekem hasz
nál, miatta nem panaszkodom. A másorHk eledel hideg torta volt, le
öntve igen jó melcg spanyol mézzcl ; én a tortábúl semmit sem ettem 
a mézböl pedig még anmll kevésbbé. Ami illeti a l.wrsM, babot, egyéb 
gyümölcsöt: többé semmit scm ettem abból, a mit Calva nekem endi
tett; két almát azonban félretettem, ezen asztalkendübe takarva, mert 
ha nem viszek valami kiK ajándékot szolgámnak, ki~;zidna engem j a 
mire nöm bölcsen figyelmeztetni s:r.okott. Ezenkivül egy darab fiatal 
medve is volt elöttünk, a mit ~cintilla oktalanul megkóstolván, majd
nem beleit hányta ki j éa ellenben majdnem egy fontot fugymtztottam 
cl belőle, mert vaddisznó ize volt. Ha a medve, gondolám magamban, 
megeszi az emberkét, miért ne enné meg az emberke a medvét? V égre 
föladatott lágy sajt, birzsalma-sajt, csigák héj nélkül, kecskebcndö, 
máj, rántott tojás, répa, mustár, s csészék, mcllyck növényeknek látszot
tak. Áldott Palamedes, ki ezeket föltalálta! Osztrigák is hordoztattak még 
körül, mcllyekbiH mi nem a lcguagyobb illcndöséggcl tele marokkal 
vettünk, minthogy előbb a sonkát visszaküldöttük.' 

Alig lett volna vége a esömörnek, ha nem hozzák uz utobó ételt, 
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melly huros madarak-, mazsolasziílö- és bcfiizött dióból készült pásté
tomból állott. Ezután jött még a birzsalma, körülvéve szegfliszegckkel, 
mellyek mindanuyi malaczoknak látszottak. - l\lindez még c;;ak meg
járta; dc jött végre egy igen •·o;;;Hz eledel, me Ilyhez a világ núnden 
kincseért sem nyultunk volna. i\lidiín az Mztalra tétetett, azt hittük, 
hogy töltött lud, köríih·éve halak- és mindenncmii madarakkal j a mit 
Trimal;ion észrev(!ve. monclá: "Ezen cgé:;z eledel egy testből j ö." 

Eu, mint értelmes ember, csakhamar észrevettem a dolgot, e 
Agamemnonhoz ÚJI'(lulva, momlám : ~ B:\mulnorn kell, miképcn lehe
tett mindezen alkatrt•szekct ugy elrc-nuczni, mintlltl krétából volnának. 
ltomában n saturnnliák íinnepl' nlatt híttam hasonló álétdeket." 

Alig végt•ztem szavaimat, millön Trimaleion mondá: "Ne legyek 
gazdag és teKtemben ép, ha mindezen keverékeket disznóbusból nem 
csinálta az én szak:í.csom. Nincs több olly ember a világon. Ha ugy tetszik, 
egy darab fábúl halat készit, szalonnáM l galambot, sonkából g('rliczét, 
a disznó beleiből tyukot. 1\liért is igen szóp nevet adtam n~ki, mert 
öt Daedalusnak hivják; s minthogy nagy hirb<'u áll, egy valnki bnjo1· 
késeket hozott neki Romába." Ezt mondván, nwgparancsolta, hoznák 
oda azokat j bámulva nézte, s meg('ngedtc nc-kiink, hogy azok hegyét 
ajkainkon próbáljuk meg. 

Ugyanekko•· két rabszolga jött Le, miutha cúvodnáuak eg:ymáll
sal egy öv miatt, mellyre az edényeket szokás füzni, s mellyet azok 
vállaikon tartottak. Trimaleion itéletet mon(lva, mivel azok bele nem 
egyeztek, egyik a wásiknak oldalát bottal döngotte el. 

l\Iegbosszankodn1. eme részegek szcmtelenségén, szemmel tar
tottuk öket, s láttuk, miként az összetört edényekből osztrigák és tésü
csigák hullottak ki: a mit egy szolga.gyermek összeszedett, s egy 
edényben körülho1·dozott. 

A találékony szak~í.es Hevelte n tenyt, mert csigákat hordott kö
rül ezüstrostélyon, s reszketeg, félénk hangon énekelt. Pirulok elmon
dani azt, a mi most következett. A _f'ölfodrozott gyermekek ugyanis 
(hallatlan dolog) kenih~-söket hozva ezüstmedenczében, megkenték az 
elterült vendégek lábait, ll1Ínt1tll l:í.bHzáraikat, lábaikat és sarkaikat, 
különféle füzérel,kel körültekertók; aznt:í.u ngya11c kenöesöt a bor
edényekbe és lámpákba tiiltög;ették. 

V égre eg·észen megmerevedve, kél'tlik u föh·igyúzót, vigyen ki 
bennünket az ajtón; de (j azt felelé: "Nagyon csalatkozol, ha ott aknrsz 
kimenni, a hol bejöttéL Egy vendég sem megy ki ugyanazon ajtón: 
az egyiken bejün, a másikon kimegy." 

E kiizben meg~zúlamlott a knkas; mPII_vnrk hangjám megzava-
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rodván Trimalcion, mcg-pm·ane~olta, hogy öntsenek bort az asztal alá, 
és tegyenek még a lámp:ík ba is j azut1in a gyüriit jobb kezére téve, 
mondá: "Nem minden ok nélkül adott jdt c trombitás; mcrt vagy 
ti.iznek kell lenni ,·alahol, vngy haldoklik valaki a szomszédságban. 
Távol tőlünk minrkn baljú,;lat; de mégis, a ki e szomoru hirt meg
hozza nekem, koromít kap tíílcm nj1índékban. 

(C) 344-ik laphoz. 

L ll c i a n ll s. 

Az ó-kori irorlnlomlmn ritkán találkozunk a emuwu!i elemmel. 
El:-;ö t(~jtette ki ezt erélycs(·n Arilltophanc!l, ki az (j kora politikájának, 
a ptirtoknak, szószéki küzdclmcknck, az államférfiak fondorlntninuk 
az athenei köztéren ellenéhe :Ulitottn lelkel', képletes, mindig csip
kedő gnnydramáját j dc nem <'~n·c be azzal, hogy iildö;r.öbe vegye n 
politika biineit, megtámadta a hölesészctct, s Sacratessei ellenkezve, 
ezt bevádolta. A bölcsészctre nem báromlott szenny eme megtámadá
,;okból, mcrt Socrates meg tudott t~t·t.c halni j s ha figyelembe veszszük, 
a mi ezután következett, Plato r's Ari8hltf'les megírták é~ alapitották 
azt At·istophnne:; kiesapong;t~ni utún, ki1H~k gnnyrajzai nem nyomhat
tlik cl 117. emberi szellemet. 

Aristophancs, a eo'miens elem letéteményesc uh\n Plato hasz
miita fölazt halhatatlan szorgalommal, nem csa.k fólrul1ázva jeles szem
lélö tehetséggel, hanem mint müvész, és pedig görög müvész, báum
andóan gunyor os, a comicmnmal fegyvcrzi föl mag:i.t, hogy az iskolá
nak álbölcseletét ostorozhassa. 

A romai szellemben nincs comicum, s szigorun és komolyan nc
hczecl,·én a vil:í.gra, hi:inyzik nltla azon szcllcmdns tevékenység, hogy 
a dolgoknak nevetséges oldahít kifejthetn(·. Tacitusnak ironiája mély 
és r<'jtélyes; néha a comicmnba mcgy át, dc akkor is n tragoedia utján . 
.J uvcnnlis, mcrö bosszankodás, olly rajzokat ad, mcllyekcn nevethetue 
nz ember, miután clöbb megborzadt rajtok. Egy épeu nem comiem; 
korszakban Marcus Aurelius és Commodus között, valameily ismerct
len ember a vihigszemlólctére adja mngM, azt megítéli, és kigunyolja j 
de a ki nem romai, nem is ola~zor.oz:lgi, a bt.in eszmememct szokásai 
mellett, hanem gijrög, keleti szellemmel eltelve. 

l\londják, hogy Lneinnm; a kót Antoninus malkoclása alatt élt, 
még Commodus alatt is egy ideig. Hziilctctt Hyria Samosata városában 
nem igen tehetős szülöktőlj még i(ju korlibn,n egy szobr:ísz nagybátyján:H 
helyeztetett cl, hog-y náh tanulja meg a nehéz mesterséget, melly csnk 
makacs f:í.rads;íg- :irán R7.crzi meg n rlicsi)séget, H mell.v Polych-tust éf; 
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~Hchcl-Angelot nnpszámos-munk:ira k1írhoztatjn. Az emberek számára 
készitett bronz- vagy márványemlékek, hogy utánozzák azt, a mi cli
csi)séges és nagyszerii, nem hatottak nz if.iu Lnri:ín képzelö tehetsé
gérc; azonkivtil múg a kczd0t sem ig;cn jól sikerült neki, mert amint 
<'gy darab márványt kellett volna fill'agnia, azt eltörte: miért is nagy
bátyja haragjában őt megverte. Az elkedvetlenedett Lucián az atyai 
házhoz menekült; többé a miihelybe visszatérni nem Rkart. 

E ki5zben Luciúnnak álomlátása volt: Pgy oldalról a szobrászat, más 
oldalról a tudomány jelent meg neki. Ama piszkos meaterség a munka 
által beszennyezett köténynyel hhiban igérte az ifjunak a halhatatlan
r;ágot, ki igen drága áron vélte mcgní~árolhntni n bizonytalan dicső

séget. Ellenben a tudomány igen kedves ajánlatokat szolgáltatott Lu
ciánnak; tanulmányainak jutalm:ínl dicsö életet, a nagyok kegyeit, 
nyilvános tapsokat igért neki, szóval: mindent, ami egy ifjunak képze 
lödésére hathat, s öt tudományos munkálkodásra serkentheti. A vá
lasztásban nem ingmloz; elfordulva a szobniszattól, cgéflzen a tudomá
nyokra adja magát. Azonban élnie kellett, s a fontm lát~zott cliítte és 
családja előtt a legjövedelmezöbb p:í.lyímak. SZ<imos ügyet védelme
zett Antiochiában; azonban eme vitákat a tények, polgári énlekek, 
zálogok, örökségek fülütt mcgunta, s a törvénytöl, miként azelőtt a 
szobrászattól, bucsut vett. A törvényszéki ékesszóll\s helyett a bölcsé
szetra alkalmazott ékcsrnszólásra adta magát, s azon kérdések \·itatá
sára, mellyek korszakát izgatottságban tartották. Ekkoriban szokásba 
vették a tudósok és bölcsészek bejárni 11 világot, s elörc hirdetni, hogy 
fejtegetni fognak illy vagy olly tárgyat, előterjesztik a kérdéseket és 
fcjtményeket, mrlJyek az elmúkct foglalkodtatják. Bejárták Görög
or~zágot, Joniát, Asiát; tanitottak Atheucben, Antiochiában, Cappado
ciában, Syriában ; tanitvünyokat gyi~jtöttek magok körül; a mi nekik 
tapsokat és uus jövedelmet hozott. , 

Lucián, szintén ez ösvényt követve, meglátogatta Asiát, Hörög
országot, Olaszországot; látta Romát, 1; a romai szokítr!Olmak nem épen 
kedvezÖ·rajzút adta. Visszatért Görögországba; egy darabig Athcne
ben élt, s átlépve a ucgyn'n évct, fölébredni érzé magában a comieu:-; 
szellemet. Ö m~ir m'm közön~éges sophista, nem rlwtor, ki többé va!r." 
kevésbbé ,•zet·encsé~ szavakba öltözteti a küzhclyeket, hanem a szo
kottól eltérő szellem, ki nH~gától cselekszik, ki folvidi~ja a vihigot, 
s ennek tükriit tart el~jc, mcllyben mcgismctje magát. IHmnlat túrgya 
a r01nai és görög ki5zönség elött, minthogy Luciánnak tehetsége ujdon
ság nem annyira a gunyor által, mint inkább a tárgynak terjedelmé
nól fogva, mellyrc a.lk~tlmaztatik. Aristnphnnes tréfát iiziitt ;tz nthenei 
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köztérrel és a demagogokkal; Plato gunyoros vitatkozások tárgyává 
tette Görögország iskohíit. Dc Luci1ín többre viszi, ö mindcnt kika
czag; az 6-világban elöször tünik föl a guny, a comicus elem még az 
cm heriségre is al kal maztatik. 

Először is meg kell mondani, miként Lucián szellemének kiter
jedtsége a komolyságot is citiirte: szilárd, határozott módon irt a nemes 
tárgyakról ; Herodot szellemét igazán fölfogta; Thucydides fenséges 
komolysága iránt rokonszenvvel viseltetett j Demosthencst igen dicsÖCJI 
magasztalta., s a görög szónoknuk, tragicai lC'lkének, a macedonak 
üldözései miatt szenveJett hahibinak legjobb rajzát adta. Nem akarom 
cWsorolni Lucián miiveit, a7. istenek és a holtak párbcszédeit, sem az 
általa készitett kiilönféle müYeknek czimcit, inkább csuk az ii gunyora 
tárgyaira forditom figyelmemet. 

Alig van buskomolyabb dolog, mint a hatalmak hanyathísa.: ezek 
a közmegvetés és gunyok közcpctt mulnak ki j a guny, melly romlá
sukat elökészitheté, terl1eli és kit:\éri öket mindig. Illy helyzetben volt 
akkor a pogányság. Eme vall:ís jelvényszerii alakja volt az örök csz
méknek, mellyck az emberisóget tápUljlík és kormáuyozzák j bámu
landóan hosszu iJcig tartott j most pedig hanyatlásnak indult; a vallás 
élt még a templomban, az ll.hlozatok füstölögtek az olt1\rokon, valódi
lag azonban tréfa t:\rgyaul vétettek az istenek; a választott lelkek nem 
hittek bennök; odavegyültek még a régi szobrok körül gyülekező tö
megbe. Társadalmi illem volt, jó példa gyanánt meg nem vetni a bi
rodalom vallását, melly a politikai intézményekkel karHitve járt. 

E megvetés azonban még nem talált tolmácsra és kifejezésre, 
mig el nem érkezett Lucia nns az ö gunyoros beszédességével j ö 
ugyanis nagyon bő, s néha a hosszn,ualmasság által tréfája izetlmmé 
válik. Azonban, daczára eme hiányoknHk , a hitetlenség megtalálta 
költőjét és szónokát. 

Az olympusban vagyunk, s Neptun Jupiter ajtaján koczog: 
"Bemehetek-e Jupiterhez, oh Mercur? 
Me r c u r i us. Nem lehet, Ncptun. 
N e p t u n. J elen ts be mindazonáltal. 
M c r c u r. Haf!ztalan, monrlom j a percz nem alltalmas arra., egy 

perczig sem láthatnád öt. 
N e p t u n. 'falán Jun{)\·al titrsalog '? 
Me r c u r. Épen nem. 
N e p t un. Ah, ah! tudom már; Ganymedes van nála. 
Me r c 11 r. Nem biz az; rosszul érzi magát. 
N e p t u n. Rosszul? ele hát miért? eRodálkozom. 
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l\1 c r c ur. Szégyenlem megmondani, minö nyavalyában szenved. 
N e p t u n. t:lzégyenleu irányomban, ki nagybátyja vagyok. 
M e r c u r. No tehát, ő épen most sziilt. 
N c p t u n. Hogyan! ezt titkolja? sziilt! és hogyan? nem tudünn, 

hogy ö férfi és nö egyszersmind; hasa sem árulta el a terhességet. 
Me r c u r. V alójában nem is hasában volt terhes. 
N ep t un. Hallottam; ö a f(•jéböl szült, mint midön Minerv:\t 

nemzette. Ez istennek agyveleje rüttentöleg termékeny. 
111 c r c u r. Oh nem ; czombjában hordozta Semele fiát. 
N c p t u n. Lám, c derék istP.n mindf:'nhonnan szül. Dc ki ezen 

Hemele "? 

Me r c u r. Egy tlwbni na, Cndmns le:l.nyn, kiyel Jupiternek dolga 
volt, siít teherbP- ejtette. 

;. 
N c p t u n. Es ő sziilt helyette'( 
Me r c u r. U gy van, akár milly kiilönüsnek tessék is eliitte1l. 

.Juno, a ki, tudod, milly féltékeny, fiilkcresve Scmclét, rAbírta öt, kérné, 
meg ,J n pi tert, hogy látogassa meg őt egész villámkésziiletével. Ö be
leegyezett a kérés h(), cljütt nyilaival és elhamvasztá a házat. Semele 
elveszett a tiizvészben ; dc .Jupiter meghagyta nekem, nyitnám föl 
testét, s hozzam cl neki a lllég alig hót hónapos magzatot. Ezt meg
tettem j ő megnyitá czomLj;ít, beletette a gyermeket, hogy ottan meg
érlelődjék. Ma betelvén a lmrmndik hónap, a villígra sziilte azt j a szü
lés fájdalmaitól megbetegiilt. 

N e p t u n. S hol van n gyermek 't 
l\I e r c u r. Elvittem Nyssába, s az c szigetbcli nympháknak ad

tam át tápláláll végett. Neve Dionysius. 
N e p t n n. J up iter tehát atyja és anyja ezen Dionysiusnak. 
Me r c u r. Hi h etöleg j most sietek neki vizet vinni, mellyel a 

sebet kimossa, s megteszem körülte azt, a mi egy gyermekágyas asz
szonytmcgillet." (IX.p:í.rbeszéd az istenekről.) 

Más jelenet i Mcrcur meglátogatja a Napot. 
~Or Nap! Jupiter megtiltja neked hajtani szekeredet az egen 

ma, holnap és holnapután j ez idő alatt egészen éj lesz. A Horák ki 
fogják a lovakat; te pedig oltsd ki tiizedct, s pihenj egy ideig. 

N a p. Különös parancs bizonyára, oh Mercur, a maga nemében 
uj. S miért? talán azt hiszik, hogy valami tévedést követtem el sze
kere~ igazgatásában, vagy átléptem a megszabott határokat? vagy 
.Jupiter megbosszankoclva, ellwbl.rozta, hogy az éj háromszor legyen 
hosszabb a napn:l.l? 
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M c r c u r. Épen nem; nem i~ lesz c;~ ll6'Y mindi~. Mo,•t azonball 
Jupite1· a szokottnál hosszabb éjt kiván. 

N a p. Hol v:m tclnít? honnan küld téged czm parancscsal '? 
l\[ e r c u r. Boeoti~íból, hol Ampltytrion feleségével hál. 
N a p. Hogy hogy'? szerelmcs belé '! s egy éj nem elegcnd~i'iwki '! 
)[e r e u r. Ne n ; minthogy ezen ölelésből jeles Í:>tcnnek kdl 

számtnznin. tetemes fámrlalmn.kra, s lchrtetlcn, hogy azt teljesitheK~c 
egy éjszaka. 

N a p. Le gy en hát; cRakhog:y végezzék dolgukat. E dolgok azon
ban nem történtek, oh Mcrcur, ~ntmnns korú ban, lllPrt én mag nm 
maradtam fól azon korból. Ű ef'nk RhPlÍval aludt; nem j :irt az égböl 
kalandokra Thebába; a nn.p nap marndott, nz éj az évszakhoz nlkal
mazkodott, a ln.l:tndókkul fondorlatok nem szövcttrk. Jei-nleg egy 
asszonyk:l.ért mindent felforgatnak! A henyélés miatt lovaim szilajab
bak lesznek; 11z ut sokkal fáradságosabb lesz, ha három napig nem 
járok rajta; az emberek boldogtal:mok lesznek a sötétben, s az <'gyc
düli hnszon, 1\ mit Jupiter szerelmeskedéséből meriteni fognak, 11z, 
hogy kényelmesen érzenelik mnguk11t a hosszu siitétségben, nzt v:írva, 
hogy létrehozza ezt az athlctát, a kiről nekem szólottál." (X. p á r b e
s z é d a. z i s t e n e k r ö l.) 

Az olympust még senki sem gunyolta ki kegyetlenebbül az ií 
fejében, a Dörgőben, Optimns Maximusban. Lássuk még az istenek 
gyülekezetét, hol minden Yall~isi kérdések meghányatnak (J u p i t e r 
t r a g i c us). 

"J u p i t e r. Tegnap, oh J n no , a stoieus 'l'imocles és ll Z epieu
reus Damis, nem tudom mibííl eredt az ö brszétlök, sz1ímos tekintélyes 
egyének jelenlétében vitatkoztak a gondviselésriíl; a mit d nem nyel
hetek: Damis azt állitotta, hogy nincsenek istenek, kik az emberek 
tetteire fölügyclnénck, vagy azokat igazgatn:ík. Timodes azonban, 
mint ildomos ember, a mi ügyünket pát-tolta. Azonnal öst>zetiltottak az 
emberek; uo a vit:ínak nem lett vége, s mint1ín abban 1íllapodtak meg, 
hogy nuiskor fogják a kérdc'-st fölclevcnitcni, elváltak. :i\Iost miudenki 
v:ímkozásb:m yan; tudni akm:j:ík, mellyik bölcsész lesz a győztes, 

kinek részén lesz az igazs~íg. Látod, milly ve::~zély fenyeget minkct: 
milly rossz'lábon :íllanak a Illi eloigaink; milly szélső~i~grc juttat min
ket egy embe1·! Egy teljcsiil a kettii közöl: vap;y nwgtörik a mi ha
talmunk, mi csak haszontalan nevekké válandunk; vagy tiszteltetui 
fogunk, mint azelőtt, ha Timo cl es fog lenni a győztes." 

Mcge~yeznek telHit abban, hogy gyülésre hivják ÖHsze az iste
neket, miszerint ök a vit<innk tauni legyenek. Az istenek eljönnek; 
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Jupiter elnököl a gyülekezeten, megnyitó beszédet tart. Hnlkan sugja 
Jlercurnak, miként e perczben alig tn<l lélekzetet venni, s Nlet·cur fc. 
leli: "Ez által tökéletesen levcre(l ügyünket. A te hallgatásod gya
nussá válik a gyülekezet eWtt, melly ezen késeilelem miatt legnagyobb 
szerencsétlenséget vél hallhni. 

J u p i t e r. Használhatom-e még kezrletnek Horner ama vers ét'( 

1\I e r c u r. Mellyiket ? 
J u p i t e r. r> Ti nagy istenek, ti szép istenniík figyeljetok rám!'' 
)[c r c u r. Ah! hányszor daloltad cl nekünk e kezdetet. De ha 

jónak lútorl, hngyd cl eme költöi nyomntékosságot; v{dnszd Demosthe
nt>srwk valameily Philippic:~ját, s csckPly változtatássalnlknlmnzfl n t(' 

dolgoclhoz. Igy tesz mai nnpon a szónokok nagy része. 
J u p i t e r. Csodálandólag szólasz! ime egyik könny ü mód ~kt-

nf'n!'zólónak lá tszani; igen kiinnyii {:s kényrlmes arra nézve, ki zavar
han van. :Elkez dcm teh:i.t fölállv a. Ugy his:r.em, oh emhe1·ek - vagyis 
oh istenek, hogy a sok kincs helyett inkább akarnátok tudni, mi okért 
gyültetek itt ös.;ze. S fö !téve, hogy ez a ti óhajtástok stb. 

Az istenek atyjának szónoklata nt:ín 1\'lcrcur, ki az olympus ka
pusa, szólal meg: "Csendesen, nyugodtan, zajt ne üssetek. Ki nz nz 
i~tcnck közt, kinek meg vnn engedve a szólás, s kinek megvagyon 
s;~ükt~éges életkora, a ki most véleményét nyilvúnitani aka1ja? .... 
Hogy hogy'? senki sem kel fol? Mintcgy megkövülve álltok itt, m<'g
hatva a most hallott veszélyek nagyságától? 

:M om us. Keveredjenek össze a folddel a tengerek! A 1ni cn
gem illet: ha szabad volna szólanom, sokat motHlan ék Jupiternek. 

J u p i t c J'. Beszélj csak, Momus; csak elő vele bizalommal, ugy 
látszik, hogy szabadon akarod elöadni véleményedet a község javára. 

l\I o m us. Hallgassatok rám, oh istenek ! (íszinte szivvel f::zólok. 
Régóta vártam már ezen válságos helyzetet, mcllyben ma állanak a 
mi ügyeinic Előre láttnm, hogy az illy sophisták csapa~ja, magunkvi
t~elete tUtal a szemtelcnségre fölhatalmazva, ellenünk fognak üimadni. 
V alóban nincs okunk haragudni Epicumsra vagy követőire, ha az em
bet·ek helytelenül gondolkoznak mirólunk. l\Iit is gondoljanak rólunk, 
midön latják, hogy az erényesek megvcttetnek, nyomor-, betegség-, 
sznlgaságban sintödnek; a gonoszok ellenben a lcgfóbb ti:;ztelctben 
részesülnek, kinesckben bővelkednek, tekintélyökkel elnyomják azt, 
ki Öket érdemekben fölülhaladja? a szcntségtörők nem hogy bünhöd
nénck, söt inkább ismeretlenek maradnak; holott megfeszítik és ha
l:ili·a Y erik azt, ki Ho ha igaztalans:ígot el nem követett? Nngyon tcrmé-
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szqtes, hogy ezen rendetlenségek láttám az emberek nzt hi~zik, hogy 
ti nem léteztek." 

Ncptun fogott a szúhoz; ~zintugy Apollo, az ö l!l'aculnmjainak 
homályos és talány~zcrü hangján beszélve. Hercules szintén l'lmo!ldta 
vd1•ményét: ,:A mi engemct illet, oh atyn, lmhát· csak becscrnpel:lzett 
vagyok, nem habozom kimondani véleményemct ekképen. :Midőn a 
g}üh·kezct együtt Yan, s a mi biilcséf'zeink iis~zekapnak, ha Timoclc;; 
lesz eWnyben: cngedjl•tek meg, hogy n c:<nrnok oszlopait megrendit
Hcm, s Damisnak fejére döntl-;f'm, ne hogy ~.-. átkor-ott ember todl1l1 Íi 
rágalmazwn nlinkct. 

:;\lom us. Hercu)e!l, oh Hercules! milly ostoba vélemény ez, egy 
bocotia.ihoz illő! Egy gonosztevő végett valamennyit ch-cl.!ztcni, s azon
kivtil még eh·ontani a csnrnokot Miltiadcs-, Marathon- és Cynacgyms
sal ·~;; 1) 

V égre megkezdődött a vita Damil'! é~; Timodes köziitt. 
T im o c l es. Mért rnonclod te, oh ~>zentségtörő Damis, hogy nill

escnek istenek, s hogy az ii gondviselősök a.z emberekre nem t<'r
jed ki? 

D am is. (;sakugyan nincsenek; de mondd meg te előbb nekem, 
mi oknál fogva higyük, hogy vannak? 

'l' i rn o c l cs. Nem ugy van az; rád tartozik felelni, oh szent
ségtörö! 

D am is. De tc mjtad. 
J u p i t e r. Eddig jól rnegy a dolog részünkre ; kiált~ erőseb !Jen. 

Helyesen! Timocles, hahmzd el öt rágalmnkkal; ig'Y legalább győzni 
fogsz; kii.lönben némává tesz, mint a hal. 

T im o c l es. Minervára mondom, én nem felelek neked először. 
D am i s. Ha igy van a dolog, hát kérdezz j ezen esküvel győz

tél j de legalább szólj hozzám illendően, kérlek. 
'l' im o c l es. Igaznel van. ~Ion dd meg tehát, oh ut:ilatos cm bet·! 

hiszed-e az istenek gonelviselését "? 

D am is. Nem hi~zem. 
'fi m o c l cs. l\lit mondasz '~ az ö Lülc.scségiik által senuni sincs 

szabályozva? 
Damis. Hemmi. 

T i m o c l e s. És egy isten scm gondoskodik a világegyetem sza
bálvzásáról? 

ol 

D am i s. Egy sem. 

l) A ,Poe<"ile' ,·olt. 
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T im o c l es. A világ tehát bizonytalan ok liital ide s tovn Iul. 
nyntik? 

D am is. Igen. 
'l' i m o c l e s. ~~B ti c:7.t halljátok, atheneick, tiil·itek s nem kijve

zitek meg ez istenteleut? 
D a m i s. l\Iiért láútotl fi.il ellenem a n{•pct, Timodes ; miét·t loL

bani!Z olly nagy hal'llgra a tc isteneid mC'llett, kik soha nem haragusz
nak? Nekem semmi rosszat nem tettek, jóllehet nuít• egy darab itli.í 
óta hallgatnak, ha csakugyan hallják, a mit mondok • . . 

T im o c l es. llit fc· leljek e szemtelen beszédekt-e, oh Damis t 
D am is. A mit mó.t· egy idö úta tőled hallani ohajtok : ki Li•·hn

tott téged arra, hogy higy az isteni gondviselésben·? 
'l' im o c l cs. A vil:ígegyctem t•endje 6s mozg;ísa győzött meg 

engemet arról. A nap mindig l,iven követi ugyanazon utat, a hold ren
dcs torgttsnak van alávetve ; aíl évszakok rendes visszatérése, a növé
nyek kifejtése, a tükéletcsen szet·ve:~:ctt ~utatok szapnrodása, mellyek 
táplálkoznak, mozognak, gondolkoznak, járnak, fát vúgnak, sarut ké
szítenek: mindezen csodálatos s szitz ehhez hn;;onló dolgok a gondvi
seli-s eredményeinek lenni hí.tszanak. 

D a tn i H. Tc bizonyitéknak veszed azt, a mi még kérdés alatt 
van, oh Timodcs! Nem Yilágos, hogy e c~;odálutos dolgok a gondvise
lés müvei volnának. Nem tagadom, hogy ezen tények ugy vannak, a 
mint te lllomlod; dc ~emmi scm vihet engem m·ra, hogy én ezek oká
nak a gomlvisclést taJ't!;am. Lehetsége,.:, hogy e l(lnyek esetlegesen létrc
hozv111 ugyanazon illlapotLan ma•·adnak, H ugyanazon törvényeket kö
vetik. Te szükségesnck ne,·ezcll az ö clrendezélSi.ikct s fölfortyansz az 
ellen, ki véleményedd cl nem fogadja. E tünemenyek elszámlálása és 
magasztalása nem clcgeudö annak beLizouyitás:ira, hogy a világegye
telllet a gondviselés kormányozza j ezen véclok a l a cs o n y c r e d e
t ü, llliként a comicus költö mondja . .\uj elő egy m:í.s:;al. 

T im o c l cs. Nem gondolnám, hogy szükség ,·ol na nuí.sra j de 
azért kérdelek, és tc felelj nekem. Jeles költönek tartod-e Homert "t 

l> am i :;. Bizonyára. 
T im o c l e~. Épen az 1iltnl, hogy az istenek goudviHelésérőlszól, 

meggyözjjtt engem annak valóság:it·ól. 
D ám is. Bámulandó okoskodá:!! Valamennyien megengedik, 

hogy Homerjeles költő; de se:n ö, sem má::~ nem lehet igazmondó ta
nu bizonyság a dolgoknak e nemében, minthogy a köttök nem annyira 
igazat mondani, mint a hallgatókat gyöuyörki.idtetui törckednek. E 
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ezéiból dalolnak versekben, beszélnek cl meaéket; minden ötletök 
csak gyönyörködteté~rc szolgál." 

A párbeszéd folytattatik, s Damis ekképen végzi: "Igazad van 
1'imocle8, s épen jókor juttatod eszembe a népeknek kiilönféle szoká
sait, mellyekbiíl mcgi8merhetni, milly bizonytalan az, a mit az istenek
ről ruondanak. V alóban eme szokások nem egyformák, sőt épen olly 
sokfélék, mint n nemzetek. A szittyítk például egy kardnak mntatnak 
be áldozatot; a thrákok Zamolxisnak, egy Samosból hozzl\jok mene
kiilt rabszolgának; a phrygiaink Menet imádják, az aethiopiaiak a na
pot, a cylleniek Phalcst, az assyriusok egy galambot., a pers1\k a tüzet, 
uz egyptomiak a vizet. A vizet, mondom, átalában, dc kiilönösen l\fem
phis egy ökömck hódol, Pelusium a vereshagymának, más város6k az 
ibisnek vagy krokodilnak, nnísok az cbfcjünek, mac;;k:inak, majomnak. 
A falvakban némcllyck istennek tekintik a jobb vállat, holott azok, 
kik szemköz t állanak, a bal vállat imáJják ; az egyik fél fejet, a tnásik 
cserépedényt. Ki ne mosolyogna az illyen tulságokon, oh jó Timocles 'l 

M om us. Nem mondtmn nektek, oh istenek, hogy mindezen dol
gok cgykot· napfényre jihmek, szigoruan bit·áltatni fognak? 

J u p i t c r. Igaz, hogy megmondtadJ s nekünk igazságos szemre
hányásokat tettél : miért Í:> mcgt:ziintctem e visszaéléseket, ha a jelen 
veszélyből kimenckülhetünk. 

T im o c l c l:i. Legal:íbb, o h ellensége az isteneknek, mit mon
dasz: kinek a miivei a jövendölések é;; az oi·aculumok, ha nem az iste
nekéi, a mi ('gyszersmind a gondviselé;; mcllett sz61 "l 

D n m is. Oh barátom, c pont fölütt jobb lenne hallgatui; külön
ben azt kérdem tölerl :a három oracui um közől mellyikrölsz:i.ndékozol 
szólani "l Arrcíl talán, a mellyet Apoll o Pythius a lydiai királynak adott? 
kétes és ket.tös ~ibrázntu, miut egy hcrme:>i szobor, melly két oldalról 
hasonlit magához, s b:ir mcrrc fordit!:iák, ugyanazon alakot mutatja 1). 

A két birodalom közöl mellyiket fogja megdönteni Croesu~, ha átlép 
a Halys folyón"? a mag:íét, vagy Cyrusét 'l Pedig a szeroncsétlen ki
rály sok pénzen vásároita meg a l1azug jövendölést. 

l\f om us. Oh istenek, ez itt nagyon is mélycn pillant a dolog 
fenokére, a mitöl én mimlig leginkább féltem. Hol van a mi lanto
;;unk ·? szálljon le, és mcntcgesse magát a vád ellen, mellyet Damis 
hoz fol ellene. 

J u p i t c r. 'l'c megölsz minket, oh Momu~:~, a te időelötti fecse
géseiddel. 

1) Croesn~ a..:t kénlezte, minö Hor;n le~ll a Cyrn~ elleni h.íborullan? nz Ol"ll

cuhnu ezt felelte: "Ha Croesus R Halyson átmegy, nagy biro•lnlmat f<>~·gat fiil." 
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T im o c l es. Vigyázz szavaidra te istentelen! nem sok hiányzik, 
hogy a te beszéeleiddel az Í!ltcmck templomait és oltárait le nem rontod. 

D am i f;. ~~n nem rontom le, 'l'imocles j tömjénezzenek bár ne
kik, mi rossz következhetik abból? Ürömest Mtmí.m let·ontm alapostól 
Diana templomait Tnnrisban, hol a szüz istennl5 vércngzií ünnepélyek
ben gyönyörködik. 

J u p i t c r. Honnan ezen szerenc~étlen~ég l Ez a vakmerő em bet• 
egyetlen istennek sem keg-yelmez j olly szemtclenséggcl beszél, mintlm 
egy borhot·dón ülne. S az igazat és bünöst egyformán sujtja. 

l\I om us. Hogy 15szintén szóljak, sajátképi igazakat nem is ta-
1:-ílni köztünk; meglehet, hogy nu~g tovább is folytatjn, némelly főbb 
titkainkba is bele üti majd on·út. 

'l' im o c l c::;. S te, i~tl:nck cllrns<''ge, nem hallod-e magát Jupi
tet·t dürögui ? 

D am is. MAr hogy 110 hallilllám a dörgést, oh Timocles? Azon
ban le~yen bár Jupitm·, a ki dörüg, talán jobban tudod, mint én, tc, ki 
bizonyára az istenek lal,helyér15ljösz. Egyébiritut azok, kik Cretában 
voltak, momljllk, hogy híttak ott egy sirt, fölötte kis oszloppal j melly 
azt jelenti a hatalmasoknak, hogy Jupiter nem fog döriigni többé, mert 
már jó ideje megl~nlt. 

M o m u s. Epen ezt v:ÍJ·tam ; nuír régúta féltem, l10gy cl'l·öl fog 
szólni. No';; Jupiter'! te dhalv:'tnynlsz ·: a f1Helem miatt fogaidat va
czogtatod? Bátor:;ág, csak nagyobb bátors;\g, ezen emberkéket meg 
kell vetni. 

J u p i t e r. Mc;;vet11i '! nem hi.tofl, nwnnyi hallgatója van, milly 
tliil!hel fogadják cl az ö érzelmcit mi elleniink '! Damis öket vouszoljn, 
lclánczolja füleiknél fogva. 

l\I om u H. l\Iit gondolsz tc az~al! ha te aknro1l, ntlmuennyit föl
hmo:hatod egy lánczotJ." 

Tovább folyván a vitatkozás, Umui.;, uliután okaival 'l'imoclest 
megzavat·ta, tov:\.hb állott. 

"'l' im o c l es. Mintlwgy távozol, megadtad mngad. 
D am is. Igen Timocles; me rt azoknak utánz:h;:.ha, kikkel az 

ellenfél kegyetlenül bánik, te az oltárok mögé lmzódol. Sőt, a te szent 
horgonyod nevében, megegyezem veled ugyanezen oltárok fölött, hogy 
illy tárgyban többé veled vitába nem bocsátkozom. 

" T i ru o c l cs. 'l'réfálni akarsz velem, sirok fertőztetiíje? k:írhozn
tos gonosztevő? korbáesolásra méltó, bec::~telen rabszolga'! Tudjnkjbl, 
ki volt a te atyád, mennyibc került a tc anyád; hogy me;5ölted test
vét·cdct; te házasságtörő, tobzódó, szemtelen ; vá1j csak egy kissé, s 
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ne menj, mig kötelességedl'e meg nem tanitottalak; kitépem bajuszo
dat ezen cseréppel, tu tisztátalan szörnyete;; !" 

Luciánnak eme párbeszéde az olympnak minden tagjait sújtja ; 
egyetlen egy hagyonuinynak scm kcdvezvc, valamennyit kigunyolja. 
De a mi a gondviscl!~s tag:uhí~;:'Lt illeti, Lucián czélj{Lt tévesztette'; va
lószinü, hogy nem s::tj:it vélcméuyót mondta, hanem csnk a legátaláno
sabb hitetlenséget akal'ta ellenébe állitaui az olymp orthocloxi11júnak. 

Illyenek valának akkoriban az Í.; ten ek, ekkép búntak velök, 
ekkép tagadták meg a vallást. AzonLan még csak c történeti dicsősé
get, a világ mivcltségének eredménycit sem kiméli. Diogencs Sándor
ral találkozván az Elysiumban, igy szól hozzá: "No':~ telu\t Sándor "t 

tc is eiköltöztél a vihigt·ól, miut b:í.rmcllyikünk! 
Sándo t•. Magad látod, uh Diogcne8! tch:it mi csoda van abban, 

ha emberlétemre meghaltam! 
D i o g c n c s. A nunon tehát hazudott, midőn téged fiánalt neve

zett ·1 Tc nem v11gy scm több, scm kevc:~cbb, mint Fülöp szülöttje. 
S á. n d o r. KétségkivüL l\leg nem haltam volna, ha Ammon fia 

vagyok. 
D i o g c n e H. Tehát mind mcso az, a mit Olyropiáról kürtöltek? 

hogy egy kigyó luílt vele, hogy láttlik azt nyoszolájáLan, hogy neki 
kell köszönni születésedet, hogy Fiilöp csalódott, midőn magát atyácl
nak lenni képzelte. 

S á n d o r. Eme dolgokat én iH épen ugy hallottam, mint te ; de 
most látom, hogy scm anyám, scm Annnon profétái nem beszéltek 
okos dolgokat." 

Ekkor Diogencs gyalázza H~imlot• dic!!Ö.;ógét, létclét, minden tet
tét, s azt mondja: "És még Láuatot sem érzesz magadban, ha vissza
gondolsz Babylonra, .Bactl"llra, a roppant nagysagu elefántukra, a. tisz
teletre, mit neked adtak, a tc nagy hiredrc, a nagyszerü diadalra, 
nádőn bíborba öltözve, homlokod fehér :,;zalagokkal köritve, pompás 
koc:;in vontatva láttad magadat! Hogy hogy, oktalan, tc még sit·sz ·~ 

A bölcs Aristoteles nem tanitott-c arra, hogy a sors kegyeinek állan
dóságám ne épit:;." 

Ime, nevetségeslié téve Sándornak cgéHz történeti küldetése. 
Ezen istenség, meUyet elfogadutt a világ, Jupiter eme gyermeke, ki 
Fülöp gyermekével egyesülve, a világ szemeiben a leghősiebb egyé
ni:~égct cszményité, Lucián gunyora alatt szétfoszlik. Sándot· felelé : 
"Ah! ezen bölcsész mindcn hizelgihn közt a legutálatosabb volt. Hn 
tudnád, mit tett ezen Aristoteles! mennyit kérdezett tölem, mennyi 
levelet irt, miként élt vissza bizalmammal, majd a tudományok it·ánti 
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szeretetemet buzJitva, majd ~zépségemet maga~ztalva, mintha a ~zé}'
ség nlna egy része a legfóbb jónak, helyeselve minden tettemet, föl
magaijztalva gazdagságomat! mert, hogy pirulnia ne kelljen a tölem 
~!"pott temérdek kincsek miatt, azokR t a valódi jBYak sorába helyezte. 
O, oh Diogenes. Yalúdi l'~<nlú volt; az egé;;z haszon, a Init bölcseségé
IJöJ huztam, abban állott, hogy vigasztalhatlan maradtam eme javak 
Ph-esz tése fölött, mintha e!'ak nwgheesiilhetetlen {•rtf.kü kineseket Vf'f'IZ

t<'ttcm volna el." 
A diesi)séggel egyiitt tehát a bölcsészet is Lucián ostora ahí. kP

riilt, ki ez l'Jien sz:ímos párbeszédeket intézett. Az egyikben a feleke
zeteket árverésre bocsátja, s a böltsészeket örökségben akm:ja eladni . 
. Jupiter tapasztalt becslöként miiködik, az (i legfőbb képviseliiinek böl
e:>eségét méltányolva. 1\lercm egymásutAn mutatja be ezen embereket, 
kik árverés alá kerülnek ; a nemesebbek (hallgatva azokról, kiknek 
tulcsigázott tanai támogatást nyujthattitk a nevetségesnek), az emberi
ségnek legnemesebb támogat6i : Pythagora~;, Crisipptts, Socrates, Plato 
a lcgméltatlanabb mcídon rágalmaztatnak. Lucián érezte, hogy tnlment, 
R hogy nem lett volna 8zabad rágalmakat szórnia az emberi gondolat 
éK bölcseség legjelesebb képviselöinek szemébe: miért is müvé8zi visz
szavonást gondolt ki H a l á 8 z és F ö l t ám a d o t t ak czimc alatt. 
Soct•ates iisszegyüjtöttc valamennyi bölcsészt, kik Luciám·a vadászatot 
tartottak, hogy megbosszulják a rnjtok elkövetett méltatlanságot. }<~l

fogván Luciannst, ez magát igazolni törekszik, s végr~ elvezetik öt az 
Tgazság és a Bölcsészet elé, hol be aka~jn bizonyítani, hogy ö n való 
bölcsészetet nem akartn gun,volni, hanem csak az álbölcsészetet. Ez
után csalhatntlan módot aján la, ugymint halászatot; fogja a zsinórt és 
a horgot, mellyre fiigét és aranyat szm· csalétek gyanánt, 8 igy kell 
halászni egymás után az 1íllitólagos bölcseket, kik el fogják ismerni a 
bölcsészeket, s megmondják, ha azoknt o Ilyanoknak vallják ; s az ezen 
hal1iszott sophisták fölött hozott itélet alapján Lucián fölmentetik 
\'agy elitéltetik. Lucián ma&áról szól Pa1·rhesiades neve alatt: "Legye
tek nyugodtan, mig én halászok; te Neptun, halászok istene, és te 
gyönyörit Amphitrite, engedjetek nekem bö halászatot. Oh látok bá
mnlandóan nagy lazaczot, vagyis inkább aranyponty ot." 

A Me g g y ö z ö d és. Nem az, hanem tengeri macska; látom, 
miként fut tátott szájjal a horogra, megé1·ezte az aranyat; közeledik; 
bekapta, meg van fogva: lmzzuk ki. 

P a r r h es i a d e"· Regits huzni .• Jól nm ! folhnztuk míÍJ', L{, ss uk 
•~gy kissé. Ki \'agy te, szép hal '? Hah! ez fóka; szent i11tenek, minő 
fogni vnnnak ~ Ilogy-hogy '? te meg hagytad fogni mag-ndat azon percz-

4:l 
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ben7 midön a köveket nyaloga.ttad7 mellyek alatt remélted talán ma· 
ga.dat elrejthatni? De kitesziink téged min<lenki szemeinek, fölfüg
gesztünk kopoltyuidnál fogva. Szakitsuk ki szájából a horgot és az 
eledelt. Ah, ah ! a horgon már semmi sincs; ö lenyelte a fügét és az 
aranyat. ' 

D i o g e n e s. J upiterre7 vissza kell azt vetni7 szükség, hogy má
sokat fogjunk. 

P a r r h e s i a d e s. Szép fogás, oh Diogene !'l ! mit gondolsz? tu
uod-e ki ez? ö a tieid közöl val{,? 

Diogenes. Nem. 
P a r r h es i a d .e s. Mit gondolsz, mennyit ér ·? A multkor azt két 

obolusra becsültem. 
D i o g e n es. Nagyon sok; az illy halat nem lehet megenni." 
Diogen es ut:ln még Plato és Cht·ysippus is el utasitják a sophistá

kat, kik arany- és kéjelgéssei meg hagyjt~k fogni mngukat. Ekképen 
bizonyitA Lucián, hogy mig egy részröl az álbölcsészet ellen föltá
madt, más részről tisztelettel viseltetett az igazi iránt. 

Az ií korában miudenki ét·ezte annak szükségét, hogy vele az 
elmék foglalkozzanak; mindenki kereste a legkíilönczebb tényeket, 
mellyek rá vonják az egész vil1\.gnak s~emeit. E végre bizonyos Pe
regrinus közhírré tette, miként bizonyos napon , bizonyos ór~l.ban, az 
olympi játékok alatt, Hercules föláldozását utánozva, meg fogja magát 
égettetni. Ekkor Lucián Atheneben \'olt; maga látta ez örUltséget, s 
levélben egy barátjának azt leírta : 

"A szerenceétlen Peregrinus, vagy Proteu~, mikéut ö magát ne
vezni akará, ugyanazon sort>ban ré~>zesült, mint Homer Proteusa. Hir
név utáni vágyból ezer- meg ezerféle alakot öltött mag{lra, s temét·dek 
egyéniségeket jelképezett. V ég1·e a dicsöségnek ezen esztelen szeretete 
határozta öt arra, hogy tüzben változzék el. A bámulandó bölcsész 
megégeté magát, mint egy második Empedocles, azon egyedüli kíi
lönbséggel, miként ez utóbbi gondoskodott, hogy senki se lássa őt, 
midőn az Aetna örvényébe veti le magát ; holott ellenkezőleg az én 
hösöm Görögort~zág legszámosabb gyülekezetét választá, hogy a né
zöknek nagy tömege előtt, a maga által emelt máglyán mutatkozzék, 
s nagyon sokan hallgassák a szép beszédeket, mellyeket a görögök
hez tartott néhány napig, mielött met·ész határozatát végrehajtotta 
volna." 

Lucián itten előadja Peregrinus életét; ki, a birodalom vallás:í . 
ban sziil~vtín, fdltette magában, hogy keresztény lesz, s egy darabig 
azoknak becsüléséthirtn, kik Krisztu!-l hitét vaUották. Luciáu előadja 
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Peregrinus életének emo perczcit, s lássuk csak, milly igaztalanul bá
nik a kereszténységgel : 

"Ez időtájban tanulta ö KriHztus vallásának csodálandó titkait, 
némell y papok- és tanítókhoz csatlakozva Palnestinában (h é z a g a 
sz ö v e g b e n). :Mit moudjak többet? Ü (ezen "ö" talán Krisztusra vo
natkozik) kimutatta nekik, hogy hozzá képest ök csak gyermekek; ö 
egyuttal proféta, fópap és feje volt gyülekezeteiknek, mindent maga 
teljesített, ét·telmezte könyveiket, sőt maga is készitett illyeket. A 
keresztények ugy tekintették öt, mint Istent; törvényhozójoknak te
vék, s proféta czímet ntháztak rá. Ők teMt imádják e nagy embert, 
ki megfeszíttetett Palaestinában azért, mert uj vallást hozott be a 
világra. 

"Proteus elfogatván mint ket·esztény, börtönbe záratott; a mi 
egész éltében nagy tekintélyt szerzett neki, mivel hogy csodákat mi
velt. Hiuságának semmi jobLan nem hizeleghetett. 

"Azon percz óta, hogy lánczra tétetett, a keresztények, kik az ö 
szerencsétlenségét magukénak tekinték, mindent elkövettek, hogy üt 
kiszaLaditsák; ami nem sikerülvén nekik, mindenféle azoigálatot meg
tettek neki fáradhatlan buzgalom- és gondossággal. Ási1ínak némelly 
városai szintén követeket inditottak el hozzá az összes keresztények 
nevében, hogy öt vigasztalják, neki Regitaéget nyujtsanak, ügyét pár
tolják. Nem szükség moudani, milly készséggel sietnek ök az ö fele
kezetbelieik gyámolitáiHÍrn, kik illy bajba estek; semmit akkor el 
nem mulasztának." 

Akaratja ellen is tanusitja Lucián a hitet, p1·oselytismust és a 
szeretetet, melly lelkesité a kereBztényeket; de aztán a szenvedély éB 
igaztalanst~g végsőségére megy át : 

"Eme sze1·encsétlenek azt hiszik, hogy ök halhatatlanak é~ 

öt·ökké élnek. Ezért tehát megvetik a kínokat, ünként keresik a ha
l:ílt. Első tiirvényhozójok elhítette velök, hogy ök testvérek. Alig hogy 
hitet változtattak, lemondtak a népek isteneiröl, hogy imádják ezen 
megfeszített sophistát, kinek törvényeit követik. Minthogy vak enge
delmességgel fogadják paranct!ait, minden javakat megvetnek s azokat 
közöseknek tartják. Ha tehát támadna köztök egy gaz csaló, hirtelen 
meggazdagodhatnék, ÜI'es szavakkal hitegetve ez egyszeríi. és hiszé
keny embereket. u 

Ezután bemutatja Lucián Peregrinust, ki megválva a keresztény
ségtöl, megtagadtatik a keresztényektöl, a mint ezek felfodözik go
noszságait. V égre Peregrinus az olympi játékokra jön, s kijelenti~ mi
ként egész GörögoTszág látt~ra magát megégettetni akarja: 

43* 
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"Midön Olympiába érkt>ztem, az ( >pi::~thodumuti tömve volt cmue
rekkel, kik részint megtapsolt:ík, ré~;-.int lwlyteleuiték ProteuB ~;uíu
tlékát, olly hévvel, hogy nul.jtlnem ii:-.neknptak. Eznlatt maga Proteu:~. 
nagy tömeg· által kisérve, megjelent a kerité;,; mögött, hol a herolpok 
gyakorolják magukat. Itten ü ho,;szu helizédet ta1·tott ,·~letének mimlen 
tdtéröl, n. kiállott veszélyckri)l, a biilcsé~z<·t :;zcretcte miatt tií1·t fám
dalmakrúl. 1:;n csak keveset hallottam Lelöle; a tömeg annyira összt•
tolult, miszerint attúl tartottam, uc hogy Vt!lem is az törté1~jék, a mi 
másokkal, kik, ugy szólván, :szemeim láttára agyonnyomattak. Vissza
vonultam tehát, mig sophistám az ;; halotti Le:szédét s~avnlta halála 
előtt. A mennyirc uzonLan értlwttcm, azt montlá, ltogy az nranydetd 
anmyhabillal akm:ja mC'g·ko1·omízni; miutún H e1·culcs múdjlÍI':t ,élt, an

nak múdjám akar is rneghalui, s a szellök kiizé vegyülni. ,En, ugy 
mond, hal~ilom által ;;zolg·:Uatot akarok tenni minden emLet·nek, nrrn 
tanih·a iiket, hogy Vt!s:sélt mrg a hahlit; mindenki m:t tegye nekem. 
:t mit Philoctetcs.' ---- N<·melly együg·yück sirtak és kiabtí.llnk neki : 
,Tartsd meg eltedet a giiriig-iik :;zámára' l de ll tá:< ;:zilánlabbak azon
nal hozzátevék: ,Fejeztl !Je muuköitlat.' E kiáluÍ!-s Ilelll kissé zavarta 
meg a mi ört'giiuht. ki arra !\:t.;imitott, hogy ,..z.ándékával ellenkezve. 
n<·m engedik iit u láng<•kLu roltanui, s ugy fogja mng:ít tettetni, hog-~· 
akm·ata ellen is megtartja életet; tle ama vüratla11 :<za vak: ,Fejezd 
he umuk:í.dat.' leYm·ték min<kn l.Moro-::ígát; habá1· eddig is sárga szinü 
volt, még iukáLb rlhalv:ínynlt, J'c:;zkdett, lt11u;..::ja elakadt. Képzelhe
ted, tln't;.;-a Crouin". llt<'lln,rire kal':t.ag;talll ···u \':t.f'n. Egy parányi ro
konszeuYet scm ére;r.tcm az ·~mLcJ' i1·áut, ki a legltinbL volt talán 
mindazuk között, kiket valalta }\ tlicsi)~;ég Örültség<· kínzott. Nagyt>zá
mu kist\l'ct követte iH; hiusúga t:í.pl:i.lékot uyel'hetett, mi<lön 8zemeit a 
nagy tömegen legeltl'lé. A ,;zerencsétlcn nem ;;l)mlnlta meg, hogy •• 
kereHztre fcszitcudij g(lnu:;ztevi}ket, (·s kik a ltúl•t~l' k··z" által halnak 
meg·, ;~okkal Hagyo bb kisén•t :>zolda küvdni. •· 

"A játékokunk .,-(•ge lett, még soha ,;zehlwket uem l:~ttmu. A 
s:tekt••·ek hiánya, a m:'t•· dtásozott uagy!-!záunt egyének 1tltal elöidézw, 
engem akaratom ellcll is 111arau:ísra kéuys~eritett. Protcu.; uz ü igérc
t.ének foganatosításával hnzta-vunta az idi.)t; Yégro kijdenté, hogy n 

kö,·etkezö éjjelmegudja :.tz ohnjtott lútvá.nyt. Egy barátom eljött ér
tem éjféltájban, egyeue:wn llnl'pimíba mentiiuk, lwl u 1uáglya állott. 
Olyrupiától mintt·gy husz ,;tmlimura Psik a hippodromu,; nwllett, ha ke
letre mcgy uz en.JJt·r. Oda érvt•, a máglyát t•gy liinyi lllély :írokLa11 
pillautottuk meg·, tele mindeunmuü gyua.uyHgokkul ; szAmos fákly:ík 
\'ÍI;.igibík meg· a jt>leuetet, ;; mitliín a hold fiilkdt (mei't. Pnnek Ífl a h:í.-
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mulandó tény tallubi:wn~-s;\gmtl kellett jön u ie), Protens előlépett szo

kott iiltözetébcn, kürnyezvP a hireRebh cynicusok által, s megelőzve a 
mi der~k Pah'a>;~o~n!nmk által, ki a tiíklyát vith·, s a másodszerepet di

e~:~öen játs;r.utta e jelenetbPn. Protem maga is fákly:it ..,·itt. A máglyá

IJOz rt'VP, mindPgyik n maga részériíl Jll(•ggyujt:i azt: u száraz fa és a 

faklyák hirtelen nagy lángot terjesztdtek e l. 
"Itten, oh Cronin~, eg(~~<z figyelmedre Yllll ;,o~iilo;(•g·em. Protem1 

letette a tarisznyát, HPt·eule~ lntzog:\nyát, a köpenyt; s piszkos ing

ben mat·adott. Ekkor tömjt~nt kért, hentette nzt a tiizbe, s délnek 

fordulva liniutha a dl\lnek valami kii:~.e volna a (lologhoz) fölkiáltott : 

;Oh at.y:im- é.-1 anyámnak ~>llellemei, I(Jgadjatok engem illően~' Igy Rzól

ván, a máglyára lépett é~ eltiint. A fiilPmelkPdett lángok eltakm·ták öt 
sliemeink l'IHI. 

1: Oh f't•ouius, ugy tetszik nekem, mintlw nevetni láttalak volna 

nHiskor c tragi-eumuedi{uwk j(•l011etén. Midön hallottltm, hogy anyjának 

s:wllcmeihrz folyamodik, mrghoe~át:\m neki c bátorságot j de midön 

atyja flzellemeit említé, nevetnem kPIJett, c>~zt>mbe juttah-a az öreg 

ember haltilának ki.iriilményeit. 

,.,A cynien;,ook set'Pgc kiimye;r.tl' 11 máglyát, ,; n láug·okra szegzett 

,.;wmekkel, m(.ly lwllgatáshan voltak, mclly az ö l~í.jdalnmkat tiikrözte 

vis.;za. Yégc feli·, midön m:ir a fiir;t fojtogatni ke:~.dett, a;r.t mondám: 

,)!enjünk el innen, iít·iiltck! )liuií gyönyüribég l:ítni, miut pörkölődik 

meg eg~- ,.(,n ember, ki bii11zel tölti be n lcvegiít! ;\;r.t nhjátok; hogy 

Yalamelly fet>tÖ jöjjön ide lerajzolni miukE"t, miként !:lol·ratcs barátait 

lerajzolták a börtönLen ·:• 

"E szavakra t~:·,)böHziiltek a eyuieusok, " azonnal rám támadtak j 

némcllyck butot fogtak nim, de óu ,·i,;szafeuyegcttem, hogy tüzbe do

bom az cl>~iít, ki mo:~.tl ul ui mrr, s mestPrök nyomai után kiilt;\öm : 
mit!rt i~; elhallgattak, és m(·g:;zelidültf·k. }:n onnét t:ivuzva,·az embe

reknek u dicsö~ég miatti éíriiltségériil <·lmélk('dtcm, é11 hogy ,,honnan 

ered nz embet·eku<•n amaz ellt:nállhatlan d,gy, mellynél t{•gva min

den át·on magukra nk:u:júk von11i má!óoknak bámulatlit Y'· 
llly 1111gy fokra luigott mÍir a kópzeliidés. Pel't'grinns ö~-;su•gyüjt~ 

11 giirögökt•t, hogy l:is~<ák iít 111cghalni n lliÚ~ly;iJI. l' <·zen körühn~nytöl 

nhta a 4\ie,:Öi~o'>get éli a halhatatlansllgot. Lerminit-r. 

!.lJ) .\ ·Hi~~-dik laphoz . 

. \ p o g á 11 y :d g h a ll y a t l á :; a. 

Kevét! esemény getje~ztett olly nagy tigyelmet a mult idök tör

téuctóben, mint a görögök éR •·nmaia-k vallásának hanyatlása. Még 
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akkor is, ha ezen nag-y értelmi forradalom tanulmányozása ucm aJan
laná is magát a komoly elmélkedések által, mellyekre alkalmat azol
gáltat; még ha nem nyujtaná is ama népek jellemének ismeretét ma
gasztosabb oldalról: mindazáltal van benne ollyasmi, a mi a figyelmet 
leköti, minthogy a történelem nem nyujt más alkalmat arra, hogy ·va
lemelly vallásnak vonaglását és halálát a maga részleteiben követ· 
hessük, Az időnek hatalma és az emberi szellem előhaladása több 
rendbeli vallási reudszert let·ontott már, a nélkül, hogy a történelem 
ezen változásoknak cmlékét fontartotta volna. Homályos tudomásunk 
van arról, miszerint számos vallások, miután fokozatosan clgyengültck, 
el is enyésztek; de miként fegyvereztettek le a mellettök harczoló ér
dekek, szenvedélyek, szokások? minö változó jó- vagy balsors jelölte 
ezen értelmi vMságnak tartóss:ígát? ki volt Annak elömozditója, ellen
sége, áldozatja? Ezt nem tudjuk ; a törMnelem egyedül csak a po
gányság temetésén volt jelen. 

Egy más indok is vezérel minkct a két hires nemzet vallásának 
letéteményes sírjához. A már 14 század óta levct-t pogányság még 
mai napig is uralkodik lelkeinken: az ö kellemcs regéi, mulattatásai, az 
általa alakitott szokások, sugallatából készült iratok, az általa emelt 
emlékek még mindig élénk rokonszenvet keltenek bennünk; s a ki 
figyelemmel vizsgál bizonyos különcz szokásokat, bizonyos babonás 
gyakorlatokat, mellyek a keresztény társadalom keblében még jelen
leg is fönállanak, két ezer év után is könnyen ráismer azon vallásnak 
nyomaira, melly olly ügycsen be tudta hálőzni az emberi szellemet. 

Dc a milly könnyii fölfogni az igy készült történelem érdekét és 
ha~znos voltát, szintolly könnyii annak nehézségcit is belátni. Nem 
sorolhatjuk el a pogányság utol~;ó perczeit a nélkül, hogy meg ne 
mondjuk, miként ragadhat!\. cl Wic szerenesés ellenfele először a ha
talrnat, azután az életet, s a nélkül, hogy számos kényes kérdéseket 
érintenénk, mellyekhez egy értelmes iró félénken közelit. 1\Iár pedig 
a ki nem rajzolná hi\·en a szellemnek helyzetét, mellybcn a pogányok 
voltak; ki az ő panaszaiknak kcseriiségét, fcnyegeté!leíknek kemény
ségét enyhítené, szóval: ki nem hagyná öket teljes szabadsággal szó
lani, a történetirónak legclsö kötelességét hanyagolná el. 

E munka kezdetén azt fogom tüstént előadni, minö helyzetbe 
akartam tenni magamat, s számot adok arról, minö eszközöket hasz
náltam arra nézve, hogy vallásos meggyőződésemct a pogányság töt·
ténetirójának kötelességeivel megegyeztesscm. 

Nem szidalmaússal vagy gunynyal ajkaimon, jól megértsetck, 
közeledom a h11ldokló pogánysághoz; s elsorolva templomainak rom-
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lását, oltát"ainak összeomlRr;át, papjainak szétszóratását, megemlitem, 
hogy j «i soká beérték Y ele az emherek; hogy egy, kétségkivül tökéletlen 
társadalmat alapított, dc a mellyben az erény wintegy fejlödéenek in
dult, s melly, a ha.rcznak örökös forrása levén, a legdurvább ldrkölcsö
ket akkol" szelidithcté, mikor neki tct~zett. 

Az emberi szellem, a pogányság sugallata alatt fejlődve, csak
hamar tuh1zárnyalta nzt, s azon percz óta az, mint vallás elégtelenné 
vált ; a tanítvány többet ért a mcsternél ; a polytheismus megszünt, a 
mint befejezte küldetését. gkkor a kel"edztény~ég a társadalmat nem 
bölcsi)jében f()gta föl, hanem azon ponton, mellyen a pogányság hagyta 
azt. }~kképen tehát az emberi szellem, ugy szólván, egy kézböl a má
sikba menvén át, mindegyl"c a teljes· tökély állapota felé halad, a 
mellyet soha elérni nem fog. Igaztalanság volna tehát félr~ismerni 
vagy elfeledni azou szolgálatokat, mellyeket első alapitói tettek neki, 
s csupán csak tévedé~eiket venni számba. Volt idő, midőn a ~gány
ság makacsul harczolt olly vallás ellen, mclly a legszebb alak, minöt 
az igazságnak adni lehet; s n z ö kárhozatos makacssága némellykol" 
veszélybe ejtette a vil:íg jövőjét. Akkor szabad volt valamivel rosz
szabbat fogni rá, mint ellenségeskedést. Jelenleg, midön a jónak birto
kában vagyunk, mellyet tőlünk semmi el nem ragadhat; jelenleg, mi
dön biztosan nyugswnk a dicsőséges emlék ·árnyékában, mellyct Hcm

minemü izgatás megdönteni nem fog, azt hiszszük, hogy távol tarthat
juk magunkat a történeti1·óknak szenvedélyeitől, kiknek tanubizony
ságára fogunk hh·atkozni, s részrehajlás nélkül fogjuk osztogatni a 
megrovást vagy dicsé1·etet vélemények, emberek és események fölött, 
mcllyek 14 század távolában elöttiink föltünnek. 

Az ó-kornak majd minden népei nz östörténetböl vették vallá
saikat, Ít!tenitve a városok alapitóit, a hösöket, a törvényhozókat; él
tök körülményei jelvényszerii regéket szültek, kezdetben dut"va esz
méket, de a mellyeket a papok és költők többé vagy kevésbbé sze
renesés formákba öltöztettck, alkalmazva mindig polgártárt!aik szellc
méhez és szokásaihoz. 

Többek közt legeiül állottak a gö1·ögök, mint a kik utánozhatlan 
könnyliséggel hintették el a homályos századok türténetére mimlazt, a 
mi csábitót a költészet folmntathat. Az ö mythohgiájok, melly az ö 
c,;ec.;emökoruk történetével zavarodik ö.>sze , mai napon is annyira 
gyöilyörködtet minkct, habár nem látunk benne egyebet, mint élénk 
és ragyogó képzelőrlés ";züleményét: hát még minő hatalmat, bár meg
fosztva minden erkölcsi szentesitéstől, kellett gyakorolnia azon nép 
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értelmi tehetségére, melly olly bámulandó ügyeoséggel tudta megism em i 
a azépet s előállitani annak képét ! 

. Bármilly gazdagság ékesíté is azonhan e hagyományokat, arra 
valának kárhoztatva, hogy ott virágozzanak, hol támadtak; sehol másutt 
az elmék azok igája alá hajolni nem akartak. " 

A hellenismus bizonyos népeknek külön vallása volt, bizonyos 
körülményekben i s nem hogy átalánosságra számíthatott volna, söt 
erejét vesztette, ha elvált a foldtlil, melly neki táplálékot adott; e rész
ben hasonlitott az ö Antheusához. 

Ezen gyönge csemete nem késett volna fejlődésével, ha Görög
ot·szág az által, hogy a Közép-tenger partjait gyarmataival népesitette, 
t'ön nem tartja ezekkel a viszonyokat. Az anyaország minden évbeu 
eszökbe hozta a gyarmatoknak a közös eredetet, ne hogy kisértethe 
jöjjenek elfeledni az alapitó istenekrt, azon hiedelemben, hogy ezek 
róluk megfeledkeztek. Azonkivül eme gyarmatok középfontosságu ál
lamokat képeztek, mellyeknek k«>blében a politikai alkotmány föntart
ható volt, jóllehet megfosztva a v~tlóban nemzeti vallás támasztékátóL 
De ha va.lamellyik gyors emelkedésnek indult, hogy várakozás ellc
nérc a többiek közepeti ragyogjon; ha törvényei, helyzete, a lakosok
nak harezias hajlama s még inkAbb a sot•s kegye a legmagasabb polezra 
látszottak a.zt emelni : bizonyára az elRö lépéstől kezdve éreznie kel
lett annak szükségét, hogy saját vallással birjon, s annak kielégítésére 
semmit el ne mulaszszon. 

Illy szempontból mutatkozik nekünk Homa, évkönyveiben csak
nem az igazság váltja föl a koholmányt. Eme hires városnak eredete 
még meg nem oldott történeti talány ; dc nem tagadható, hogy a görög 
miveltség, habár nem játszott is főszerepet annak származásánál, leg
alább nagyságának elsö röptét mozditotta elő. A romaiak törvényho
zója, népénél nuír megállapitott vallásra talált: mi lehetett ez egyéb, 
ha csak nem tökéletlen hellenismus! Ő azt módositott.a sa nemzetiség 
elvére visszavinni szándékozott: a görögök elött ismeretlen szertartá
sokat és papságot alapitott j az ö ucpének ö~ történetére vonatkozó 
t>zámos tényeket jelvény be öltöztetett. Dc maga is a hellen eszmék 
uralma alatt állván, lénycgét a valllíAnak, mcllyet maga körül ural
kodni látott, tiszteletben tartotta. 

Numa intézményei a bölcseségnek szép cmlékét tüntetik föl; 
kevés intézmények idéztek elö ezekéhez hasonló eredményeket. De 
mindaz, a mi a pogányaágon alapult, olly kevés~é volt szilárd, hogy az 
ií intézményeit folytonosan támogatni, fejleszteni és reformálni kellett 
11 romai senatu!!nak. mellynPk magaszto~ bölcseségét illy szükségben 
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nem bámulhatja eléggé az utókor. A Bonatus tiszteletnyilvánitassa\ 
halmozta el a hellen hagyományokat ; s nem kételkedvén elismerui 
olly országnak vallási fensöbbségét, mcllyet fegyverei időtöltésből hó
dítottak nt t> g, át\·ette töle a törvényeket, vallást, szertartasokat, jelvé
nyeket, s egyuttal a nép szellemét tonhangon visszautalta a nemzeti 
tüzhelyhez. Nem ét·ve be azzal, hogy istenité Romulust, istenité még 
magát a hazát, a hazát hatalmas intézményeivel, halhatatlan dicsöségc
,.cl s korlátlan jövöjével, illy alakban mutatva be azt a népek imádá
I!Ímak, mellyek töle templomokat, oltárokat és papokat kaptak. 

A romai nép élénken vonzatva érzé magát a hazának eme tit;z
tdetét·e, melly tényleg saját dicsöségének tiszteletc volt: miért is n 
:senatus ösztönzését támogatlí, ugy hogy rövid idő alatt Romában az 
áhitat és a hazaszeretet egy érzelembe olvadtak össze. Ekkor a vá
rosnak nemze ti vallása lett; m3rt egyetlen nép Sf'lll közeledhetett oltit
raihoz, s nem egyesitheté vele szavát az istenekhez intézett közkö
nyörgé8ekben, hogy az iga megszilárdulását nyerje ki tfilök, mellyet 
az a világra rakott. 

Nem szándékom egy olly vallásnak történetét megirni, melly ar. 
általa igazgatott társadalommal mindig összevegyül ; elég azt monda· 
nom, miként Numa vetette meg el::~ö alapját a szövett:;égnek, melly :1 

romaisknál politikát és vallást egye::~itett; s a senatus ~;zilárdul é~; jó 
siketTel foganatositá az eszmét, melly a t•omai nagy!:!agnak egész jö,·ö
jét magában foglalta; mi nem annyira a pogányság diadalah·al, mint 
inkább annak balsorsával akat•tmk foglalkozni. 

A vallás, hogy ugy mondjuk, a romai alkotmány szolgálatában 
állott, mcllyet, mint gyengéd anya, ápolt, rnint gondos ör megőrizett; 
de mivcl az erkölc:;iségnck éltető okfejét nem hordotta magábm1, s 
hatalma nem is volt korlátlan, az erkölcsök megromlá::~át nem gátul
hatá; a, miböl az alkotmány romlása szintén következett. 

Az által, hogy tisztán politikai vallást adott a senatus a ro maiak
uk, eltért a hellen hagyományoktól : ,-ilágos szakadás, rosszul elta
kan·a a tisztelet külnyilvánitása által. Azt lehetne mondmi , hogy a 
hosszu szellemétől vezéreltetve, Görügorf:!zág a vallá::~t lerontú böle!'lé· 
szcttel ajándékozt.'\ meg Romát; mialatt a kincsszomj és a hatalomvágy 
haláloH döfést adott a politikai szervezctnek. Nem csalódtak a köztár
saságnak régi főnökei, kik ho~szu tapasztalá:> által a senatus élén ál
lotttk, kiknek szigoru erénye jókor fölszólalt amaz ujitásoknak, a 
haldokló társadalom elrothadt gyümölcileinek behozatala ellen. Dc 
hiában volt minden tiltakozásnk ; mcrt a kábultság zajos örömmel fo
gadott minclent, a mi Görögországból jött, s a romai ifjuság bódultan 
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rohant a veszély elé, midön annak forrásánál a romaiszoká sokkal szint
ugy, mint a kormány szellemével ellenkező nevelést meritett. 

A görög bölcsészet kétségkivül nemes czélt tüzött ki magá.uak, 
midön az emberi észt szabadságának teljes élvezetébe akarta vissza
állitani: e nngyszerü vállalatra törtek összes rendszerei a legváltozato
sabb eszközökkel. Most, a vakmeröségig szabad jellemével, meg kel
lett-e állapodnia a gyakran szintolly tulesapongó, mint elmés képzele
tek előtt, mellyekböl Görögországnak népszerü vallása alakult 't Eme 
bölcsészet, melly vakon rohant a leghomályosabb elvontságokba, melly 
csak az ész határainál állapodott meg, eltürhette-e azon hitnézetekct, 
mellyek, ugy szólván, az emberi értelem anyagi részére irányultak 't 
Lerontani a gyenge fénykört, melly a görögök vallásos rendszerét kör
nyezte, nagyon könnyü foladat ,·olt a bölcsészctre nézve ; hogy ha 
ezen nép, ~~egfosztva politikai !ételétől, egy idő óta a romaiak rabszol
gája levén, nem érezte azon hatást, mellyet a vallásos elvnek meg
gyengülése a polgári intézményekre gyakorolni szokott, egészen más
kép volt Romában. 

Alig hogy elhanyagoltatott nálok a nemzeti vallás, a társadalom 
alapjai megingatva valának; a haza, ennek akarata iránti hódolat, az 
ö emlékei, intézményei, s hatalmának megalapitói iránti tisztelet, -
mindczen nemes érzelmek elvesztették legerősebb tti.maszukat; a nyil
vános erények ezentesitése megsemmisitteték ; az önzés, kapzsiság, 
lázadási szellem a mult idők erkölcscit s ezekkel együtt a hazának 
régi alkotmányát elfecsérelték. Roma ekkor polgári viszályokba sü
lyedt, s egy Marius, Sylla, Caesar, PompejuR, Antonius és az Augustu
sok a közromlásnak saját magán-romlottságukkal is adóztak; mint
hogy a nyomor és gonoszság ezen korában, ki a régi intézmények 
védö_iének hirdette magát, semmivel sem volt rosszabb annál, ki azo
kat megtámadta ; magok a bünök különfélc zászlók alatt haladtak. És 
igy a két régi szövetséges, a vall~ts és az alkotmány, miután egy da
rabig támogatták egymást, egy napon a kölcsönös támasztéktól meg
fosztva, s közös ellenségeik megtámadásainak ki téve látták magukat 

Ki a romai vallás állapotát a köztársaság hanyatlásakor tekin
tetbe veszi, minden habozás nélkül bevallja, hogy annak létele véget 
ért; hogy emberi segely nem képes visszaadni neki elvesztett ural· 
mát; hogy egyebe nem murud hátm, mint küzdenie még egy kissé a 
kikerülhetlen halál ellen. Hogyan is lehetett volna máHképen ? Az is
tentelenség nem hogy kevés vakmerö1·e cs romlottra szoritkozott volna, 
~>Öt olly polgárokat birt közlönyül és szószólókul, kiket társadalmi 
helyzetök s ritka tehetségök mindannak védelmére hitt fol, a mi a. tár-
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tSadalomban hasznos és tiszteleb·eméltó. Olly OlJOngés fogta cl öket, 
hogy kinyilatkoztaták, miként a szellemeket miuden vallási köteléktől 
föloldani akarják; a szentségtöri\ fogadás kifejezése a rosszalásnak 
semmi érzetét nem költé föl Romában. Ho ha vallás olly közel állaní 
nem látszott romlásához, mint a rornai pogányság a köztársaság utóbbi 
polg;irhábomi alatt. l\Iégis Roma, mellyet saját fiai vonczoltak az ör
vény szélél'e, nem merült el abban; a szerenesének különös kedvezé
tséből isteneinek szobrait ujra fölállitva, s oltáraikon a tüzet ismét meg
gyujtva látta. 

A romai birodalom az ö régi politikai szervezésétöl fdggetlen 
elemeivel birt az erőnek, s a SOl'S nem akarta, hogy elveszszen azért, 
mivel számos intézményei erejöket vesztették. Figyelemmel viz~;gálva 
a ro mai társadalom állapotát a köztársaság 7 -ik századának végével, 
látható, miként eme társadalomnak egyedüli veszélyes sebe a fóhata
lom szervczésében állott. Az államfónökeinek évenkinti választtísa, a 
t~cnatusnak határozatlan jogai, a népnek közbenjötte a törvények al
kotásánál, olly kormányelvek valának 1 mellyek a társadalmat eleröt
lcniték. 1\linden polgár, tartozott bá1· az aristocraták pártjához, vagy 
a nép soraiba, elégteleneknek isme1·te cl a régi intézményeket, fon
hangon követelte a korlátlan hatalmat. V égre ez megszilárdult, s egy 
változás sem é1·demelte meg ennél kevésbbé a forradalom nevezetet. 
A honnak minden régi hagyománya visszaállittatott1 s a köztársasági 
intézmények közöl csak azok töröltettek el, m<>llyek .a lázadások ál
landó okaivá váltak. Olly nagy hatása volt a főhatalom 1~ rendszeré
nek, hogy minden társadalmi elem, s maga a vallás mintegy varázs
erövei nyerték vissza eredeti befolyásukat. A kötelékek, mellyok egy
koron a vallást az alkotmányuyal·~gyesitették, ujra megszilárdultak ; 
s ezen megujitott szövetségnek, a romai nagyság kezdetének bizonyít
ványául a császári hatalommal a fópapságot is egyesité Augustu~:~, B a 
acnatus keblében állitotta föl a Gyözclem oltárát. 

A birodalom két első századának menetét követve, valóban bá
nmlatot gmjeszt a könnyüség, mellycl a vallás a régi kiváltságok (~1-
vczetébe visszaá.llittatott. Hatalmat Ó8 tiszteletet vivott ki magának 
mindenütt: a senatus ban, a hadscregnél, Romában, atmtományokban ; 
az oraculumok visszanyerik tekintélyöket, a templomokban összetolul 
a nép, az áldozatok vére foly az oltároknál, a tömjén-füst ismét ég 
felé emelkedik. A c<~ászárok, ugy szintén a néptömeg szelleme fölött 
uralkodva a vallás, majd szabadon engedi át magát a babonaság iránti 
régi izlésének, majd ismét segélyül hivja az idegen vallásokat, mintha 
a kiállott veszélyek megujulása ellen akarná magát védeni ; s mintegy 
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hálából a hatalom letéteményesei i1·áut, kikuek uj letdét köflzüuheti, 
az istenek lakában készit ~;z.imuln-a helyet. 

Azonbnn nem soká éh·ezhctte a vallás békéheu a visszatért ;;z•·
renc:;ét; kérlelhetlen ellenség növekedett a táYolban ellene, s a roma i 
tár~;a.dalom ellen ; támadásai a reszély közeledéiiére mutattnk, theilyet 
az emberi értelem előre nem hithatott volna. 

Harminczkét ,·agy :.13 év Jnuh•n Kri~<ztu~; lwlala utiÍJJ Ncro: a 
mint mondják, folgyujtatá Homát, lwgy nzt nagyobbszeríien és pom· 
pasabban ujra épithe8se. Azonbau 111rgrérniilvc a n{~p haragjától, az 
általa elkövetett g·onoszságot egy idngen vnllás követiíi1·e, a kere~zt•:·

nyekre fogta. 'l Hogy mcgilzíintessc a zngolódli~t (ugy mond Tacitn~, 
.\n nal. XV. 44.) Nero bünihiikct keresett: s kegyetlen biintetétöck
kcl ~ujtotta azokat, kik becsü·lenAégök miatt gyülöletesekké váh·áJJ, 
közönségcsen keresztényeknek lli'YeztetnPk. E név Krisztustbl ered, 
ki Tiberius uralkodása alntt PontÍH"; Pilatn~; helytlu·tó által nwgfcszit
tl'ték. Elnyomatván egy pet·czre ezen gyáflzos babona~>ág, jelenleg ujra 
fölütötte fejét nem c;~ak .Judaelilmn~ ezen di)gvés~nek bölcsöjéhen, ha
nem még Romában i:<. hol miuden ÖRi-izegyül l'8 tiszteletre talál. a mi 
~-;yalázatos és keg·yetlen ,·an a ,·ilág·on. Elö':'zör azok lJörtönöztcttek 
be, kik magukat illyendmek IICYeztL·k, é-.~ saját ndlomásnk BYOIIl::Íil 

ítéltettek cl igtJn sokan, JJC'Ill azért, mivel meggyujták a nil·o:;t, ham·m 
mivol a z em L c l' i n e lll i r ú 11 t i g y ii l ö l c t t c l YoltAk eltl'lvc ... 

Kevc8cbb mint telszázad alatt lüiflztl~:; h11lála után a kereHztf:. 

nyek roppant sokaságot (i n g c us m nl t i t u d o) képeztek a f\iváro~
ban; az általuk hirdetett tanok olly gyiilületcsel<kt'· tették öket a nép 
flött, hog·y Xcro JH'm habozott J'ájok fogni snját gonoszságát . .\ po· 
gányoknak eme hirtelen J'émületc n kereszténység látt:ira, a készsé;;, 
mellyel annak voná8ai közt engesztelhetlen gyülöb1\g jeleit i~merik 
fiil, u J';Ígalmak, mellyek támachhmk óta az et·iiHzaknak olly magus fu· 
kára hágnak, szóval: mindl:'n a..:on átaláno!-:' vélemény megczátohi~úra 
lát~zik irányozva lenni, hog·y a pog1ínyok a túmadoi kere~;ztény~églwn 
nem híttuk többet, mint a jurlni~mu~ módoHulását. Ket~égkivül h~mór

dek hamis itéletet moudottak a rí·gi ntlhim11k ti~:~.tel<íi olly valltbr<'•l. 
melly még nem i1·ta körül vil<ígo!-lan hitnézeteinek turtahiHit: ~öt már 

azt iH moudották, hogy a kercsl'-t(mynk t e~ t ü l e t e t képeznek, melly
nek ura Romában lakik. Azonhan I.Járruilly értelmet adtak légy1!1l a 
po0;inyok az cYangelium ~;zavainak, annyi bizonyos, hogy hi1·deté1!ének 
ebö pereze óta Romáhun a rol:!szaláo:, 15yülöl et és rémület titalá no~ ,;r

ze tét keltették föl 1 s 1t ki\zdelem nui1· kc·zdet óta hnláltuHára mutatott. 
.-\ k('reszténység szintnlly iiszinteséget, mint bátors{tgot tanu~i-
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ttJtt tátuadt\::~aiuau ; lWlr km~det óta a polythei.;mu:suak, az eddig két
,;égbe nem vont olveknek~ mellyeken a romai intézmények alnpultak, 
Pllen!'légeiil nyilvánitotta mag1'tt. Hivm1 az Isten fiának rme rf'ttentö 
igéihez : "~e Y éljétek, hogy nyngodaimat jöttem :-;zet·emi a toldnek: 
nem jiittem nyugodalmat ~zct·czni, hnH<'Ill ft·gyvcrt ; lltf't't jöttem, lto~y 
elilzakaszszam az embet·t az at,rj<itc',lJ P:< n leányzc'•t anyját61·' í)l:ítf., 
X. H-!. !1i"i.), a kercsztényc~k Ilfaint ir.entek az ó tiu·:;RLl:domnnk, melly 
alapjaihan is megrázkódvR, a magn vérlelmérr az t'rií~zaknnk tehetct
len :<egélyéhez folyamodott. 

Ha a kereszténység megelúge<lett volna azzal, hogy mr.gtAmntlja 
:1 polytheisums hitét, hagyom:ínyait, vngyis mythologitíját, nem tett 
volna egyebet, mint val:uuelly hiilc~efl7. miivét ismételte volna, s a bi
rodalom sem ét·~ettc Yolna a tmg,Y mcgnízkó1ltntiÍiit.. Dt• miJün a ro
maiak az nj ndh\.11 czéljúul :tz ~ nrkökscik, szokú!o'aik, Wn(·ny('ik 
IP-I'Ontl\.~:ít kitiizetni ét·.:·zték; midijn látták, mint vcttt>tik meg nyil\'tl
nosan a .umlt irlí>k biilet~e~t';.\'e: mi•lön megtudMk, hogy némellyek :1 

yiJ{tgot ('gészcn njl'a n.lakitaui aka1~ák: ekkor hitték, hogy nem esak 

Yallál"i reform, hanem p!•litikai fm·•·fHlalom i.- tcnyegdi a társadalmat, 
:; cngesztelhetlcngyiilöletct eBkii1ltek ama kárhozator,; búdtdtságtól lelke
sült gonof.lz ~zollcmek ellen, 1nellyek vakmeröségük által nz emberiség 
t•endci! tün-ényein ki\'iil helyezték magnkat 1). Bzen orvo::~olbatlan el
fognltságLól származtak a keresztények dlen négy századon Ílt szórt 
rágalmak, tm:jeszt\·c a tudatlnuság, elöité]etl·k, i'ZPtHél~·('!< ét·dek által, 
•gen gyakran (•lfogaclva fl ltir<7-!\keny .. ~t~g l\lt11l 'f). 

1) .\ X VIII. ."-Jo".Ú:t.ud bfjlt·:~t>:-/.l'i, fölf'g· VoltHire é~ Bulinghruekt!, hug-y :t.z el:-:() 

kcrcsztényPk iilrlör.tdésP H.lt.tl licll<'tt. borzallllat ul:lllileg· cnyhits<'•k. azt ltllitúk, Illi· 

ként a c~cbr.H.r<•kat pns-.tH.n <·s:ak politikai érzelmek ltlk.,•iték, .~ ;;k e.,ak is az {dt:a· 

Ink igen Y!·szí·ly~sckndt tart.uU njiti'"''k ú.lt.al t'uayegctett tiu·-adalnuü oltalmaztfal<. 

Walela n Göt!Üt[J<tÍ tdi'80'JtÍfl uJ a.mucmtdrai[,n,t, ll. :l., f·ml<'~kiratot bnt•sH.tott. ki P t•zim 

a.lnU. : })t• p~I'HF.Cldiouum du·iNli(rnm·u.m PO'IItfUHWt'm eaU.1Nis non :wluut politicis ani etia·nt 

;·p/i_qio.<Ü<, a:r.on s:r.Andékkal, ho;:·.'· "'"'·' l,()le"'•s>.c·k n\lt•llléHyét megc"Molja. Egyctt.rt~k 
V(·lc azon rnegszoritA~sal, hogy II,YII,.:;oton H l\('1'1'1-i~tényf'k irúnt t.nun~itott gyiiliil<"t<·t 

rwlitikaí ,;~ Yllliási es:r.múk e•·,,.lnl(,uy<·zl,:k; •h-. n z rHihbiek tnln,1 omók Y alának ; cl· 

lo•nkezöleg hletPn. ..\t.al,\no~ sz••mpont.hól tf'hát Walela n\l••nu\n~·" trkíntlv·tü !'g~·~·
diil ig-n.-.nak 

'!! .\ uéull't twl/1:-~ok, kikw·k ~uk .-;t.ép lHii \ l.'f. kih~ztiniinl< a k<~t·e~ztény.\;ég· elM(; 

súzaclaira ,·.,natkuzo'.la;;-, nem hanyag·ulták cl r targy:tt. Enditek ~zluno,; mü,·eket. 

m~llyekhcn a l,cn·"zténJPk P!len szórt rkg;nlmuk Ö•~zeg·yüjtl·e és d.,me.;vc Vl/ol.lj.liLk. 

, welly .. kiJöl mi eszméket és tt.nyd,et. meritettiiuk. Oh. Kortholt, Pa!Janu6 obi,·eda
loJ·, ... ;,;P t,·adatn.~· rlf· •:olu?,tuii,,· :ttntitiu:lll ~~n vc•te,·f>.'l r:ln"i,'lt.iau..o.J, Liihcd<, 1 íO~L ·--J. J. Huld
rich, iJ;.,,ui.itilt fl,. calunwii.• a !len.tilibu• i•l p,.;, ••. necoo~ eh,·icstÚtJW8 ilpw·.,;.,, az d\ibiJi 

.:rt<-kPz,··-lwz •·•al,.(l·,l " ziiri<:"hi kiarl{"lmn l i ;,.J. - (i, Worm, De •·ui .• Nm., .• ; .• , ,.,,.r 
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A bit·odalomba.n uralkodó vallások , alaki-a kiilönbözvc, mind 
ugyanazon kutióböl eredtek : a polytheismusból. Ezen egyformaság, 
melly ellen csak a zsidók tiltakoztak, a nélkül, hogy öket meghallgat
nák, vagy értenék, azon hiedelemre vezette a pog:l.nyokat, hogy a po
lytheismuson kivül, mikéot az köztök iónállott, senuni nem létezhetik; 
az ujiMs hatalmát a vallásos téren uj istenség teremtésére vagy beho
zatalára, valamell y ezertartás vagy jelentéktelen módositások megváltoz
tatására szoritották. A keresztények pedig, a rendezetlen pantheismus 
helyett, Istennek egységét kiáltj:ík ki, mclly elv egy-két régi bölcsész
nél is f'ólmerült ugyan, a nélkül, hogy azt a vallás dogmái közé álli
tani mcrészelte volna. Ama városban, hol valameily idegen, bánnilly 
jl'lakarb, istenség behozatala a legnagyobb elégületlenséget szülte, a 
keresztények egy lstennek uralmát hirdetik, ki kérlelhetlen ellensége 
rnindazon tömérdek isteneknek, kiknek szobrai Romát és a birodalmat 
benépesitették. Máskor az egyptomi vallás jelent meg a Capitoliuru 
ajtajában, aMzatosan könyörögve, bocsáttatnék be a babonaságok 
pantheonjába, a nélkül, hogy a nemzeti vagy görög vallás folé emel
kedni akarna. A senatus jó ideig habozott; végre bölcseségében jónak 
látta szigoi'U vagy megalázó f'óltételeket szabni annak megtelepedésé
hez, nem is a Capitoliumban, Iumern csak a városban. A vallási tii
relmetlenség nem fért össze a polytheism ussal és a romaiak jellemével; 
mégis az ö ragaszkodásuk R hazai intézményekhez ébren tartá öket 
annak veszedtllrnes volta iránt, hahogy igen könnyen elfogadnák ama 
vallásos eszméket, vagy gyakorlatokat, mellyeknck szelleme a nem
zeti vallás szellemével ellenkezni látszott. (Gott. St\hWai'Z, D e d r
te!ltatione sacror. pcregi'Ín. §.4.). 

l\lidöu a kereszténység a birodalomban f'óltiint, ezen gundos bi
zalmatlanság az idegen vallál-lok iránt en'jéböl vetlztett; de a keresz
tények tám11.dásai olly élénkek valának, olly kevéssé szinlelték meg
vetésöket a megállapitott v nllás iránt, olly nyiltan kijelenték l:IZándé
kukat megváltoz tatni mindent a vallási s politikai t·endben, hogy a 
romainknak t·égi gyiilölete jobban lángra gyult, mint valaha. 

Bánnilly nyilvános volt is azonban a vallás megsértésének eme 
bii.ne, a l'Omaiak nem szorgalmazták volna annak biintetését, ha a vét-

di!/ertatos humaRis em·nilm.v et }JI'(tllliacuo cmzcubitu ch,·iatiatw., culwnniati aint Etlmici_ 

- ADdr. Teaber, Exuc. hiat. c1·it. de 111tll'I!J1'ÍbWJ clu·iatia11ÍY odio humani gene1·ia convictia. 
Rrannschweig, 1734. - J. T. Gruer, Deodio lmma11i generis ch1·iatiania olim a roma
IIÍJ/ ubjPcf4J. Koburg, l7áá. - A Rechemhergi-féle B.xe,·citatioolt's XII. kötdéht'n ~'g.Y 

Pl1eke~AÍH o IvaRhAtó : De atlie·ia11!0 ch1·iatia.nis olim a gt11libu.s oojecto. 
n,·nner mih·éb~n lcgtöhh h~lye-s P~zme ~ jól fölfogott t(,ny tnlálh1tt.í. 
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kesek c~:~ak külsölcg i1:1 a nemzeti szoká~:~okhoz alkalmazkodhattak 
volna j a keresztények, daczára az ő vallási •·ajongásaiknak, romai pol
g.trok, a közanyának gyermekei maradtak volnn, s e czimnel fogva 
annak törvényeiben találtak volna oltalutat minden üldözés ellen. A 
keresztények hitnézetei azt követelték azonl.mu, hogy ellenséges hely
zetbe tegyék magukat a birodalom szok1\sai, törvényei és intézményei 
ellen j bár mennyire ohajták is megadni azt a császái·mtk, a mi a csá
száré, sem a császárnak, sem a hazának nem adt.-ík meg azt, a mit 
ezek kivántak j s az ö politikai véleménycik az ellenszenv érzetét tA
masztották föl ellenök, minöt vallási dogmáik soha fölnem keltettek 
volna. 

Most már olly körülményck elso1·olásához 11\tok, mellyek közt a 
keresztények kénytelenek vallinak megtámadni núnden rOinai polgár 
által elfogadott véleményeket és érzelmeket, mellyek századokon tit 
nemzeti hagyományok polczárn emeltettek föl. 

A császár nem csak fópap, a hadsereg vezére, a köztársaság els ö 
tisztviselője volt, hanem, mint az egész társadalom képviselője is, szá
mot tarthatott a romaiak tiszteletére. Ennélfogva az emberi felségsér
tés büne gyülöletesebb volt a romaiak előtt, mint az isteni felségsértés 
büne j könnyebben elkövették a hamis esküt valamennyi istenek, hogy 
sem a császár puszta geniusa irányábau. A senatus hatalma, a fópapok 
tekintélye, a hazának dicsőséges emlékei egy névben személyesitteté
nek, mellynek javára kiizkönyörgöseket (p u b l i c a v o t a) emeltek 
az istenekhez pogány íinnepélyek, játékok és szertart{tsok kiséretében. 
A keresztények természetesen nem vettek részt azokban j könyörög
tek ugyan a császárért, de a maguk módja szerint. Egy praefectus 
által kérdeztetvén sz. Victor, azt felelte neki : "Én senunit sem tettem 
a császár és az állam becsülete és érdekei ellen, soha nem vonakodtam 

·fegyvert fogni azok védelmére, mi1lön a kötelesség ezt tölem kivánta; 
naponkint szorgalmatosan últlozom (s t u d i o s e sa c r if i c o) a csá
szár és az egesz birodalom jóllétere, naponkint lelki áldozatokat mu
tatok be Istenemnek a közhír:;aság júlléteért." A pogányok föl nem 
foghatv a, minő dolgok legyenek azok a l e l k i á l d o z a t o k, sem a.zt, 
hogy az illy dolgokban valakinek elkülönöznie kelljen magát a töb
biektöl, aZzal vádolták a keresztényeket, hogy megtagadják az is
tenektöl az egesz birodalomban szoká~:~os tisztelet nyilvánitását, s föl
litzadnak a fóhatalom ellen. 

A romaiak a császárt u l' nak (d o m i n u s) nevezték. A keresz 
tények azt :Ulitva, hogy ezen czim csupán csak az Istent illeti meg, 
megta.g·a•lták azt a fejedelmektől (WaiC'h, p. 18.). 



A romai tönimyck má1· régóta, egyé1-telmüleg a ~;zokásokkal, 

megtilták a titkos és éjjeli gy üle kezeteket, föl sem foghatva, hogy azok 
:Irtatlan czélra irányoztathatmi.nak. A nép, a törvényhozónak törvé
nyes panaszait tnlnagyitva, az a;-.on gyiilekezetekben elkövetett bor
zns~túsligokról beszélt. A közellensúg gyanánt mindeniitt iildi:i:úHJe 
,·ett keresztényeknek nem volt egyéb módjok egymást látni,. vigasz
talni, közösen imádkozni, mint titokban ilsszegyiilni; a mi áltnl nem 
P.~ ak e gyszerü rágalmakra sz olgititattak okot, hanem olly kegyetlen 
vádakm is, hogy valúban báumlni lehet, miként találkozhattak a bi
rodalomhan annyira hiszóken~· lelkek, kik azokat elfogad ták, és ter
jP~ztctü~k. 

Az ő rejtélye~ nyelvökön a kPresztények jövendő országriÍ! ~z/1-
lottak, mellyet ezer t:v leforgá~;n uttín Kriszt.us vala alapitondt) az 

egész füldön ; lclkesedef;Sf•l hirdették nz igazak uralmát s az istentelen 
Baby ll! n I"Ollllását: jelen nyomoraiktól azo u távol boldogságra hiv~lt
koztak, mellyet az istentelemH'\g romlfl.sának kellett megelőznie (n. o .. 
20. l.). A romaink nem igen levén szokva az illy rejtélyes kifejezé
;>ckhez, különben Í!~ cWitéletekkel eltelve, eme beszédekben, nem is 
tudom, minii lázitú fölhivá~t láttak az ö egyetemes nralmuk ellen ; 
melly fölhivás romaink }íltal Hmmiban kiejtve, a vakmerő!lég netovább
jának lát~>zott. 

Hogyha az alkotmányuyali ellenségeskedés eme tényeihez adjuk 
még az istenek szobrai, templomok, papok, a B a b y l o n m i n d e n 
t. i 1> z t vis e l i) i il"ánt uyih·áno"an tanusitott megvetést : be fogjuk 
látni, mikimt a kereszténység sziikHégképen ugy tünt fol a pogányok
nak, miut kérh·lhetlen ellensége' mindannak, a mit ök tii>zteltek. Ek
kor uj kifejezést kerestek u tnlstigos, hallatlan hátoi·ságnak jelölésére; 
olly hajlékony kifPjezést, hug-y a seetariusok által elkövetett bármilly 
Yétségre is alkalmazhat<'• volt, kik eliitt nem ,-ala. tiibhé aemmi 1-1zent; 
P kifeje;-.és az o d i n m g c n e r i " h n m a n i, s ez eu fenyegetőző for
mula számtalan- rágalmak :;zövege, ut\1bb az Uldözé8ek indoka lett. 

Azt bizonyitották Le, miként e szó alntt nem az emberi-nem, ha
nem a r o m a i b i r o d a l o m g: y ii l ö l e t é t, vagyis az ö törvényei-, 
hagyományai· él'i hitnézeteitől val\1 irtózást kell érteni; minthogy gőg
jökben a romniak saját hirodalmukat az egész világnak tekinték 
(Ga·uuea·, pag. 2-32.). Ezen magyarázat elfogadható; mindazáltal a 
:;zempont, mellyb(íl a pogányok tf'kintettt·k a keresztény tnnokat, ter
mészetesen vezethete öket azon ,·éle.mt>n.ne. hogy Itu! nillik nz ernlH•ri

H('m gyiilöletébiíl f'Z!Írmn1.tak. 



689 

Az előitéleteket rágalmak, a rágalmakat üldözések követték, s 
Nero volt az első császár, ki a keresztények vérét ontotta. 

A második üldözés 95. évben dühöngött Domitián alatt. A q u i n
tlecennaliák tartattak; s mivel a keresztények azokban részt venni 
nem akartak, istentelenség-, vagy vallássértéssel vádoltattak s kegyet
lenül üldöztettek; azonban a császár kevéssel halála eli5tt megakaszt!\ 
a keresztény név ellenségeinek dühét. 

Nerva még többet tett, mivel a számüzötteket visszahívta. Ezen 
aggastyán erényeinek egész Lefolyására volt szükség, hogy az ö em
berséges szava meghallgattassék. Egyébiránt e befolyás nem annyira 
a tartományokra, mint Romára tetjedett ki; mert tudjuk a történetből, 
hogy, midön Nerva társul fogadá Traj:ínt az uralkl)dásban, a kereszté
nyek, mint az isteneknek és a c>~:\szárnak cllrnségei, a tartományok 
ti!!ztviselöi elé hnrczoltatának. 

Ki elött ne volna ismeretes ama le vé l, mellyben Plinius, bölcsé
szi érzelmei s proconsuli kötelességei közt ingadozva, tanácsot kér 
Trajántól, valljon büntesse-e a keresztényeket csak azért, mert ke
resztényeknek nevezik magukat, vagy csak azokat üldözze, kik a c o
h a e ,. e n t i a n om i n is bünében részesek? (K01·tholt, C om m. i n 
c p is t. P l i n i i e t T r aj a n i d e C h r is t. p r im a e vis. Kiel, 
1674.- Walch, pag. 23.). Megengedi, hogy a keresztények ártal
matlan czélb6l jönnek össze, miszerint az erény gyakorlatára serkent
sék egymást, hymnusokat énekeljenek, közösen étkezzenek; azonban 
egy rendelet által ö maga tiltotta el ezen gyanus hetaeriákat; azonki
vül a vádlottak megtagadták a tömjénezést, a libatiokat az istenek 
szobrai elött. Ő tehát bünösöknck tartja öket nem azon vétkek miatt, 
mellyekkel a közvélemény által vádoltatnak, hanem mivcl áthágják az 
állam törvényeit, s g o n o 8 z f>s t u ls á g o s babonaságra hajolnak. 
Bintugy bünösök valának ök Traján szeruciben is ; 8 mint fótisztviselö 
nem tehetett jobbat, mint megengedni a proconsulnak, hogy kimélje a 
keresztényeket, kik a törvényszék előtt kijelentik, miként ök nem 
azok. Ekképen a császár mintcgy fülkéri az államvallásnak cllcneit, 
ne kényszcritsék öt, hogy ellenök kegyetlenkedjék; ne hirdes~;ék ma
gukat keresztényeknek, s nem fogja senki kutatni állításuk igazságát j 
fátyol fog bot·ittatni mindcn Mzitó fiilhivásukra, mit talán elkövettek 
volna. Valúban félénk s a kcre::~ztényckrc nézve sérchnes engedékeny
ség j pedig mid(ín a császár ezt tette, számot vetett szigoru köteleH'!é
g-r.ivel. A Il. sz:ízadban kcgycletrt tanusitani a nyilvános ellenség iráut 
nem annyit tett-e, mint mcg8értcni a nemzeti vallás fölségét? 

A c~áf'z:ír, mint n hazai törvények és intézmények (ire~ ne1u 

44 
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gyengítbeté meg tetszése l9Zerint a védelem eszközeit, mellyeket ke
zében tartott. Midön a császár beleunt már a keresztények üldözésébe, 
a régi vallás barátjai ujra tudták kezdeni a munkt\.t azon ponton, hol 
ö megszakitotta. Hadrián uralkod~ísa alatt a tartományi fópapok föltü
zelték a népnek fanatismusát, üldözőbe vették a keresztényeket,' s ha
lálra hurczolbtk öket e szavakkal: aíes -rov.; ,;a'iwv•! A tisztviselők, 

megrettenve a zajtól, mellyel törvényszéköket ostromolták, sem kár
hoztató, sem fölmentö itéletet mondani nem mereszeltek ; a vádlotta-
kat a nep dühének engedték át. . ,, 

Ez időtájban a keresztények elleni vádak erőszakosabbak és 
határozottabbak lönek. Még eddig csak egyetlen panaszt hallottunk 
hangoztatni, melly, kifejezésének határozatlans:\.ga miatt, a végtelenig 
terjeszthető vala j dc a miböl, szorosan véve, határozottan egy bünt sem 
lehetett megállapítani. Mivel a keresztények gyülölték az emberi 
nemet: azt kellett következtetni, hogy ök szükségképen hitszegők, 
drulók, orgyilkosok? Ezen vád, hasonló levén a felségsérté:;i v:idhoz, 
a részrehajlitlan emberek előtt lehetett-o más, mint ürügy az ártatla
nok elvesztésére? A fanatikus pogányok tehát érezték annak szíiksé
gét, hogy nagyobb határozottsággal fogalmazzák a rágalmat. 

A keresztények titokban gyültek össze j ezt nem is tagadták. 
Semmi sem vala könnyebb, mint rügalmazni e gyülekezeteket, s elhí 
tetni a néppel; hogy a keresztények, kárhozatos hajlamuknak engedve, 
s eme gyülekezetek t,itkát fölhasználva, emberhust esznek, bujaság
nak engedik át magukat. Az e p u l a t h y e s t e a. és a p r o m i s c u u a 
c o n c ll b i t ll s állottak e W az o d i u m g e n e r i s h u m a n i megerö
sitésére, mintha ez utóbbi vá.d következtében nem ontatott volna ele
gendő vér (1\o•·tholt, lib. Il. eap. 9. -llul~lric, cap. 8. - Gruner. 
Dis s. II. seet. 7. - Walch, pag. 19. 27.). 

Ezzel még nem volt kielégítve a pogányok fanatismusa. Közin" 
11ég alkalmával a nép mindig áldozatot keres, mellyen megbosszulja 
nyomoruságát; a keresztenyelt lettek az engesztelő áldozat. "Az ö 
istentelenségök, ugy mondák, a templomokban és o. köztéreken, egye
düli okai mindazon rosszaknak, mellyek a birodalmat háborgatják. 
Kérleljük meg az istenek haragját az istentelenek vérevel." Illy gon
dolat tüzelve a csőesel~k nép szellemét, mellyre a köznyomornak leg
nagyobb része háramlott, összegyüjtötte a keresztények feje fölött a 
magán gyülölségek felhőit; a mjg csak tudta, folyvást ismételte a po
gány, miként a keresztények a birodalom romlásának egyedilli okai: 
mig végre azt önmagával teljesen elhitctte. 

Midőn Mnreuo> Au1·elius Antoninus a kere11ztényekd üldöztette 
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vagy üldöztetni engedte, csupán azzal vádoltatának, hogy megtámad
ják az állam-vallást, fölségsértést követnek el, ellenség.ei a köztársa
ságnak j azonban az imént emlitett oktalan rágalmak a lyoni és vien. 
nei vértanuk ellen még mindegyre szórattak. 

E közben növekedett az egyház, növekedett a kínok közt. Min
den uralkodó a romai intézmények védelmét vélte előmozdíthatni az 
által, ha néhányat azok közől elveszt, kik a n y i l v ~í n os e ll e n s ó~ 
nevet nyerték. Mig Septimius Severus a nép dühének engedte át őket, 
Tertullian szót emelni bátorkodott s apologiát intézni az afrikai tiszt
viselökhez j igen szép és bátor szónoklat, mellyből kitetszik, iniként a 
keresztények az o d ium g e n e r is h um a n i erejénél fogva nem 
csak az írott, hanem minden isteni és emberi törvényen kivül helyez
tettek. A védíró szerint, a pogányok igy értelmezték a keresztényt : 
"olly ember, ki ellensége az isteneknek, a császároknak, a törvéJlyek
nek, aszokásoknak és az egész természetnek" (Apol. cap. 21.). A 
történelem föntartotta számunkra egy proconsui ítéletét némelly ke
resztények ellen, melly egyszerű és egyetlen tényen alapszik, hogy 
tudnillik a vádlottak keresztények (Baronius, A n n a l es ad ann. 
202. §. 4.): ,.,.Miutá.n Speratus, Cittinus •..• magukat keresztények
nek vallják, s a császár iránti hódolatot és tisztelet-nyilvánitást meg
tagadják, lefejeztetésöket elrendeljük.:' A c o h a e r e n t i a n om i n is 
minden bünei a vádlottak vallomásából származtak. TertulHan meg
határozá!lában s a procon;ml itéletében emlités sem tétetik a pogány 
vallásról. Az uralkodónak ilzent !lzemélyében megsértett törvények, n 
birodalomnak megszentségtelenitett fölsége , a hagyományoknak le
gyalázott szentsége egyedill vonják a ke1·esztények fejére a romaiak 
haragját j miként máskor is megtörtént, u. vallás és a politika egyesül
nek és közösen támoga~ják a nemzeti intézményeket. Itt azonban meg 
kell vallani, az erély és a meggyőződés cgyenlőtleuül vannak föl
osztva, s az ereiszak ezen elemeinek nagyobb része az alkotmány ré
szén állt. 

Nem igen l!zólok a kt'!t rcHubeli üluözesröl, mellyeket a keresz· 
tények a thrák Maximin és Ueciut~ alatt állottak ki : amazt földrengét~ 
idézte elő, melly Cappadociát s a Pontust pusztitá j emezt egy pogány 
költő, ki Asia különféle népeinek fanatismusát ingerelte föl, minthogy 
a nép, a c o e cum v u l g us, Tertulliánnak egy kifejezését használva 
(A P'll l. cap. 35.), a keresztényeknek legdühösebb ellensége volt, egy 
költö üldözést támaszthatott ellenök. Illy eszközt használtak a dics
vágy6k, kik népszerHségöket a tartományokban megalapitani vn.gy 
kitmjeszteni ohajtották (u. o. cap. 19.). 

44* 
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A III. százndnak el~;ö felében a keresztények állapota szintilly 
bizonytalan, illy szomoru volt. A góthok hatalma fenyegette a biroda
lom bíztosságát; a döghalál számos tartományokat kipusztított, s niind
ezen nyomoruságnak oka a keresztényekre háríttatott. Hasonló vádak 
hasonló erőszakot idéztek elö. Ha ezen ujabb üldözéssei foglalkozni 
akarnék, csak nzt kellene ismételnem, a mi már több izben elmon

datott. 
Olly nagy volt akkor a pogányoknak vérengző ingerültségP, 

hogy az ujitók ellen felbőszült fejedelmek a mérsékletet szinlelhették 
s ujabb üldözést nem rendeltek, ha csak a városok és tisztviselök ha
tározottan nem kérték azt (Walch, p. 29.). 

Diocletián uralma a keresztény hatalom fájdalmas megszülemlése 
:Utal nevezetes a történelemben. A tévelynek abbeli utolsó erölküdé
sei, hogy diada lmaskodjék a zsarnokság ~Utal, e fejedelem emlékére a 
szégyen bélyegét slitötték. Dus tehetséggel és eriíteljes akarattal fol
ruházva, Dioelethin bP.hitta, miként a birodalom az örvé!lY szélére ju
tott j ö elég erősnek hitte magát annak meggátlására. Ő meg· akará 
szilárditani a régi társadalom alapjait, melly szintugy romlottsága, mint 
elvénültsége miatt bomlásnak inrlult: hasznos javításokat hozott be, a 
császári hatalom befolyását növelte, a hadi fegyelmet visszaállitotta, a 
rendet és öszhangzást a polgári igazgatásban ujra. megalapította, a bar
bárokat visszanyomta. Ez nem volt kevés ; csakhogy ottan nem ül
dözte a rosszat, hol az a maga teljében található volt. A régi társada
lom vésze a kereszténység volt j Dioeletián épen ugy, mint elődei, nem 
birt e:ozközökkel annak orvo:olására. Miért is némelly hasztalan kisér
letek, hosszu üldözés után, mellynek fó szerzöje gyanánt helytelenül 
tekintetik, megunta a hatalmat, letette azt, szabad menetet engedven 
n társadalomnak az ö végzetc felé. Ekkor tiint föl Constantin. 

Mielött a keresztény császár politikáját megérteniik j mielött 
kijelelnök, minö szerep illeti Öt<.'t a pogányság lerontásának nagy
S7.erü müvében: azon vallás hiYcinek helyzetét akarom l":tj7.olni, midön 
ií a trónra lépett. 

Borzasztó vádak hangzottak a birodalom egyik végétől a má
sikig a keresztények ellen j tudjuk azt, hogy három századon át eme 
gazságok táplálékul .szolgáltak a nép dühének s indokul a törvény~zé
kek itéletcinek. Természetes dolog, hogy a k<-'gyetlen, ostoba, alap
nélküli rágalmak nem fejezték ki a pogány pát-t főnökeinek valódi 
én;elmeit. Ama szenvcdélyes :; nem vak lelkeknek egyéb kellett, 
mint p r om is e u us c o n c u b i t us, vagy e p u la t h yes t e a j e1.en 
v;l.dformi!IM e~:tk ;v:o'Tt ha.;i'ln·Hták, lllC'rt a népnek dm·l'il éi·tcllllt'•.re 
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n n gy lmt:is~nl voltak; azo u ban az ö ellen~:~r.cnvök és rettcgé~Pik e;;e· 
s;r.en más forrásból sarjado;r.tak elő. Mellözzük ezen esztelen vádakat, 
mdlyek olly rövid idő alatt egy egé&z népnek hitczikkeivé váltak i 
forditsuk figyelmiinket azon nyugodt tévelyekre és titkos gondolatokt·a, 
mellyek n IV. század beálltával, még azután is alapul szolgáltnk a 
hosszu ellf1ntállásra, mellyet az értrlmes pogányok a kereszténység 
ellenéhen tanusitottak 1). 

A romaink által alapitott ruppant birodalomnak megosztását az 
okosság, az ásiai s europai népek eszméi, szokása.i, hitnézetei közt levö 
kevés h:uwnlatnak igazságos méltánylata ta.micsoltn. Az ellentét olly 
n:tgy volt, hogy a pogány vall:ís, bár ugyanazon elvek szerint uralko
riott keleten és nyugaton, mindamcllett kiilön létezési móddal s egé
szen saját nyelvvel birt a két világrészben. A bálványozás szintugy 
ragyogtatta hatalmát Nicomediában, mint Romában i mindazáltal a 
nicomediai és romai fópapok, a vallásos szokások- és szertartásokat il
letőleg különhen egyetértve, a hittannak egyetlen pontjá.ra nézve scm 
lettek volna egy vélrményben. A véleményeknek emr különhségét 
talán a felekezeti szellem idézte cl/í '? ~:pen nem j hanem a miveltség, 
:;zokások és jellemek különbözése. 

A kereszténység tehát nem találhatott ugyunazon fogadtutasra 
keleten é~ nyugoton. A nép itt is, ott is egyformán kegyetlen, egyfor
mán kérlelhetetlen vala; mert a n~ptömeg szelleme mindenütt ugyanaz. 
De azok, kik a közvéleményt igazgatták, kiknek értelmisége nem volt 
annyira korlátolt, hogy csodálatos hatást tulajdonitsanak a. kivégez
tetéseknek, csakhamar megoszol tak, a kereszténységet két, nem ugyan 
ellentétes, de különböző szempontból tekintrtték. 

1\Iidön a kereszténység a romai birodalomban föltíint, a régi hel· 
Ic n szellem már lankadóban volt; az elvont bölcsészeti és metaphysi
kai vitatkozások ir{mti szenvedély, a görögöknek különös !lzenvedé
lyc, az 6-rendszerekben nem talált egyebet izetlen, szétmálló táplálék
nál i ugy hogy núnden annak elenyésztére mutatott, midön a határta· 
lan kiterjeelésli és mélységü uj vallási törvény kihirdetése által föl
ébredve, káhultsá.gából kijózanult és eredeti crélyét kifejtette. A 
görögországi és ásiai rhetorok iskaláiban képzett szellemeket az evan· 
gelium első hirdetésekor a bámulat és kivánc!!iság élénk érzetc fogta 
cl j ,a bámulatra a kutatás és ismeret vágya következett, ollyformán, 
hogy az evangeliumnak dogmutiens és c:-rkölcsi elvei a görögöknél már is 

1) A legutóbbi üldözések nem igen tetszettek a pogányokn~tk, kik a keresz
tények~!! elrejtették. s~ . .Ath(l!T!dz. I. köt. I. rész, 372. l. C. 
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élénks~g- és érdekteljes értelmi küzdelemnek tárgyai lettek, midön 
n nyugotiak még alig vették figyelembe, s értették meg azokat. Két
ségkivül n rhetorok, sophistá.k s temérdek tanítványaik nem minden 
bánat nélkül látták azon tanoknak terjerlését, mellyek a régi böjcsé
szetnek öRszes rendszereivel s azon hitnézetekkel állottak ellenkezés
ben, mellyek, minden különiis érdem nélkül az ő szemeikben, régisé
gijk- és a nép képzeletérc gyakorlott hatalmuknál fogva tiF~zteletre 
méltóknak látszottak. Kétségkivül a keresztényeket nem annyira uj
donRág után kapkodó bölcsészeknek, mint inkább veszélyes párthivek
nek tartották, kik folforgatva minden eddig hallott eszméket, fiHeg 
pedig megtagadva a tekintélyt a hagyománytól, nz emberek lelkisme
retébe bizonytalanságot vetettek. Az ő szemeikben csak is barbár és 
gőgös felekezetet képeztek (t;useh., Prae par. evang. VI. 19.), 
mellynek hadat kelle izenni j e harcz azonban nem terjedett tul az ér
telem uralmán, s csak bölcselmi harcz maradott. A kereszténység, 
mellynek valódi jellemét csak az őszinte, szabad, nyilvános vitatkozás 
deritbette föl leginkább, nem hogy megrémült volna, söt inkább min
denkit, a kiben csak tehetség volt, a küzdtérre fölhivott. Csak egyet 
követelt, hogy aljas és hasztalan üldözések ne akadályozzák a vitat
kozást, mellyet többé senki el nem fojthatott. Ott, a hol a keresztény
ség meghallgattatott, habár erős volt ellene az előitélet, végre dia
dalt kellett aratnia, mert leghatalmasabb fegyvereaszó volt. Valóban 
hirtelen terjedett Ásia tartományaiban, s még azon bölcseszi iskolákba 
is behatott, mellyek a tévely védelmére emelt sánczoknak látszottak. 

Nyugoton a keresztény tanok egészen más fogadtatásban része
sültek j mind az érdekek, mind a politikai szenvedélyek itt egyedül és 
elkeseredetten harczoltak ellene. Alig hogy a keresztényRég megszó. 
!alt Romában, azonnal az emberi-nem ellenségének kiáltatott ki. A 
nemzeti intézmények iránti ragaszkodásuk által leigázott romaiak az 
uj dogmákban soha nem akartak egyebet látni, mint társadalmi for
rongás elvét.· Az ő jellemök, szokásaik, miveltségök természeto legke
vesebbé sem tették öket hnjlandókká a bölcsészeti rendszerek mélyebb 
tanulmányozására; a dogmatieai és erkölcsi eszméket mindig a politi
kai érdekek szük körébe vezették vissza. Kcm iB lehetett máskép olly 
népnél, mellynek egész létele polgári izgalmakból vagy idegenek ellen 
folytatott harczokból állott. 

A kereszténység egy ellenséggel állott szemközt: de ez nem 
gyakorolt olly ellentállást keleten, mint nyugoton, s az e ,·égre hasz
nált különféle fegyverek az egyház fónökcit arra kényszeríték, hogy 
a támadás irányát éfl h01·derejét megváltoztassák. Origenes, midön 
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Celsusunk felelt, és sz. Cyrill, 1uidiin Juli:il1t e~afolja, nem szólanak 
ugyanegy nyelven, nem használják ugyanazon védokokat, mellyeket 
használ Tertullián, midön az afrikai pongányok előtt testvéreit v-édel
mezi, és sz. Ambrus, midőn Symmachus panaszait v-isszatorolja. 

A pog<lny párt szintén két felekezetre oszlott, mellyek czélra 
nézn ugynu egyesültek, de a gyakorlatba vett eszközökre nézve kil
lönböztek, késöbb olly helyzetbe jutottak, hogy egymás közt nem ál
l?ttak olly benső s gyakori összeköttetésben, mint Ittalánosan hiszik. 
En csak a romai pogánysággal foglalkozom, melly kétségkivül a hel
lenismusból eredett; de a melly már kezdete óta külön léteit igyeke
zett adni s adott is magának, a görög vallástól a lehetőségig függet
lcnt. A gondolatok, elöitéletek, szenvedélyek, mellyeknek lelkesült 
mozgalmait rajzolni szándékozom, a romai jellem külön eredménycül 
tekintendők, mellyen a IV. században üdvös érzelem uralkodott, s 
mellyet mi mértékfölött mngasztalnánk, ha ki nem fejtette volna min
den erélyét a kereszténység ellen ; ez a hagyományok iráuti tisztelet 
volt. Összetéveszteni ez érzelmet a szokással, a vak erőszakkal, melly 
az ember fölött gondolatban és tettben egyszersmind zsarnokoskodik, 
annak föltételezése volna, miként o. romaiak olly ügyetlenek voltak, 
hogy politikai dogmává alakitották azt, a mi csak egyéni gyengeség 
volt. Egészen különbözö és magasztoE~abb természetü azon érzeicm 
mellyröl szólok : a multak iránti tisztelet független ,,élemény, melly 
nem annyira azok bölcsesége fölötti meggyőződésen, mint inkább a. 
politikai ujitásoktóli üdvös félelmen alapszik. Az ujabb kor történe
tére emlékezve, ki nem érzi keblében az ohajtást, vajha az illy tiszte
let sok hires nemzetnél ne nyujtott volna olly könnyen alkalmat az 
ujitások iránti meggondolatlan szeretetrc, a miböl . hosszantartó, ered
ménytelen forradalmak keletkeztek? 

A régi Romának története elég dus a nagylelküség, bölcseség 1!1 

magasztos erények vonásaiban; olly élénken szól a szivhez és a kép· 
zelödéshez, miszerint könnyen fölfogható, miképen istenithették a III. 
és IV. századbeli romaiak eme dicsőséges korszakot. Mivel nem vol
tak képesek sem szélesbiteni hazájok hatalmát, sem az erényeknek 
rájok hagyott örökségét növeini: annak védelmére, a mult emlékeinek 
tiszteletére szánták el magukat. Ezen eltökélés azonban panaszokkal 
volt vegyitve ; mindig azon napokra gondoltak, midőn Roma dicsösé
ge~rt mindent kigondolni és elkövetni lehetett. "Oh milly boldogok 
voltak a mi atyáink ! milly boldog idők voltak a mi őseink korában l" 
-ez volt a pogányoknak szokott fölkiáltása; a fájda.lom, ezen ismétlés, 
a multnak folytonos elöidézése, a jelennek keserü megvetése két sz 6 ba 
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vala foglalv;L, mellyek <l pogány p!u·tnak kapcsáLLl tl:t:olgá.ltak: m o r c 
maj o r um; kétségkivül elavult szólásmód, melly a IV. században 
~'gy párt kétsé~beesésénP-k rajzára szolgált, melly jó ideig azzai ke· 
~~Flcgtétl.c magát, hogy mcgúllitja a tárt~adalmut j mclly a:t. értelmi izga
tottság századában hitelt akart szerezni annak, a mi 1uár elaYnlr~ s a 
vitatkozást kertil te (M i n u t i us Fc l i x, pag. 42.) 

A keresztények Itibája volt tehát, hogy olly vélem(·nyt támadtak 
meg, mclly az üs:>zes I'Omaiak szemében meg nem gyl·ngittethetck, a 
nélkül, hogy n birodalom romhl.su ne követkcz~ék helöle j es hogy ed
rlig ismeretlen, következőleg ves?.élyeseknek tartott politikai cs;~,méket 
terjesztettek. Mig a görögök az i.í szellemük tevékenysége elé vetett 
uj dogmákat vizsgálták s hévvel vitatták: Romának komoly tiszt\·iselöi 
sa jövőben annyira bizakodc) gőgii~ aristoeratia, minden áron elnyom ni 
törekedtek az ujitások szcretetét, mellyet épen dlenkeziíleg a kere!iz· 
ténység népszerüsiteni akart. A mult idők ii·ánti tulságos hajlam a 
patriciusok közt igen élénk és természetes ragaszkodást idézett elő a 
társadalmi szerkezet által nekik tulajdonitott kivált!!ágok, tisztségek, 
es gazdagság iránt: miért is természetesnek látszik, hogy föltúrnadtak 
n. kereszténység, nem ugyan mint érdemleg n nemzetinél alábbvaló 
vallás, hanem inkább mint az ellenök nyiltan intézett Mruadó rendszer 
ellen. Az ö ellentállásukat fokozta a személyes érdeknek befolyása a 
saját gyengeségöket eitakarni képes lelkekre, mellyek még az önzést 
is közerény gyanánt gyakorolni megszokták. Illyenek voltak a pogá
nyok fónökei nyugoton. E páTt azonban, mellynek elöitéleteit, t!zenve
délyeit, keserü gyUlületet híven festeni szándékoztam_. mi mellett hat·
czolt? minő társadalom volt az, mellyet olly nagy lelkesedéssel védel
mezett? megvolt-c ebben az életnek esirája '! vagy a lelkesedés, mcly
lyet párthiveiben felköltött, semmi egyéb nem vala, mint végső fölcsil
lámlása az erllnek, hasonlóan uhhoz, melly néha a haldoklónál mu
tatkozik? 

A társadalmi szervczct szilánlságáuak legjobb mértéke a na
gyobb vagy kisebb befolyás, mellyet a vallási eszmék ezen társadalom 
keblében gyakorolnak. lVIár pedig a pog1ínyság nem volt egyéb, mint 
a romai birodalomnak hivatalos külva.llása ; nz ő templomai, főpapjai, 
jelvényei, szokásai, tévelyei, az általa teremtett hajlamok mindenütt 
szemlélhetők, de a hit sehol sem. A pogányság hitnézetei nem elégíték 
ki többé a lélek szükségeit; maga a szellem megunta már annak játé
kait, regéit, hagyományait, mellyek olly hatalmas befolyást gyakorol
tak egykoron a képzelődésr.e. Átalánös ízlés alegesztelenebb vallási 
gyakorlatok iránt, amaz oktalan ízlés, melly megrontotta az erkölcsöket, 
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s már nem csak egyéneket, Itanem a tiÍt'Ml.clalom egész o~ztúlyait arra 
vitte, hogy vagy utálatosan nevetséges tényeket, vagy utálatos gonosz
tetteket kövessenek el, csak is arra emlékeztetett, milly hatalmas volt 
egykor a valhis a romaiak között. 

Csupán névleg létezvén már a vallás , kiírtatván a keblekből 
núnden isteni f4Helem, a morál az egyéni szenvedélyek fokához képest 
ingadozott. Egy, azon korLeli pogány történetíró még csak szük~é
gesnek sem tartá eitakarni kortát·sainnk rnt erkölcseit. Olvassuk csak 
Ammianw1 l\larcellinust, meg fogjuk látni, hn szigoru-e azon itélet, 
mellyet a l V. sz:ízadbcli t•omaiukrl•l mondok ·! 

Olly társadalom, mcllyt•ól ItiAnyzik á vallás, kövctkez.i:ileg az er
kölcsiség, az örvény fölött h• Leg·; mindaz.!Utal, ha társadalmi intézmé
nyei régi t~zil:il·d alapokon nyngosznak, képzelt eszközök által némi
leg még továbbra nyujthatja lételét. ~:!etc csak kölcsönzött, mellynek 
nlinden percz fölfedi gyarlós;~gait; mozgalmaiban nincs többé ollyasmi, 
ami a fédia.sság- és eri:ire cmlékez.tetne, mégis létezik. Észrevevén el
öregedését, talál még magában az erélynek némi szikrájára, midön 
ujitások vis~zanyomá~Htról van szó, mellyeknek mindcgyike, miként 
előrelátja, halálossá válhatnék rú ué:~.ve. 

A ro maiaknak politikai rendszere a l V. szc\zadbna még némileg 
bámulatra méltó volt. A mindig éber é,; értelmes aristocratia szilárd 
kezekkel vezette az állam kormányát, s tiszteletben tudá tartatui a tör
vényeket, mellyek kétségkivül elvesztették legerősebb szentesitvényö
ket,. de a mellyeknek gyors szigorától mindenki félt. Szokás, félelem, 
jutalmak utáni vágy föntat-tá a hadseregnél a tisztelet külszinét a régi 
katonai intézmények iránt; a szokás még inkább, mint a hazaszeretet 
tiszteletben tartatá vele a táborozásnak régi fegyelmét. A közigazga
tásnak egyforma s bölcsen kigondolt rendszere kapcsolta egymáshoz 

·a különfélc tartományokat, t> a tágas bit·odalomnak minden erejét 
egyetlen központba egyesité. V égre a császár, ki előtt mindenki resz
ketett, nem volt kénytelen mozgásba tenni e nagy hadi gépet, csak azt 
fölfogni, milly kiterjedt a rá bizott hatalom. Sem erély, sem erö nem 
hiányzott tehát a politikai helyzethez, melly főntartá a társadalmat; 
még jóideig föntartotta volna, ha az erkölcsöknek hallatlan romlott
sága, egéi!z IV. század folytán terjeszkeclve, szét nem rombolja a kor
mánynak utolsó rugóját, ki nem teszi a birodalmat a barbároknak. 
MegJegyzendő ugyanis, hogy a romaiak politikai szet·vezete két elven 
alapult, mellyeknek erejénél fogva a társadalom, bármilly erőtlennek 

{s ingadozónak tünjék föl, föntarthatja magát ; e két elv : a családi 
szellem és a régiek iránti tisztelet. 



- 698 

Tudjuk, milly !:'zéles és s:dlúrd aJapra Yolt fektetve n régi ro
maiaknál a család j semmincmü más polgári intézmény nem mutat illy 
magasztos bölcseségre. A család ellentállott minden forradalomnak, az 
eszmék, szokások és érdekek núnden változásának j még a k~resz
ténységnek sem sikerült módositani azt az V. század elvei nyomán; s 
látni fogjuk, miként hatnak he az uj eszmék a családi társaságokba, 
a nélkül, hogy azokat szétbontha.tt:lk, vagy intézményök jellegétől 
megfoszthatták volna. A kereszténység itt mE-gállapodik, bámulvR azon, 
hogy a régi miveltsée romjai közt egy rlemet talál, melly képes elötte 
megállani . 

.Semmit sem adok ahhoz, a mit nul.r ehnondottam n hagyomá
nyukróL A társadalmak, valamint az egyének növekednek, megálln
podnak: hanyatlanak ; azokra nézve, mellyek lételök harmadik és 
utols6 ösvényérc jutottak, nem hinném, hogy valameily közerény any
nyira eziikséges volna, mint & mult idök iránti tisztelet, s hiában kn
tatom, mi pótolhntná annak hiányát. Olly társadalom, melly százados 
lét után elveti multját, véleményem szerint, öreghez hasonlít, ki resz
kctö jobbjával akarja magának megadni a halálos döfést." -

Beugnot. 

(E) 643-ik laphoz. 

A h a l a d á s. 
Szükségesnek látom a haladás eszméjét s annak az igazságbozi 

viszonyát bövebben tárgyalni j mert e szót, miként tapasztalom, nap
jainkban ferde értelemben veszik, mind a kik közszokásból használják, 
a nélkül, hogy annak magasztosságát értonék, mind a kik azt kárhoz
tatják, a nélkül, hogy mérsékeltségét ismernék. Jó lesz tehát, mielött 
e könyvet befejeznök, előadni, ruikép fogta föl azt két egykoru böl
csész, ugymint: Schlegel Fridrik "A történet bölcselme", és Buchez 
"Bevezetés a történet tudományába'" czimü roliveikben j az egyik a 
legezorosb katholikus értelemben, a másik olly szándékkal ir, hogy az 
igaz hit korlátai közt tartsa a Saint-Simon iskoláját, mcllynek, habár 
dogmaticus részében átalános rosszaláara méltó, nem csekély érdemül 
szolgáland azon fönséges modor, mellyel a történelem vizsgálatához 
fogott. Kezdjük a német bölcsészszel. 

r.A különfélc eszmék szcrint, mellyeket mások az emberről ma· 
guknak alkottak s a történelemre alkalmaztak, ket különbözö iskolát, 
ugy szólván, két ellcnkezö pártot különböztethetünk meg e tudomány 
terén s azon modorra nézve, melly ezerint azt fölfogják és megítélik. 
Ez átalánm~ föloazt~snál azonhnn nem \'eszszük, miként nem is kell 
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n•tmiink tekintetbc azon írókat, kik ré~zletes tényekre szoritkozva, nc111 
nyiivániták nézetöket az egészre vonatkozólag; sem azokat, kik véle
ményeikben ingadozva, határozott s következetes nézettel nem birna.k. 
Egyike ez iskoláknak ugy tekinti az embert, mint ész által nemesített, 
fokozatosan kiképezett, s lángelmüségre is fölemelkedni képes álla
tot j erre nézve a miveltség összes története nem egyéb, mint képrajza 
a folytonos és fokonkinti haladá1mak, mellyet az emberiség a végtelen 
tökéletesbülés ösvényén tesz. E vélemény, melly bizonyos értelemben 
s tudományos szempontból a történelmet illetiHeg s z a b a d e l v ü
s é g n e k (liberalismus) nevezhető , tán soha nem volt szabadabban 
előadva, szigorubb módszerrel tárgyalva, mint egy hires franczia böl
csész által, ki ez eszmétől elragadtatva, késöbb martyrja lön saját 
elveinek (Condorcet). 

E két elméletnél az életre nézve, mellynek ellenkezése e vi
lág összes viszonyaira kitmjesztendö, nem kell megállapodnunk, sem 
figyelemmel lennünk a részletes dogmákra, mellyek minden felekezet
belinek lelkismeretével, b<>lsö hajlamival s végreményével különbözö
leg férnek meg, s mellyekben mindenki világosságot, segélyt, erőssé
get, vagy legalább vigasztalást talál j mivelhogy ez eltérések sokkal 
kevésbbé jellemzik mind a két rendszert, mint egyetlen hitágazat; 
melly az embert illeti, s az, a rui az ö különös lényegét teszi. Minö az 
ember természete ? minö az ö magas rendeltetése ? A felet e kérdésre 
a fócriterium, s alapítja, ha szabad ugy magamat kifejeznem, a törté
net vallását és vallástalanságát. 

Az ember végtelen tökéletesbülésének eszméje hizelgő az észre; 
s ha ezt az egyénileg vett ember természetében létező hajlamnak, mü
ködö tehetségnek tekintjiik, nagy igazság rejlik benne j ha bár ez eset
ben sem kell elfeledni, hogy az emberi természet e tökéletesbülés 
mellett nagyon hajlandó a romlottságra. De át vive a történet mezejére, 
a tökéletesbülés nem talál valódi ke z d e t r e j minthogy egy, mindig 
tökéletesb egymásutáni átalakulásokra képes állatnak bizonytalan s 
végtelen föltevése kezdetnek nem mondható; s átalában sem a tudo
mány, sem a történet és élet, sem egyéb máshonnan nem származha
tik, mint Istentől. 

De az megkülönböztetett v é g e t sem tüntet föl, nemlevén ezen 
elöh,aladás a végtelenbe meghatározott s tettleges czél. E két határ 
közt is, midön alkalmazni akarjuk az elvet a történeti tények egész 
tömegére, igen nagy nehézségek meritlnck föl ; a tények nem követik 
mindig 11.z elömenö s határtalan tökéletesbülés szabályát j gyakran he
lyet foglal a. körforgás törvénye, melly szem betünőleg igazgatni látszik 
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nem csak némelly egyes nemzétek vis:~.ontagságait, hanem az ismerc
tek nagy korszakait is. A történet észszerü bölcselme hogyan fejthetné 
meg, avagy csak méltányolhatnáis e különösséget? ValaMnyszor tehát 
nz ember s az ö neme körhagyó irányban távolodnak el a végtelen tö
kéletesbülésnek ezen számukra mathematiknilag kijelölt vonalától; 
vngy ha megtörténik, hog-y hl tszMag visszamenő mozgást tesznek, 
mikrnt bizonyos időben naprendszerünk némelly bolygói: n történé
szeti bölcsész, a ki ez elvből indul ki, lllindannyiszor téved. A világ
egyetem e halndása, az idiinek eme vi:,;szatérése, mi egészen eliit az 
1\Jtaln. képzelt alApszabálytól, nem hozhat benne létre egyebet, mint 
(~reclményét olly töt·téneti tén~lynek, melly n jelenből igen messzire 
kiterjecl a jövőbe, mig n multat átkarolja; s jóhiszemü bosszuságában 
c multnt a szil.zarl idnt szenvedélycsen elfogult ~zellenmek prismájün 
;\t n{·zi, azt rúr;z•·ehajlólag ítéli meg, csalfn fényben s ellenkezőleg az 
igazsággal. 

· De ha a helyett, hogy az embert csupán tökéletesített, ész által 
kiképezett s a lángelmüségig folemelkedni képes állatnak tekintjük, 
megkiilönbö~tetii jellegéül, lényegéiil, természete- és rendeltetéseH l az 
lstenlwzi hasonlatosságot veszszük : egészen más fogalmunk lesz a 
történelemről, s annak alapot adandunk, egészen különbözöt attól, 
mellyröl szólottuuk. Ekkor ugyanis az emberiség történetének nem 
lehet egyéb tá1·gya és czélja, mint az i::~teni kóp helyreállitása s e hely
reállitás folytonus elöhaladli,r:m. 

Elfogadva c föltevést, eli~mm·ve az embernek eme fönséges ere
detet, mindenki, a nélklil, hogy a vallási és positív tanokhoz folya
modnia kellene, önérzetében, öutapasztalásában, a világegyetem áta. 
lános látványában elegendő okokat találand arra, hogy meggyözödjék, 
miszcriut az lstenbezi hasonlatosság nagyon megváltozott, kiváltképen 
az ember és az egész emberi-nem eltorzított lelkismerctében. A ki to
vábbá teljesen meg lesz győződve e hasonlatosság elvének igazságá
ról, melly hasonlatosságnak régi nyomai, bár az idő által letörölve, az 
ó vihígtörténet minden lapján még núndig folismcrhetök, s mellynek 
lenyomata az elmélkedő előtt, ha csak egy kissé is önmagába szállva, 
az emberi sziv titkos rejtélyeit vizsgálja, foltárul: annak reménye sohu 
csökkenni nem fog Az iránt, hogy azt egykor a maga épségében lá
tan d ja, bármilly nagy legyen, vagy nagynak látszassék az emberben 
az isteni kép lealacsonyítása. V égre öntapasztatásból tudva, milly nagy 
és nehéz e Yállalat, mennyi akadály jiin közben, milly könnyen el
veszthetök néhány jó siker után a nyert előnyök, még ott sem fog 
tévedni, hol az embet·iségben, s annak történetc.'ben némi tespedést, 
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vagy épen látszólagos visszamenést vesz észre ; nagyobb engedékeny
séggel, s igy nagyobb igazság- s pontossággal itélendi meg a tüne
ményt; daczára a tévelyeknek, az isteni gondviselésbe hizm, melly 
láthatólag vezérel és minden dolgot megfejt, nem esik kétségbe n jö
vendő ujjásziiletés fölött. 

Ha e szerint t ö r v é n y s z e r ii n ek akarnók nevezni a történet 
hölcselmét, mellynek alapja az isteni hasonlatosság elve, hogy tudnil· 
lik azt, mint vallási rendszert a vihtgtörténelemben, ellenéhe állitsuk 
a másik véleménynek, melly a végtelen tökéletesbülés csupán észleges 
elvéből származik: annál inkább helyes és következetes leend ez el
nevezés, mivelhogy rninden törvény, minden isteni és emberi jog, a 
történelemhezi viszonyaikhan , eredetileg a mi természetünk- magas 
méltóságának s felsöbb rendeltetésének föltevésén alapszanak. Egyedül 
tehát a vallási eszme szolgáltat az embernek teljes és tökéletes igazat 
azon fogalom által, mellyhen az () lényének fönsége rejlik. 

De szintugy csak az maga adhat minden egyéb igazságnak is 
annyit, mennyi megilleti ; minthogy egyedül az, ezt téve, mit sem ve
szélyeztett elvé1·e nézve, melly, uliután egyszerü és igaz, tökéletes 
egyszersmind és rnindenre alkalmazható. Aszerint el lehet és el kell is
merni, hogy az emberi-nem, J.aczára magas méltóságának s mennyci 
rendeltetésének, physicai tekintetben s külsö létezésére nézve mindig 
a természet lénye, következőleg e tekintethen s külső fejlődéséhen 
alá lehet vetve a tisztán természeti történeti-törvények valamely
lyikének. 

Aszerint nem vonható az sem kétségbe, hogy az ember, szabad le
vén még akkor is, ha nem követi az isteni elvet, nem szünik meg észszel 
fölruházott lény lenni, melly alkalmas valameily eszmét ki.ivetni s 
abból következéseket kihozni, képes kifejlődni, lényegileg tökélesbiil
het, s bámulatosan előhaladhat a jóban ugy, mint a rosszban. Kiinduh·a 
tehát e magas s isteni szempontból, az ember, mennyire tehetségében 
áll, meg fogja ismerni az igaz;;ágot, meg fogja érteni a valóságot, tu
dományt alkotand a történetből, vagyis mindabból, a mi az emberi
ségre nézve isteni befolyásnál fogva történt. Hozzá adhatjuk, foly
tatva a czélzást, miszerint a t ö r v é n y sz e r ii véleménynek a törté
nelemben nem kell, miként igen gyakran teszi az életben, átlépnie a 
valóságot és igazságot, s oda vetni magát az u l t r a c ism us-ba, -
divatos szó, melly magában fnglalja egysze1·smind a visszaélés és tul
zás eszméjét . 

. Söt azt vallási véleményként [ölállitva és tekintve, mindig óvakod
ni k('ll a tii•·ténelcnllJell riigtiinzött) Yégleges s vis:ozavonllíltlail itélrtet 
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hozni. V alóban, mikónt Móze6 oktatás ai, mellyekböl az kiindul, hogy 
megisme1je az ö tanát az ember és Isten közötti hasonlatosságról, alap
jául szolgálnak a keresztény eszmének az embert és az ö történetét 
illetőleg: szintolly világos ugyanez által, miszerint a kereszténységnek 
ezen alapelvéből származott ("isszes törvények között, a szerefet pa
rancsa levén a legfontosabb minden külviszonyra nézve, a kötelesség, 
mellyet az előír, nem illeti egyedül a gyakorlatot és életet, hanem a 
tudományt is, mellyben az ö teljes alkalmaztatásának helye van. A 
szaretet azonban nem zá1ja ki a szilárd és határozott véleményt j mert 
az itéletbeni erélytelenséget csupán a közönyösség és gyávaság okoz
zák, mellyek az igazság és szeretet sírja egyszersmind. 

Azonban az Isten képe alatt az emberben nem értek egyetlenegy 
s véletlen gondolatot, olly fénysugárt, melly villámként hat keresztül 
a lelken j nem a Prometheus által égből elorzott tüznek szikráját j nem 
Platónak magas röptét, ama fellengős eszméket, mellyek az emberi 
vélemények közönséges körét tulszárnyalják. 1\lindezeknél elöbb az 
isteni kép, mint az ember lényege- s létének alapja és okfóje, föltalál
tatik már természetében, alap-formáiban, belalkatában a lelkisme
retnek, ruellynek psychologiai hármas voltában tündököl s visszatük
rözödik az isteni lény. Négy különbözö irány, az ész tudnillik és kép
zelődés, az értelem és akarat, nyilvánítja a lélekismeret össze nem 
hangzását a külvilágban j azonban a beléletnek, a lélekismeret meg
ujitása után, háromfélének kell lennie, s a szellem, lélek és érzék ösz
haugzásából származnia, miként megmutattam előadásaimban azJlet 
bölcselme fölött. 

E szellemi há.romság, mellyböl az erkölcsi és fonsöbb élet ered~ 

G mclly az emberi természet kiváltságos öröksége, lényegileg megfelel 
n három hatalomnak és három személyiségnek, mellyet az isteni ter
mészet magnban rejt, állományi egységében, s alapítja, mennyire a 
Teremtőt a teremtménytől elkülönző megmérhetlen távolság engedi, 
ama bámulandó hasonlatot, melly a gyarló s változékony ember é~t 
o.z örök Szeretet véghetetlen szelleme közt létezik. 

A lélekismeret A háromféle belélet magán-öszbaugzása minden 
emberben elkülönítve ki>vetkezö módon ujittatik meg: a lélek, melly· 
ben előbb küzdés és zavar uralkodott, megvilágositva fensőbb világos
ság által, visszanyeri egységét, tökéletes egészezé lesz, örömest kö
vetve ama világosságot, a remény első sugarát. E fényes hajnalra bizva 
magát, s életre ébredve, a szellem, melly többé már nem hideg, holt, 
elvont értelmiség, élö hittel elfogadhatja tiszta szózatát az igazságnak, 
welly nem egyéb a szeretetnél ; ekkor megé1·ti e szózatot~ s hozzá 
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alkalmazza magát a világban és önmagában ; holott, w ig tartott a meg
osztás 7 az elszigetelt és elvont értelmiség, vakon tévelygett mind a 
bel-, mind a külvilágban, folytonos bábjátéka volt a képzelet ábránd
jainak, és az ész sophismáinak, mellyek egy örökös dialectica folytán 
összeütközésbe jöttek egymásközt. :Ml'goldatván már az egyetemes 
szeretet hatalmas keze által a kibonyolithatlan zavarba jutott lelkis· 
meretnek gordiusi csomója, ha senuni ellentállás nem jelentkezik be· 
lülröl, akkor az embemek harmadik fótehetsége, a belérzés, az iste
ninek érzete támad föl s jö ismét mozgásba. Melly percztöl kezdve az 
többé már nem csupán szenvedöleges érzet a nagy és nemes iránt, 
vagy gyenge s határozatlan akarat a jóra nézve, hanem olly erő, ruelly 
életet ad, vagyis inkább cselekvés és maga az élet. 

Az egyénileg tekintett ember szellemi életének eme belső fejlő· 
désétől nagyon különbözik amaz előhaladó s fokozatos menet, melly 
ezerint az összesítve vett ember képeztetett ki, s mellynek átalános 
leirása teszi, mit mi az emberiség, az ö fejlödése s neveltetése történe
tének nevezünk. E tekintetben az egyénileg vett ember belélete s lel
kismeretének a három főtehetség szerinti fölosztása nem alkalmazható 
többé azon fokozatokra, mellyekcn az emberiség az ö fejlődésében 
áthaladott. Csak lassankint, a mint egy ujabb isteni ösztönzést ve
szünk észre, jelölhetünk meg egy pontot az emberiség által követett 
ösvényen, számíthatjuk ki a különfélefokozatokat, mellyeken áthala.dt; 
habár magára. a. dolog természetére nézve, ezen átalános menetben is. 
a. nagy megujitás felé, három phasis különböztethetö meg. Igy azon 
hiedelemben, hogy az ember Isten képére teremtetett, hogy az ö czélja 
ezen eltorzított képnek megujitása, hogy e megujitás kisérietei és elő
haladásai képezik a tö1·ténelem tartalmát, a fóeszme, melly c ezerint 
vezérel az események kutatásában és fejtegetésében, az első phasiti· 
ban s a világ első korszakában a belső s z ó z a t eredeti adománya ; 
becses adomány , melly olly sokféle módon , a különféle természet 
annyi nyomai és töredékei által, mutntja ós nyih·ányitja a szent ha
gyományt s az összes népek törvényszegését. A középkorra nézve, 
s az embe1·i fejlődés második phasisában, vagyis azon időszakban, 
mellyben a tulsulylyal biró nagy nemzetek, mindenik saját köré
ben, kifejtik minden irányban az erőt s a győzelem szellemét, ez et·ö 
eszméje zsinórmértékül azoigáland nekünk az egyes tettek rnéltányo
lásáPan, s szabályozni fogja :it alános itéletlinket; vi:~a~gálat alá veend
jük az erö ugyanezen eszméjét; kifürkészszük, meddig volt fensőbb 
é3 isteni az, melly uralkodott, valljon inkább ártalmas s ellenséges 
volt-c az isteni elvre nézve, vagy vegyes természctii volt-o cg.viitt 
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egyik is, másik is'? A mi n világ utolsó pha~isát, vagyis a jelen időt 
illeti: csupán c3ak a tisztá igazság fensőbb világosságában, melly fól
ile~·iti együtt a tudományt és az életet, találjuk föl az elvet} mellyre 
mindent vissza kell vinni, s melly szerint illik megítélni mindent a 
multban j ez szintugy amnz egyedüli alap, mellyre épithetjük a jöven
döléseket, vagy legalább előérzeteket az emberiség jövendő sorsa s 
történeti jövője iránt. E szerint a három isteni elv, melly a történet 
bölcselme fölosztásának élén áll, volna a sz ó, az e r ö és v i l á
gos ság. 

Egy illy egyszerü s természetes fölosztás nem elméleti és fölté
tcleB, hanem történeti valóságon és tapasztalaton alapszik. Valóban 
az ősidőkben történt első kinyilatkoztatás létezése j a kereszténység
nek, melly uj tevékenységet, uj életet önt az erkölcsi világba, tmje
dése j végre Europának, melly nem csak felülhaladja a világ többi 
részeit, de különféle tekinteteknél fogva olly annyira magasabban áll, 
ugy szólván, a multnak összes korszakai felett, kitünő jelen miveltsége 
három tettleges tény a világ történetében, három megdönthetlen adat, 
mellyek # átalában az emberi fejlődés előhaladásának fokai gyanánt 
tekinthetők. Tehát csak méltányolni kell tudnunk egyenkint mindezen 
adatok egész fontosságát, s azután fölfedeznünk kölcsönös üsszekötte· 
tésöket, nyomozva azok jelentöségét az egésznek öszhangzásában. 
Valóban, ha mindenki könnyen meg is engedi, hogy a tiszta igazság 
égi szövétnekc, fölvilágosítván Europa államait s keresztény népeit, 
visszatükröződött nem csak a tudományban s átalában az értelmi mivelt
ség minden ágaiban, hanem a morálban, a társadalmi és politikai viszo
nyokban is : mindazáltal mindenki tudja és érzi, hogy az emberiség ez él
tető alapelves a történelem ezen eleme napjainkban szinténakadályokra 
talál a belső fcjlődrsnél, s küzdcnic kell az ellenkező elemekkel. Ez 
eredmény nehézsége, a belsli kiizdelem lesz, s kell, hogy legyen el
mélkedéseinknek tárgya, mihelyt az utolsó időkre, munkánk utolsó 
részére é1·kezendünk. Más részről mindazáltal tagadni nem lehet, hogy 
a világ Imisodik korszak:iban, mellyre most áttériink, azon nemzetek, 
mellyek némi tulsulyra vergődtck, az é1·telmi és erkölcsi erő látható 
fensőbbsége által tiintetik ki magukat." 

Eddig a német bölcsész j most a francziával szállunk alá az esz
mék teréről a tenyek mczejére, a fensőbb sugallatról a szabad és sze
mélyes vitatkozásra. 

"A haladás eszméje vissz11menet nélkül, tudtomra, egy helyen 
sincs tettleg kimondva Baco Ferencz elött j egy lJClyen sinc !l~ i) l'lüttf', 
foltiiutet\-e ugy, mint a Wrténcti tanuh111\ny czMjH. 
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1\laehiavelli, kinek müvci a XV-ik századot Lezárják s a X,Vl
dikat megnyitják, nem ment tovtibb a görög nézetcknél, mellyeket 
O cell us olly röviden előadott. Szerintc minden társadalomnak . egy 
végzetszerü kört kell megfutuin. Kelleletben az ernbet·ck összccsopor
tosuluak, hogy egymást védelmcllzék; a legerősebb és legtekintélye
sebb, főnökül választatik meg a kisded társaságban ; a hUntények 
nem sokára törvényeket és biintctóseket, továbbá igazságszolgáltatást 
igényelnek. Ekkor fonökül a legerüsebb helyett a legigazstígosabb vó
tetik föl. Későbben a választott fejedelemség örökösre változik, a ki
rályok viselete fölizgatja a szcnvedélyeket; ök félnek a haragtól, 
mellyet fölgcrjesztettek, és zsarnokokká lesznek. A sokaság föllázad, 
s elüzve a zsarnokot, azoknak veti magát alá, kik a harczban vezérei 
voltak. Igy keletkezik az aristocratia, mclly örökössé válYa, fiakat 
nemz, kik a zsarnokok hUntényeit folytatják A nép ujra fölingerelve, 
föllázad, és népszcrü kormányt alkot, melly nem sokúra magával 
hozza az anarchiát i ekkor visszakerül a sor egynek uralkodására, és 
ujból megkezdődik a körforgás. Illyen, ugy mond l\Iachiavelli, a dol
gok mencte a rossz és a legrosszabb közt. Lehet azonban létrehozni 
szilárd államot, összeegycztctve a monarehiai, aristoeratiai és demoera
tiai hatalom mind a három nemét, mint Lycurgus tőn Spartában. Ha
!:lonló összeegyeztetés á.Uott fon Uomában, hol a eonsulok a királyt, a 
senatorok az aristocratiát, a trihunok a népet képviselélc 

E rövid előadásból kitünik, milly pontos az idiiszak, mellyet mi 
az értelmi téren tett előhaladás eszméjének bevezetésénél kijelöliink. 
l\Iég mindig különös látványul szolgál clavultsága e rendszernek, 
mellyet most is sokan pártolnak, azon eszme ellenében, mellyet Baro 
elénk ad. Nem is vala haszonnélküli előterjeszteni egy olly taut, 
mellyet késöbb Vieo Angolhon caneellárjának nyilatkozataival egy

. bevetett. 
Az emberi dolgok közt legkomolyabbak, ugy mond Baeo, a val

lások és felekezetek forrongásai: mint megannyi kerekek mozgásba 
hozzák a szellemeket és kormányokat (D e a u gm e n t is s c i e n t i a
r um, lib. II. cap. 4.). De a társadalmi s egyházi történet, a világtörté
nelem a tudományoknak (bölcsészet, jogtudomány, nyelvészeti tanul
mányok) és müvészeteknek (iparbeli- és gyakorlatiak) története nél
kül ollyan, mint Polyphemus szobra egy szem híjával, kifejezés nél
küli, 'ínegfosztva attól, a mi kitüntethetné szellemét és értéké t. Illy 
történelem szerkesztésében ezen elvek szerint kellend eljárni: föl
idézni a tanokats rendszereket, mellyek a világ kiilönféle korszakai
és részeiben uralkodtak; előadni azoknak régiségét, elömeneteleit, 
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költözködéseit, hanyatlását; nyomozni a föltalálások alkalmát és ere
detét, azoknak átadási vagy tanítási módját, a buzditás és gyakorlat 
körüli intézkedéf;eket i megirni a felekezetek életét és vitályait; följe
gyrzni az írókat és a fómunkákat, az iBkolákat ereclményeikkel, az 
akademiákat, túrsulatokat, collcg·iumokat, rendeket, Rzóval: mindent, 
mi a tudományok állapobh·a vonatkozik. Mindenek előtt világoBan föl 
kell tüntetni az események okait. A rni e munkában követendő m6d
szcrt illeti, igyekezni kellend magukból a tényekből fölismerni a mó
dokat, mellyek szerint az elbeszélés idöszakokra osztandó, ezek pedig 
rendbe helyezendök. Illy történet ez élj a nem az, hogy kielégíttessék a 
hiu tud,·ágy, a Y agy mindenki előtt nyilvánossá tétessék a tudományok 
érvény•~ ; hanem sokkal komolyabb és fontosabb, mivelhogy innen 
kell erednie az é1·telmi forrongások ismeretének, mellyböl aztán kö
vetkeztetni Iehessl·n a legjobb kormányzati rendszerre. 

Baconak ezen indítványában még nincs szó haladásról, jövendő 
\'Ísszabanyatlás nélkül j de gyakorlatilag véve azt, behizonyul, misze
rint a multban folytonos volt t~z előhaladás. Ez világosnak látszott n 
tudósok előtt, kik a X VI. században, követve mindig a nagy bölcsész 
tanácsait, a tudományok- s müvészetekről külön évkönyveket írtak, 
hogy azok a világ nagy történetének alapjául szolgáljanak. Baco to
vábbá mond1í, hogy olly bölc8észet megalapiHsán dolgozik, melly ne 
tartalmazzon magában semmi ürességet vagy elvontságat, banern a 
legjobbra vezesse az emberi élet állapotait. A huszonöt század közöl, 
hozzá teszi, mellyeken tul nincs történeti bizonyosság, legfeljebb öt 
szolgált a tudományok clöhaladásául. Három mozgalmat és három 
korszakot lehet számítani a tudományokra vonatkozólag: egyiket a 
görögöknél, másikat a romaiaknál, az utolsót nálunk. A többi tér 
egyéb tanulmányok vagy há.boruk által van elfoglalva, terméketlen s 
rengeteg pusztaság, tudományos aratás nélkül. Dc ha az esetleges kö
rülményekre gondolunk, mcllyek küzt három ízben éledtek föl a tudo
mányok j ha egyuttal elmélkedünk a fölött, milly épségben jutnak el 
azok ma hozzánk i ha es:.~iink be juttatjuk a régi irók mindazon szép 
emlékeit, mellycket a nyomtatás örökre megment a hajótöréstől, a 
mai polgllrisultság hntnlmát, a tartósságtól elválaszthatlan ama saját
ságot, mellynól fogva minden nap tovább terjed az igazság : nem 
lehet nem olly időszakot remélenünk, melly felülmulni fogja mindazt, 
a mi iratott (D e a u gm c n t is, li b. VIII, aph. 97.). Föl tehát, seré
ny en a munkához! tegyiik f~lre a szenvedélyeket, mellyek a régiség 
és ujd01:ság ellentétes szélsőségeihez tapadnak. Az idő fiai az atya azo
luisait utánozzák: fólemé8ztik, miként ez, saját szülöttjeiket. Az öreg 
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irigy ~;zennnel nézi a jeknbeni lu1ladást; nz ifjuság meg nem cdégülve 
azzal, hogy felülmulj l~, kiirtani szeretné a multat. Helyes azonban a 
proféta tanácsa : ,Állapodjál meg a régi uton1 nézz körül, mellyik nz 
egyeneii, jó ut; s ezen indulj.' Tanulmányoznunk kell a régit, hogy 
fölfedezhessük a jobb ösvényt; rzt megtalál va, bátran lépjünk rája. 
A század öregsége a viiiig ifjusága; a mi korunk egykoron régiség 
lesz, a századok lefolytánuk pontja jliv(i lesz (D e a u gm e n t is, lib. 
1.). Miért is a tudományok tökélyét ,·árni kell inkább a folytonos mun
kásságtól, mint egynek ügyességétől, vagy néhány 11zemélynek é•·tel
miségétől (A r é g i e k t i t k o s b ö l l! s ,... s é g e , Prometheus, Paris, 
t 64f.). 

Nem időzünk többé sokáig, mint tettük, Baco kiilönféle helyci
nél; elég említenünk, hogy nála f'zámos egyéb helyek is találtatnak, 
hol ő a multban ruintegy folytonos ugrásokknl tett előhaladásnak esz
méjét fejezi ki, s reméli, hogy R jövőben t~zabályszerü s álla~dó lépést 
kellend tartani. Napjainkban nem nehéz ész1·evenni a haladás bizo
nyos meghatározását a képekben s magánosoknál, kik azt behonyolit
ják ; de ez nem volt igy azokra nézve, kik illy könyveket egy vagy 
két század előtt olvastak. A honnét csak uem minduyájan, kik annak 
vezeté::;e alatt különös történeteket h·tak, följegyezték, de nem ismer
ték föl a mozgalmat, mellyrül szólottam. Később azonban az ő h·ataik 
azt világosabbá tevék a jobban látó szemek előtt. Azon kevesek közöl, 
kik Baco reményeinek valósulását bebizonyit:ík, idézni fogjuk Ledere 
franczia tudóst. Ö hozzáfogott a gyógyászat történetéhez (H is t o i 'r c 
de la médecine, Párill 1696 éK 1729.), mellyben e tudományere
detét lólfedezni, annak ~;zázadról századra való eWhaladását, a rend
és módszerekben a fölfedezésekhez képe15t történt változtatásokat ki
mutatni stb. ~;zánd6kozott. Szóval : az ö munkájának magábau kellett 

·volna tartalmazni a fóbb észleloteket :i jelentékenyebb tapasztalato-
kat, mellyek segélyével az or,•osi tudoiÍ1áuy a tökély jelen polczára 
vergődött. E mnnka, miké~;~t az imént emlitett nagy férfiué, folytouoi! 
vita tárgyává lőn a régiek él5 mostauiak viszonylagos é1·véuyessége 
fölött. 

Most már áttérünk ,egy férfiuhoz, kit méltán tekinthetünk Baco 
fia, tanítványa gyanánt; értem az olaaz Vicót, bárha nem értekezik is 
a haladásr61. 

··Vico ezerint (Principj d'una lllcienza nuova d'in
t o r n o a ll a c om m u n e n a t u r a d e ll e n a z i o n i) n tárr;adalmi 
világ az emberek müve. Viszontageágainak tanulmányozásában nyo
mozni kell : mellyek azok a változhatlan okok és fótények, mcllyektöl 
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mozgalrnai és léte függenek? Ekként megmagyarázható lesz, miként 
alakulnak s állanak fön a birsadalmak, s birtokában leszünk az em
beri eszmék történet6nek, mclly nlindcnkor alapjául szolgálhat a me
tnphysicának. Az összes társadalmi intézmények, az összes mozgillmak 
e luil·om szokás, ugymint valhís , lakodalom és temetés körül fol'Og
nak. Ha vizsgáljuk a történeti tényeket, a hívolaLbi hagyományokat: 
azok három korszakról, az istenek, hősök és emberek koráról tanus
kodnnk. Ezek klivetkezöképen fejtetének meg. 

Az első korazakban a legértelmesebbek, valamint a legerőseb
bek az emberek között, bolyongva az erdőségekben, befoly~ísa alatt a 
félelemnek, mellyet bennök első látásra az öket környező megfejthet
len tünemények clöidéznck, bnrlangokba rejWzve, az Istent imádják 
1's rcttegik. A véletlen esetekben, a titokteljes természet zajában a 
l\lindenható intéscit (,s szavát rejleni vélik, azokat magyarázgatják, 
auspiciUlnok által kormányoztatnak. A házasságot, mint szent köte
lóket behozzák, ~ ekkép nwgalapitják a családot, hagyom1ínyok- és 
örökös jogokkal, egy f'ónek kormánya alatt, ki harczfi és pap egyszer
fllll ind. A földmivdús munk1l.i megkezdődnek, s a Rirok titkos köteléke 
a esaládhoz fúzi a földet. A bolyongó emberek, kik értelemben gyiln
g(~k s physicai erö nélkül maradtak, csakhnmat· mE'nedékhely- s olta
lomPrt az auspiciumok és fegyverek által hatalmasokká lett fönökök
hez folyamodnak·; ezeknek védcnczei,,é les~nek, elvetemültek mararl
uak, Isten és szemérem ntllkül, \'ezettetni hagynín magukat mint ny:íj 
a népek pásztorai által. [m ez az istenek kora ~ 

De n patriarchalis élet bizonyos idejének mult:í.val a rónökök 
kegyetlen umkká válnak; a szabadabb védenczek haragra lobbannak, 
s fenyegetőznek. Ekkor a családfők egymás közt egyesülve, szövet
séget kötnek, szilárd at és félelm eset, valamint a fegyverek-, ugy a na
gyobb isteni pártfogáswil fogva. E csaUtdf'ók magnlt köziil királyt vagy 
ideiglenes kormányzót választanak. Igy jön létre a régi társadalom, 
me ll y mindig az auspici umok, házasságok; sirok II<Írmafl szövetségén 
alaptllt aristocratiával ke;~,dődilt, s melly istentelen és szemérem nél
küli védenczekböJ álló népet kormányoz. Ez a hősök kora. 

Illy társadalmi :íllapot ü1agában' hordja a r~mlás csiráit. A vé
ucnczek, a plebejusok semmiségökből kilépni törekedvén, a kormány
zatban részt követ~lnclc Roma péld:l.t ad erre a polgári háborgások
ban, mellyek alatt ·az aristocratia elveszti hatalmát, s a kormányzást 
megosztja azok fiaival, kiknek ura volt: és kezdetét vette az emberek 
ko nt. V égre midi>n a küzdelem 1negszünik, az emberek nem kénysze
rülnek többé a közjót védelmezni s megszerezni 1 magukat egészen 
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átadják önzési.ik t~ugallatainak: az erkölcsök mcgromlanal<, s a mo
na1·chia gyógy<~zcrként fogadtatik cl a romlottság ellenében, melly nem 
ltépes többé magát mérsékelni. Illy !Jatalom nem tartóztathatja föl a 
rossz erkölcsök áradatát; nem marnd rnindig neulZeti, az is megrom
lik. Ekkor a tá1·sadalom romba döl. A nemzetek, mond Vico, igy 
mennek romlottság által saját fölbomlásuk s enyészetölt elé; és a 
pusztákon szetszőrt rommnradványaikból ujra föltámadnak és mcgif
jounak, mint phenix a mesébcn. A t···rténct, szcrinte, két ·hasonló s 
egymást fölváltó mozgalmat tüntet föl, mellycknck egyike megcliizi a 
romai romlottsúgot; a másik a barb:irok bctör(:se utan állott be, R 

ujabb rendét láttatja \"ülünk az isteni korszaknak az egyház kormá
nyában, a hösi korszaknak a fcudalismusban, mig végre bekövetke
zett az egyeduralom. 

Ebben áll Vico rendszere. Balancl1e munkái ugyanezt tárgyal
ják, tetemesen bövitvc. Látszik, hogy az olasz tudós, bár mennyire 
képezte magát Baco oh·asása által, tanulmányozván ugyanez idl)l)l'n 
Piatót is, az egészen haladás-ellenest, t:ttalista volt, vagyis a gii1·üg 
biilcsészetet követte, melly a hirt~adalmi tüneményeknek egyedül u;a], 

körbenforgál>át engedi meg. Mindazáltal az ö müvc erőteljes kisédet 
egy egységes magyar~í.zó·törvény fölfedezésérc a multnak tényeiben. 
~Jiért is kétségkivül ö mcgérdcmlé a németek figyelmet, nem n;~ 
Francziaországban is clcmczörc talált; itt azonban mnr azclött ismc
retes volt (lásd J o u r n a l d e 1' r é v o u x, scptem ber, 172<i.), s talán 
Bonlanger ehhez alkalmazta magát. Ez okból tétetett itt róla cmlités, 
habár az ö története, átalánosságában véve, hamis. 

Azért is akartunk róla szóla.ni, hogy megmutassuk, miszcrint a 
XVI. századbeli, az emberi-nem haladúsára vonatkozó es:>anéknek a 
XVIII. századhan közvetlen folytahlsa, ugy szólv:í.n, egyedül a fran 
czia bölcsészek közt található föl, ugy hogy a tudósok részéről szi.ik · 
séges az illy tartalmu iratokban kipuhatolni e nézet különfélc elemeit. 
Ekkép eltávolítunk nlindcn irigy törekvést, melly a figyelmct elvonja 
awn ponttól, hol a bánya, mellyet kiásni kell, létezile 

V aló ban, nekünk világos dolognak látszik, hogy Francziaország
ban, a XVIII. szÁzadban, létezett egy iskola, alakulva mindcn' tcl\iu
tetben jeles értelmiségekböl, s a kiket csupán azon nézet kötött ö:>szc·, 
mellynek mi történetét szöjük: vezér, czim nélküli, kiizönséges flZ~
mekí'e nézve láthatlan iskola, minthogy nem cgyvelité bele vélcmóuyét 
a mozgalomba, melly elökéözité a forradalmat. 

· Egy folytonos társadalmi haladás eszméje, visszamenet félelme 
nélkül, mint kimaradhatinn eredménye az emberek összehalmozott 
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munkálatainak, kik ez eredményt századról századra. átadják és gya· 
rapitják, képezé annak alapját. Ezen iskolát fölismerteti nem csak sok 
czim és előszó azon időbeli számos munkálatok összeállitásának rend
szerében; hanem látni fogunk két férfiut egymás után f'óllépni.4hogy 
kijelentsék, miszerint az az ö komolyabb tanulmányaiknak czélja. 
Előbb idézni fogjuk Bonlangcr-t (-i759); a modor, mellyel nézetét 
kifejezi, a rendszer, mellybe burkolózik; végre az ö kora tekintetéböJ 
első helyre teszszük öt. 

"A történelem leghasznosabb részét teszik, ugy mond Boulan
ger, nem a szokások- és tényeknek, hanem annak ismerete, a rui előt
tünk föltárja a szellemet, melly e szokásokat megalapitotta 1 és az 
okok, mellyek sziilék az er-~eményeket. 1\fég egy iró sem kutatta az. 
emberi-nem történetét azon intézmények szellemében, mellyeket min· 
den korban eszközlőtt (Antiquité dévoilée). Ez ujabb törekvés, melly 
szerint eljárni szükséges : innen támadand bizodalom a jövő iránt, s e 
bizodalom képes megmenteni 11 csüggedés től, melly bennünket a jelen 
társadalom láttára meglep. V aló ban az ismeretek elöhaladása, hatva a 
hatalmasokra s közérdekre , folyvást arra tanitandja öket, a mi a tár
sadalom valódi javát előmozdítja. Egyedül ezen elöhaladásnak, melly 
láthatlanul s diadalmasan uralkodik mind a fölött, a mi csak a termé
szetben gondolkodik, van fontartva 1 hogy tön•ényhozója legyen az 
embereknek, s észrevétlenül és erőltetés nélkül uj világosságot árasz
szon a politikai világban 1 mint árasztott rnindennap a tudós világban 
(Economie politique ). " 

Ezen ~ítalános eszmékből kiindulva, Bonlanger szándékozott po
litikai gazdaság no\·e alatt azon tudományt megalapitani, melly ezerint 
az emberek a társadalomban igazgatandók s boldogokká teendők, és 
erre az eszközöket a történelemben kifürkészni. Ha figyeltek, miként 
jár cl ö maga, át fogjátok látni, hogy a haladás képezi ama tevékeny
Rég egész csomóját, mellynek drámáját megfejteni törekszik. 

Az emberi-nem theoeratia által kezdé meg a polgárisodás pályá
ját; s az ösi istentisztelet figyelmes tanulmányozása mutatja, miszerint 
az ama nagy természeti catustrophának, melly az embereket szétszórta, 
ernlékéből eredett félelem által van beoltva. Azonban a theocraticus 
állapot csak idővel jutott el a fény magas fokára. A vizözön után elő
ször családok léteztek, mellyeknek egyedüli kötelékét a vallás, egy 
szigoru, titokteljes, áldozatok- és imákból álló vallás képezte. A csa
ládok megsokasodván, s a tulajdon megállapíttatván 1 egy fóre vala 
szükség, s ez az Isten volt; Istennek, a világ urának törvényei, elöl
ján)kul papjai voltak : ez időszakot a régi történetirók mindnyájan 
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istenek uralma nevével jelölék. Ekkor a társadalomhan megvolt az 
egység ok f ö r e , t á r g y r a és cs e l ek v és r e n é z v e. A vallás 
szigoru vala, az istentis~telet egyszerü, képek és templomok nélkül; 
a földmivelés, munka, ipar, népesség, nevelés egyszerü s szigoru sza
bálynak voltak alávetve, a családi törvények szolgálván egyedül a 
tá,rsado.lom zsinórmértékeül. E közben megalakultak a templomok, ido 
tétetett le a törvények könyve, s kebelökből szánnaztak az oraculu
mok, mellyek által a papság az emLerek szenvcdélyei s erői fólött 
rendelkezett. Ez intézmények, kezdetben hasznosak, sokféleség miatt 
ártalmasakká lőnek. Idövel összehalmozódván, különféle istentisztele
tek és hitnézetek alapittattak meg: minden város hitt bálványaiban, 
azokból fetish-isteneket csinált, ugy hogy a templomok sokasága az 
istenek sokaságát szülte. A nemzeti egyediségek megszaporodtak az 
isteni-tisztelet egyediségei következtében; mind a harag, mind a há
boru megoszták a nemzeteket. A mosaismus ugy tekintendő, mint az 
egyptomi theocratia bölcs reformja 1). 

A második korszak, vagyis, monda szcrint, a hösök vagy féliste
nek uralma kezdődik, midőn a theocratiák fejei megszünvén hinni, 
önző érdeköknél fogva eszközül használják fól czéljaikra a törvénye
ket, és a megállapitott vallásos rendet. Ekkor a nemzetek megunva az 
igát, melly Isten nevében rájok sulyosodott, kivetközve fejeik példá
jára az ösi vallásos félelemből, királyokat kértek maguknak kormány
zóknl: ezek voltak a fólcli istenek. "Ekkép a tl.eocratia elsö kora bál
ványozóvá tette a fóldet, mert ekkor ugy bántak az Istennel, mint em
berrel; a második rabszolgává tette azt, mcrt az emberrel, hösscl v;~gy 
királylyal ugy bántak, mint Istennel." 

A harmadik korszak, tudnillik az embereké, a köztársaságok 
kora volt. A kényuraság kicsapongásai miatt a népek visszatrrtek nz 
oltárokhoz, ismét az Istent fogad~ik cl királyul ; igy Athene, ciiizve n 
zsarnokokat, szobrot emelt Jupiternek, kit ezentul egyedüli uralkodó
jául tisztelt. De városról városra ellenségeskedések és harczok kelet
keztek; városról városra különbözö Isten tiszteltetett, s nz egész fold 
bálványozás- és anarchicus gyötrelmekkfll telt meg. 

A monarchiának kellett véget vdni c viszontags~igolmak; egye
dül az képviseli a társadalmi egységet; egyes-egyedül nz állapithatja 
meg a nevelést és a morált, a nélkül, hogy polgári szolgaságot hozun 
he~ Igy jött be a monarchia. A középkor utolsó erőlködését tünteti 

l) Az isteni kinyilatkoztatás ismortetöjelci Mózes vnllll.s!ban elégségesel> arról 
egéuen más fogalmat nyujtani. 
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elénk a theocratiának, mclly vég1·e meghajol az embe1·i szellem előha
ladása előtt (Économic politiquc), - roppant folyó ez, rnelly naponkint 
növekszik, s mcllyct semmi sem, ha csak talán nem egy vizözön," ké
pes föltartóztatni. Mondatott : vad Europa, pogány Europa, keresztény 
Europa; mondani kellend végre: tudós Europa. Tekintsük gyöny~rrel 
a jövőt, s ne kételkedjünk a társadalom jövendő boldogságáról. A 
bölcs elveti a magot, melly igen lassan fejlödik : ö fárad, az utódok 
szedik a gyümölcsöt. 

Ezen vázlatából a viz!igálódásoknak, mellyekrc Bonlanger rövjd 
élctét szentelé-, s mellyck végett tanulmányozta a geologiát, a keleti 
nyelveket és müvekct, ezen előadásából az ö történeti rendszerének 
erthetö, hogy ö a képviseleti monarchiárn, melly jelenleg meg van ál
lapitva (Francziaországban), czélozott. t-iaint-Pierre papnak munkája 
az örökös békéről, az ebbeli elmélet valósitása gyanánt tekintendő. 
Egyébiránt Botdanger véleményci több izbcn megvitattattak, számos 
vizsgálódásokat és vitatkozásokat szültck az ös társadalmak fölött. Ha 
c bölesész nem volt is egyetlen eli:imozditója efféle munkáknak, leg
alább hinniink kell, miszerint sok közülök azon problema fólötti el
mélkcdésböl eredett, mellyct ií maga nyomozott. 

Turgot (O c u v r cs, Il. köt., Páris, t 808.), ki elöszőr a Sorbona 
pe1:jele, utoljára állam-minister volt, a ki tehát pályáját Ynllásos böl
csészettel kezdette, s az események viharában végezte, a haladás esz
méjét olly szabatassággal határozza meg, miszerint nincs kétség benne, 
hogy fölülmnlja Condorcet-t, l1a azon időt, mPllyet az or11zá.g kormány
r.ásában töltött, mivelödésére szenteltc volna. 

Ő 1750-ben lépett föl először a Sorbonában egy értekezlettel a 
hasznosság fölött, mellyet a kereszténység megállapitása az emberi
nemnek szerzett. Ebben megmutatá, hogy a régi köztársaságok szük
kcblii hazafiusága, a nemzedék, a régi társas-élet korlátlan önzése, 
honnan kegyetlenség a győzelemben, rabszolgasága a legyözöttnek, 
lwrlátlan malma az erőhatalomnak szárm:;tzott, az egyenlőség- és sze
retetnek elve előtt, melly az evangelium által kihirdettetett, háttérbe 
szorultak; honnan elvégre a kormányok megtanulták becsülni az em
bereket. ~ kijelenté, hogy a kereszténység eszközlé az emberi-nem 
haladását. 

Még szabatosabban szólott egy másik beszédében, mellyet ugyan
azon évben, ugyanazon helyen mondott, az emberi szellem folytonos 
elöhalachisáról. "Az állandó törvényeknek alávetett természeti tünemé
nyek, ugy mond ií, mindig egyeulö változások körére szoritvák: min
dC'n ujra születil<, minden elenyészik. Ezen egymásutáni nemzésekben, 
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mellyek folytán a növények és állatok ujból létesülnek, az idő csak 
visszahozza minden perczben mindannak lcépét, a mit megszüntetett. 
Ellenben az emberek egymásutlio következése századról századra 
mindig változékony látványt nyujt. 1.\'Iinden kor az ('gymást fölváltó 
okok és okozatok lánczolatát tünteti elő, mellyek a világ jelen állapo· 
tát annak előbbi állapotaihoz csatolják. A nyelv és irás megszaporo
dott jelei, eszközt szolgáltatva az embereknek gondolataik megtartha
tása- s azQlmak másokkali közölhetésérc, közkincsct képeznek, mely
lyet egyik nemzedék a mát~iknak atad, minden századbeli fölfedezések 
áltltl folyvást gyarapodott örökség gyanánt. S az emberi-nem, eredetétől 
fogva tekintve, a bölcsész szemeinek egy megmérhetlen egészként tű
nik föl, mellynek, valamint minden egyénnek, megvan a maga csecse
mőkora és előhaladása. 

"Az emberek elömenetc mindenütt ugyanaz, de páratlan sebes
ségű, ugy hogy még ma is a földgömb felülete, némileg egy szempil
lantat alatt, elénk állítja a monumentumokat, az em b e ri szellem hala
dadnak nyomait, az összes fokozatoknak képét, mellyeken átment, 
nlinden kornak történetét. Illy mozgalrnat sehol nem lehet jobban 
megkülönböztetni, mint a forradalmakban, mellyck következtében a 
nemzetek változtak, miként a tengert folkorbácsoló viharok; a válto
zásoktól elválhatlan fájdalmak eltüntek, a y, megmarad, és az embe
riség tökélyesbül. 

"Sok tévedés, sok babonaság, szörnyü csalódtísok jelölik az em
beriség elsö lépteit. Azonban e lassu haladásában a vélemények- és 
tévedéseknek, mellyek egymást kölcsönösen üzik, ugy látszik, mintha 
amaz első levelek, ama hüvelyek, mellyeket a természet a növények 
támadó csirájának adott, ezeknél elöbb bujnának ki a földből, aztán 
elszáradnak uj hüvelyek támadtakor, miglen végre az egész clöáll
ván, virágok- és gyümölcscsel koronáztatik meg; az igazság késedel
mező képe." 

Turgot ezen átalános eszmék bizonyitékait egy történeti fejtege
tésben nyomozza; honnan elég lesz azon megjegyzést kivonni, melly
bölleginkább kitűnik, miként e bölcsész a XVIII. század ba.litéleitől 
ment maradt. "A középkor állitólagos barbárságának közepette, ugy 
mond, valódi, roppant halndás történt. A látszólag olly annyira mive
letlen foldben kifejlödtek gyökerei a bii termésnek, mellyet az utó
századok learattak, mi pedig élvezünk. u 

Az egyetemes történelemnek egyik hevenyében it·t vázlatában, 
mellyet 'l'm·got a Bossuet történetének ellenébe akart állitani, még 
sokkal szabatosabb, mint az imént idézett beszédében. E münek né-
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melly részeit nyilvánosan fölhasználták mintegy sz6r6l 11zéra. Saint
Simon és Comte Auguszt, kikről most szólandunk. 

Ő alapul veszi, hogy a történet átkarolja az emberi-nem idöveli 
haladásának áttekiotését és a részletes okokat, mellyek arra befolyást 
gyakoroltak. 1.\füvét egy beszéddel kezdi meg a kormány és morál elő
haladásáról, honnan mi a következő átalánosságokat szemeljük ki. 

Példákat keres az ősi társulatok állapotát illetőleg a jelenben 
létező vad népek között. A népek idővel vadászok, késöbb pásztorok, 
végre foldmivelök voltak. A bátorság-, ész-, erőnek fensőbbsége adta 
a föket; a háboru szülte n rabszolgaságot. Némelly osztályok üres 
ideje kedvezett a szelle nJ előhalndásánuk ; a testi erők egyenlőtlensége 
szülte a nők rabszolgaságat és meggyaláztatását; azonban minden 
rossznak, mindcn gonosz szenvedélynek közepette, mi több, ezek se- · 
gélyével is, a társadalmak előhalad tak, a Gondviselés által jobb álla
potra vezettetvén. "Midőn én n népek és az ő mozgalmaik átalános 
történetét vizsgálom, azt hiszem, ugy mond, valamell y nagy hadsereget 
látok, mellynek mozdulntait egy kitünő é1·telem igazgatja. A harczi jelek 
láttára, n trombiták harsogására, a dobok pergésére a századok meg
rezzennek, mig a lovak tüzzel eltelnek, minek nincs semmi czélja; 
mindenik rész utnt tör magának keresztül az akadályokon, a nélkül, 
hogy tudná, mi legyen az eredmény. Csupán a ióvezér látja az annyi 
kiszámított mozdulatoknak eredményét; csupán a f'óvezér, az Isten, 
ismeri a czélt." 

A második értekezletben Turgot meghatározni igyekszik az em
beri szellemnek, vagyis más szóval, a tudományok és szépmüvészetck 
elméleteinek elöhalaclását. Imhol, a mit leginkább megjegyezünk, vál
toztatva egyedül a rendet, melly szerint az eszmék közöltetnek. 

Valahányszor föltalálni ohaj~juk valamelly okozutnak okát, azt 
csak hypothesisek utján tehetjük. A hypothesis, vag·y foltétel csak is 
az ö következményeinek kifejtése s ezeknek a tényekkell összehason
litása által igazoltatik. Ha mindazon tények, mellyek a hypothesis kö
vetkezteben létesülnek, természetben megvunnak, épen ugy, miként 
azokat a hypothesis :szcrint vártuk : illy öszhangzás, melly nem lehet 
a véletlen szülcménye, a föltétel bizonyítékául szolgál, ollyformán, 
miként ráismerünk a pecsétnyomóra, melly lenyomatot képezett, 
látva, hogy eme lenyomatnak minden vonása összeillik a pecsétnyomó 
vonásaival. 

Mielött fölismertetett a physicai okozatoknak egymás közti ösz
szeköttetése, semmi sem vala természetesebb, mint azt föltenni, hogy 
azok értelmes, !áthatlan, hozzánk hasonló lények által hozattak létre; 
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avagy kihez is hasonlithattak volna ? Mindennek, a mi történt, a nél
kül, hogy abban az embernek része lett volna, megvolt a maga istene, 
kinek a félelem és remény tiszteletet szerzett, azon nézetekhez idomi
tott tisztdetet, mellyekkel a hatalmas emberekről bírtak. (Ez azon 
idöszak, mellyet Comte Auguszt a t h e o l o g i a i m ó ds z e r idösza
kának nevez : C o u r 8 d e p o li t i q u e p o 8 i t i v e ; C a t h é c h i s m e 
d es i n d u~; t r i e ls, 2. füzet.) 

Midön a bölcsészek az efféle mesék képtelenségét fölismerték, 
a tünemények okait megfejteni képzelték maguknak elvont szavak 
által, millyenek: l é n y e g (essentia), t e h e ts é g (facultas),- olly ki
fejezések, mellyek semmit nem világositanak föl, s mellyekröl ugy be
széltek, mintha l é n y ek volnának. A tehetségek számát növelték, 
hogy minden okozatnak okát adhassák. (Comte ez időszakot am e t a
p hys i c a i m ó ds z e r idöszakának nevezi, melly elnevezést annak 
Turgot csak müvének második részében tulajdonítja.) 

Késöbb ,·izsgálván az egymás fölé helyezett testeknek mechani
cai hatását, innen más hypothesisek hozattak ki, mellyeket a mathe
maticusok f~jthettek meg, s a tapasztalás igazolhatott (Ezt Comte 
tettleges, vagyis p os i t i v módszernek nevezett.) - Ebből világosan 
kitünik, hogy Tnrgot kitételeiben a Saint-Simon tanítványa által ki
fejtett eszme rejlik, ha csak ö nem ültette azt át a politikai tudo
mányba, miként a többiekbe is, ajánlva a mathematicai tudományokat 
az okoskodás átalános módszereül. Turgot csak jelenté e szokást, 
minthogy ugyanazon beszédben a történelmet a physicai tudomlmyok 
közé sorozza. Most látni fogjuk, miként írja le a tudományos forron
gást, melly által a metaphysicai idöszakból a mechanbai elméletek 
korszakába történt az átmenetel. 

Baco vette észre először annak szükségét, hogy az állitólag el
vont eszmék eredete megvizsgálandó. Utána Galilei f:s Keppler vetet
ték rneg észlelé!!eik által a bölcsészetnek igazi alapját. Cartes azonban, 
b:i,trabb levén, tervezte és be is fejezte az átalakítást. Locke az ö ut
mutatása szerint elemezte az érzeteket, miben tovább ment mint ö; 
Berkley és Condillac öt követték,- windnyájan Cartes teremtményei. 

Cartes a természetet azon emberként szemlélte, ki, messze ter
jel!ztve ki a fölött tekintetét, azt egészen fölkarol ja, s annak, hogy ugy 
mondjam, fenékalapját a magasbóllcnul.solja. Newton azt részleteiben 
vi~sgálta, leírta a vidéket, mellyet más fedezett föl. 

Cartes dicsőségét a Newtonénak akarták f'öláldozni, utánozva a 
romaialrnt, kik, midön egyik császál' a másikat fölváltotta, az elsőnek 



716 

leütötték fejét, hogy annak helyébe a másikét tegyék. Azonban a di
csöség templomában minden nagy férfinnak van helye. 

E két hatalmas ész között az történt, a mi mindig történni azo
kott: egy nagy férfiu uj utakat nyit az emberi szellemnek, egy ideig 
az emberek csupán az ö növendékei; lassan-lassan egyengetik n~ :H
tala kijelölt utakat, egyesitik az ö fölfedezéseinek minden részleteit, 
összegyüjtik kincsei ket, cröiltct, miglen egy másik nagy férfiu támad 
föl, ki azon ponttól: hová elődenz emberi-nemct vezette, olly magasra 
emelkedik, mint előde azon ponttól, mellytöl elbívozott. 

Turgot átaJános eszméinek emez elsorolásánál 1\l'l'Ól sem felejt
kezünk meg, mit ö a szépmüvészetckl'öl mond. Ő ugy tekinti azokat, 
mint elöhaladókat; az ö korának véleménye ellenében nem habozik, a 
jelent, fóleg a középkort fölebbvalónak tartani e tekintetben a görö
göknél is. De ha c bölcsész szavai alatt a jövőbe helyezett fóltétlcn 
bizalom értetik, semmi bizonyos sem találtatik abban azon eszközök 
kimutatására nézve, mellyeknél fogva elöreláthatnók azt a mult tények 
tanulmányozása után. Nem igy Condorcet 1). Ennek müve mindenki
nek kezében van: mindamellett olly annyira nagyfontosságu e tekin
tetben, hogy szabads ~\go t kériink az olvnsótól, miszerint abból a ma
gasztosabb részeket szem elé állithassuk. Nem felejtjük el, milly álla
pothan volt Condorcct, midön papírosra tevé leghecsesb gondolatait: 
üldözés által zaklattatva, bitófával fenyegettetve, csak vázalatban ad
hatá monumentalis tervének némolly részeit, bizonyithatá he némileg 
mutatványképen an nak lcheWségét. 

1) Csodálni lehet, mikép felejtkezett meg Dnchez, hogy már Pascal i~ szorn
:-a.H mrglmtároztn a haladást, moudván : ;route la suitc neH hommes, pendant tant 
rlt1 Miecles, doit etre considcrée commc un memc homme qui suhsiste toujours ct <jlti 
11pprend continuellement." Meg kellett volna emlélwzni Lcssingri:t is, l< i uyiltau fiil
világositja a hnladá~ról szóló tant o kcvés~é ismerP-tes miivében: .Az emberi-nem 
ncveléHéröl." Herderről sem kellett volna megfelejtk('zni, ki R:& ó müvébrn : "E~:~:mt\1< 

a:~: cmberis.;g történetének bölcsclméröl" a:~: ésl\nek folytonos elöhaladását állitja. to\ 
hogy erre nézve egJ t>tlen c:~:élz ··st <'tnlitsiink, a XV. l<önyv, 5. fej., 12. §-ban mouclja: 
"llánnil<ént legyen is, a:~: emberi ész Italau a maga utján minden ncm:~:edéken l<e
rPsztiil, a nélkiil, hogy valaha kifúradna; föltalúl elméleteket, mcllycket nem alknl
mazhatott, fölfe•lezéseket tesz, mellyeket a rosszlelkiielt ellene forditanak ; azoui.Jan 
a visszaélés önmagától kijavuland, s idővel, a mindig növekedő észnek fáradhatlau 
te· ékcnys<Íge rendet hozand ltítre, Ha a s:~:envedélyek ostromolják, meged:~:ödik, ' 
kitiinteti maglit a kii7.tleleml.Jeu. Li'gJözil<, a hol én vagyok? Oua meuckiil, a hol 
l.i vagyto[{, kitcrj<'8Ztvéu ekk(mt hataltuát nz cgí-oz föld feliiletére. :Édes remény, '" 
lh'll1 iircs agyrém hi nu i, misr.cr int egy más korlmn. búrhol fogunk lakni nz C'mhercl<, 
lesznek értelmesek, igazak, megelégedettek; megelégedettek nem a magán és egyéni 
h{'uyomitsaik, hanem mindcukiucl< boldogilága é~ értelmessége miatt. 
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l. A haladás, ugy mond ö, ugyanazon átaJános törvényeknek van 
al:l:vetve, mellyek a társasnit számosb egyének ugyanazon időbeli fej
lédésében tapasztaltatnak Hanem az eredmény, mellyet minden percz 
fölmutat, attól függ, mellyet az előbbi p\'rczek nyujtánalc, s befolynst 
gyakorol a jövö idök eredményére. 

2. Ha van tudom{my, mellynél fogva az ernberi-nem elöhaladá:;ai 
eliireláthatók, irányozhatók, gyorsithatók: annak els ö nlapj:ít, kell, 
hogy képezze a már általa tett clörnenetelek története (Ei!quisse d'uu 
tableau historique des pogrcs de !'esprit humain). 

3. Ha az ember elöre megmondhntja minteg-y átaJános biztoss:lg
gal a tüneményeket, me Ilyeknek ismcl"i törvényeit ; ha, bár azok előtte 
rcjh·e vannak is, a multnak tapnsztalata ubín elöi·cláthatja nagyon va
lószinüleg a jövend() eseményeket: miért kellene agyrémként tekin
teni azt a \'állalatot, mellynól fogva nz emberi-nem jövendő sorsának 
képe a történet eredményei után ecseteltetik ? A hivés egyedüli aláp
ját a természeti tudományokban képezi azon eszme, hogy az átal:lnos 
törvények, legyenek azok ismeretesek vagy nem, mellyek a világ
egyetem tüneményeit szabályozzák, sziikségcsck és állandók. Mi ok
nit! fogva volna ezen elv kevésbbé igaz az é1·telmi tehetségek fejlödé
sére, mint a természet egyéb müködéseire vonatkozólag? (U. o., nz 
emberi szellem jövendő haladásának t i z c d ik i d ös z ak a.) 

4. A mi reményeink az emberi-nem jövőjérc nézve három fíí
részre vezethetők vissza, ezek : a nemzetek köz ti egycn'lötlenség meg
szüntetésc ; ugyan azon egy nép közti egycnlöség clii haladása ; az em·· 

bernek W kéJetes valódi jóléte. Vagyis: l) léteznek-e a világon olly 
országok, mellycknek lakóit a termész et arra kítrhoztatta, hogy sol w 

ne élvezzék a szabadságot, soha ne gyakorolják az észt'? 2) Valljem 
az ismeretek, az eszközök s vagyon különbsége, melly mindeddig ta
pasztaltatott amiveletlen népek s ezek kiirébcn alakult különféle oszt<Í
lyok köziitt,- egy illy egycnlütlcmég, melly a társadalom elsö ciiiha
ladása óta. növekedett, süt, ltogy, ugy mondjam, létrchozatott, magá,·nl 
a miveHidéssel jár-e, vagy inkább a társas életmód tökeletlenségei
vel ? folyvást kisebbednic kell-c annak, hogy aztán helyet adhasson 
amaz egyenlőségnek, a társas életmód végczéljának, melly egész a te
hetségek természetes kiilönbségének eredményeig leolvadva, már csu
pán a m i n d e nk i e r d ck é r e n é z v e e l ö n y ös, m c r t a m i
v dl/) d és, t udom á n y, i p n r e l öm c n c t e l e i n ck kedvező egycn
liitlenséget tiiri meg, a nélkül, hogy magával hozna függetlenséget, 
el:iljnsodást, avagy elszegénycdést ·? SzóYal: az emberek r-l fogják-e 
érni azt az állapotot, hol mindnyájan, az ő tehetségeik kifejlödése foly-
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tán, biztos eszközük birtokába jutandnak sziik~:~égletcik fedezésére 't 
3) V égre az embm·i-nl'mnek meg kell-e jobbuluia, akár a tudományok
és miivészetekbeu, s követkeúi!képen a magán- és közjólét eszközei
ben tett ujabb fcltalálások, akár a maguviselet elveiben i! a gyakorlati 
morálban kivivott elömenetelek, akár végre az értelmi, erkölc-si és 
physikai tehetségek valódi tökéletesitése következtében, melly utóbbi 
következménye lehet vagy azon szervek, mellyek a tehetségek belter
jüségét növelik s müködésöket igazgatják, vagy egyszersmind az em
ber természeti létszervezete tökélyének? 

5. A történelem (még mindig Condorcet beszél) ,igen1-nel felel 
e három kérdésre. S igy az emberek közti különbség három főokból 
származik, ezek : a v a g y o n e g y e n 1 ö t l c n s é g c ; a z á ll a p o t 
e g y e n l ő t l e n s é g e a k ü z ö t t , k i n e k f ö n t a r t ás i e s z k ö- , 
z e i, b i z t os i t v a ö nm n g a á l t al, cs a l á d j li r a á ts z á ll a
nak, és n között, kire nézve az eszközök függnek az 
ö é 1 e t e t a r t ó s s ú g á t ó 1 , ,. a gy i s i n k á b b é 1 e t e a z o n r é-
s z é t ö l, m c ll y L e u m u n k á l k o d n i k é p e s ; végre a t a n i t á s 
e g y e n l ö t l e n ség e. Most e kiilönhségek naponkint jobban fogynak. 
Könnyü észrevenni, miszerint a vagyon folyvást törekszik magát egyen
su)yba helyezni, valahányszor a polgári tön·ények nem állapitanak 
meg képzelt módokat annak egyetlen családbani megörökítése- B egye
sítésére. l\I a a z e 111 b c r e k k é t o s z t á l y r a s z ak a d n a k : a z 
egyik biztounél a telek Yagy töke jövedelméből; 
a ro ás ik, m e ll y s z á. m os a b b é s t c v ék e n y e b h, JU u n k á j a 
után él, függésben és s:~:egénységben. Hogy e:tl igy többé 
ne legyen, arra elégséges, ha a hitel m~gszünik kiváltsága lenni a 
nagy vagyonnak : a so r sj á t ék ok az életben hatalmas e:~zközül 

mutatkoznak megsziintetésére nz egyenlötlcnségnek, melly az embe
rekre születé:~ökkor nehezedik stb. 

6. -Jövőben, a képesség természetes cbryenlőtlensége ueru hogy 
ártani, sőt használni fog. 

7. Az emberi szellemnek a közjóra nézve nagyfontosságu elöme
netelei közé kell számitanunk a balitéletek teljes kiirtását, mellyek a 
két nem közti jogegyenlötlenséget, melly még annak pártolójára nézve 
is gyászos, megállapitották stb. 

Igen hosszadalmasak lennénk, ha előadni akarnók mindazon 
kitünő s helyes eszméket, mellyek, habár rendetlenHl a sok kárhozta
tandó között, Condorcet müvében elszórvák. Elég volt megismertetni 
a föbbeket, mellyeket késöbb Saint-Simon kifejtett, ugymint: a társa
dalom jövendőheli haladásának előrelátására szolgáló s az egyéni és 
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társadalmi tehetségek hasoniatán alapuló tudomány eszméjét j alap
elveit az emberi és értelmi, erkölcsi és physikai erők felosztásának, 
mellyeknek történeti tanulmánya elkiilönözve adatott elö j észlelését 
az irányoknak, mellyek a történelemben tapasztaltatnak és a mennyi
ben azok jelentkeznek j felosztását az emberiség fejlödését illető 

munkR. eredményeinek két ágra, mellyck mag1innk n fejlődésnek tudo
mányát és a társadalmi életmódot képezik ; végre fcloRztását a mai 
társadalmaknak öröklés mintt tétlen tnlaj{lono;;okra .;:!:! sziikölködö 
munkásokra. 

Mig a nagy bölcsész a haladás eszméjéből kivonni iparkodott 
egy ujabb tudomány s tényleges politika alapjait: a multban telbesza
kitás s a jövőben lehető fonakadás nélküli előhaladás bizonyosságát 
létrejött számosb müvek és tüzetes töt·tóneti discussiók erősitették; 

ugy hogy senki, a ki ismerte az akkori nngyfontosságu müveket, nem 
kételkedhetett legkevésbbé ÍH c tekintetben. Idézni fogjuk ezek közöl 
.1\:lontucla "A mathematicai tudományok története" czimü müvét, 
mellyet olvasva, nem hiszszük, hogy valaki, legyen bár milly konok, 
dlenszegülhetne. Tárgyalva találjuk abban az emberi szellem mozgal
mát világos kérdésekben és olly szigorral, hogy azokat tagadni lehe
tctlen : s látjuk az emberiséget clöhaladni az igaznak foltalálásában 
szabályszerüteg s tökéletes rendben, fokonkint fölemelkedve, ép azon 
rend szeriot, mellyet a tudósok kiválasztottak miut legjobbat a ma
thematicai tudományok tanítására az iskoláklmn. 

Azután jöttek a Jacobinnsok j 8 Mrki tanulmányozta közülök a 
jelesebbeknek életét, szemmel tartotta az ö növendókeiknek víseletét, 
teljesen meggyőződött arról, hogy ök magasztos politikai fölfogással 
birtak, melly az általunk ép most átaJánosan érintett bölcsészetből 
folyt. 

Befejezzük a franczia bölcsészek sorát, melly Saint-Simon által 
egészen mi hozzáok leszármazott, elemezve Kantnak egyik értekez
letét, melly németben megjeleut 1784-beo, 8 franczia nyelven 1801-
bcn (C o os e r v a t e u r. A ld nem adott darabok gyüjteménye, Neuf
chateau Fel'encz által. Páris, VII. év. II. köt. 39. l.); ez tehát azon 
munkák közé számítandó, mellyek kalauzul szalgálnak a mostani 
franczia szellemnek. 

Kant azon nézetből indult ki, hogy az egész világegyetem bizo
nyos czélra van rendelve, ugy hogy mindeo rész, azonkivül, hogy 
saját törvényének s rendeltetésének van alávetve, egyszersmind esz
közül szolgá.l az egyetemes iránynak. Az ember a téuykedök e meg
mérhetlen rendszerének egy részét teszi, s azokkal öszhangzatosan 
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közrcmüködik. Innen az embernek van saját törvénye, különös czélja j 
egyénileg vizsgálva, nyerte és hiJja eszményét az erkölcsi tökélynek, 
mcllyet valósitania lehet és kell : igy lényegében jó levén, ennek da
czára vannak testi vágyai s ösztönei, mellyek által rosszra vonzntik. 
A szükségesség c rossz fölött diadalmaskodni s változhatlan ul a jót 
megállapítani, őt egy olly polgári és erkölcsi tát·sadalom fogalmára 
készteté, mclly egyedül az erény törvenyein alapul, mellynek maga 
az Isten törvényhoz,íja és ura. Innen kiindulva Kant, a következő té
teleket állitá föl: 

1. A teremtmény természeti hajlamai ollyanok, mellyeknek mind 
ki kell fejlödniök egészen és egy bizonyos czélra. 

2. Az ember összes természeti hajlamainak és a mellyek az ész 
használatán alapulnak, ki kell fl'jHídniök egészen, nem az cgyéuben, 
hanem az egész térben. 

3. A természet akarta, hogy mindazt, a mi az emberben állati 
létének mcchanicus rendén kivül van, belsejébi.íl meritse, s ne része
sülhessen más valameily jóban s m;\.s tökélyben, mint a mellyet ön
maga magának szcrzett, menten mindcn ösztöntől s saját esze által. 

Különös tünemény adja itt elő magát. A legrégibb nemzedékek, 
ugy látszik, csupán utódaikért fáradoztak, csak azért vetették alá ma
gukat annyi fáradságnak és munkának, hogy utódaiknak uj hajlékot 
készítsenek, kik aztán mindig magasabbra emelhessék az épületet, 
mellynek a tr:rmészct jelölé lá alapjait j ugy hogy csak a legtávolab
biak élwzik végre a szerenesót lakhatni ez épületben 1 mellyen az 
elödök olly hosszu sora dolgozott folytonosan, a nélkül, hogy tudták 
Yolna, mit cselekedtek, s a nélkii.l, hogy részesülhettek volna a jólét
ben, mellyet másoknak előkészitének Bármilly nehéz legyen is azt 
fiilfogni, de azonnal nyilván érczzUk annak szükségét, hogy ez egy
szerü okoskodás elfogadtassék : az állatok egy neme észszel van föl
ruházva, s mint eszes lények osztályának végre eljutnia kell tenné
szeti hajlamainak teljes kifejlettség·ére; de ez osztály egyénekből áll, 
kik ruindnyájan elmulnak és elenyésznek : egyedül a nem marad fón, 
t~hát egyedül ez halhatatlan. 

4. Az eszközt, mellyet a természet a nem hajlamai kifejleszté
sére használ, az emberek nntagonismusa képezi a társadalomban, me Ily 
antagonismus végre egy törvényszerü rend f01·rásává válhatik. 

5. Azon problemák közöl, mellyck megoldására a természet 
készteti, legfontosabb az emberre nézve elérni egy olly polgári s egye
temes társadalom megállapitta tását, melly föntartja mindenkinek jogát 
és szabadságát. 



721 

6. Az emberi-nem tö.rténcte nagyban ugy te~in#lető, mint a ter
m(szet ell'ejtett tervének \·égrehajtása; mclly természet tudnillik lét
rehozni törekszik egy tökélete!' belső alkotmányt, és ennek eléractése 
végett az államok egyenlő külsö alkotmányát;· mint a dolgok azon 
egyediili rendét, hol egészen kitejthetők a hajlamok, mellyeket az az 
emberi-nembe oltott. 

7. Az egyetemes történet bölcselmi mintáját, a. természet tervét 
illctölcg, roelly szerint az emberek közt egy tökéletes polgári tá.rsada
lom megállapitása czéloztatnék, nem csak lehetségesnek kell tartani, 
hanem egyszersmind arra hivatottnak, hogy e terv végrehaj~ását elő
segitse. 

Kant, miként a történetre vonatkozó emez átalános tételekből 
kitünik, habár figyelmes megolvasása után azon commentáruknak, 
mellyckkel azokat kiséri, igen terjedelmes láthatár tár~o~l föl clöttünk, 
mindnzáltal sokkal alább áll Turgotnál, és még alantabb Condorcet
néL S állitani mcrjük, miszerint irata Saint-Simon által ismertetett, 
bizonyos általa használt kifejezéseknél fogva. 1\cfost azonban annyira 
ismeretlen, hogy mi is csak nagy bajjal juthatánk annak tudomására. 

Ezzel befejezzük a XVIII. századnak bölcseletet. Most ha meg
kisértjük arról itéletet hozni, emez irók közt, minö szerepet játszott 
::5aint-Simon? látni fogjuk, hogy azt azzá tevé, a n1i1 bt•hozva abba a" 
keresztény szeretet eszméjét, elhintve c sz&.vakat : A sz e g é n y c b b 
os z t á l y so r s á n ak j a v i t ás a. Közöljük e bölcsesz 1) ~szméinek 

átalános vázlatát, nagyábul, s a nélkül, hogy az ö föltalál:i.saiuak a 
másokéitól való elkülönzésével foglalkoznánk : 

"A politika legfóbb czéljn. a társadalmi, vagyis a szegényebb 
osztály erkölcsi, értelmi és te"ti állapotának javítása. 

"1\Iost legnagyobb része az embereknek szenved; mert a form
dalom1 miutá.n sokat rontott, semmit nem épített. A nép szeretni akar, 
és csak gyülölhet; hinni akar, és kételkednie kell; saját ruunkája után 
akar élni, és tétlenség ruiatt meghalni kénytelen. 

"Az curopai társadalom ujra <zervezése végett már számos kí
sérletek tétettek, de ruindannyinn elvettettek, minthogy közülök né
mellyek Cl>:tk ismétlései valának a multnak, mit az emberek többé 

1) Ne feleelj e nz olm"ó, hogy itt. egy púrthiv beszél; egyébiránt nem ~ok év 
kivántatik arra, hogy an1a dics~rr·tck kellő mértékre visszavitesscnek, annyival in
kább, mivf'l ama tanok ltözé egyútulábnn hamis vnllá~i rendszerek s khrhozat.os pol
gári elméletek vegyittetnek. Huchez utóbbi miiveiben, leginkább n "Bölcsészet folya· 
má"-ban, egyike volt a leghathat6sabbakuak, kik a tévelyt a haladá8 iskolájától 
elkiilön<izték. 

16 
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nem kivánnak, n~mellyek pedig metaphysicai elvek- s elvonásokon, 
valódilag nem létezett meggyőződéseken alapultak. 

"A bölcsekre kell bizni az ujraszervezés müvének kidolgozását, 
hogy abba csupán tényleges elemeket vegyenek föl. , 

"A mult csak egy, követésre hasznos példát hagy számunkra, a 
hatalom fölosztását szellemire és földirc j melly feloszbison kivül nincs 
helye a tökélyesbülésnek. 

"A tudósoknak el kell fogadni az eszmét, mellyet a XVIII. szá
zaci hagyott a jövőnek, hogy tudnillik az emberiség elörehalad. 

u E másik eszmét is el kell fogadniok 1 hogy tudnillik minden 
üsszeköttetésben van, ugy hogy ugyanazon egy törvény igazgatja a 
világegyetemet, nemzeteket és az embereket. 

"Le kell végre mondaniok kizárólagos használatáról azon mód
szernek, mellyet ma követnek. Az elemezés csak fele az értelmi mü
veletnek, másik fele az összetét (synthesis). V al óban, a következtelés 
az észleges, vagyis előleges (a priori) módszerről a tapasztalati, vagyis 
utólagos (a posteriori) módszerre való folytonos s egymásután követ
kező átrncnet által történik. 

"A tudósok megalakítandják az emberiség ·tudományát, egy olly 
társadalmi physiologiát, mellynek első elvei lesznek, hogy az emberi
nem olly colleetiv lény, melly az egymásután következő nemzedékek
ben észlelés által igazolhat6 törvér:. szerint fejlődik. 

"Ekkor föl fogják ismerhetni, mellyek a haladás állandó ténye
zői. Átlátandják, hogy a haladás oka a munkásság, s hogy erre a mun
kásság három neme egyiránt elkerülhetlenü! sziiks~ges, ugymint : a 
müvészeké, tudósoké, iparosoké. 

"Ekkor előre fogják láthatni az emberek politikai jövőjét, s oda 
vezérelhetik a népeket. 

"Hogy megitélhessük, a mi c czélra szolgál, a jövőbe kell ma
gunkat helyeznünk j s innen vizsgálva a tért, melly amazt a jelentől 
elkülönzi, meg kell ismernünk, minö folytonos erömegfeszitéssellehet 
azt megfutni. 

"A mi multunk az által jellemezhető, hogy az a harcz kora volt, 
hogy müvelödése alapelveül szolgált az embernek ember általi föl
használása. 

"Innen az ó-korban a legnagyobb rész időjártával rabszolga, 
szolga; zsoldos volt. . 

"Innen a nök kedves és ~;zelid befolyása soha nem ismertetett j 
a vagyonosabbak rabszolganöi valának férjeiknek j a legnagyobb rész 
a kéj- és romlotts:íg eszközeül szolgált. 
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"Innen a köz é p ko r elnevezése igen helyesnek látszik, mint 
a mclly a küzdelmet tiinteti fol két társadalom között : az egyik béke
szerető, melly magát megállnpitani törekszik, s mP-llyet a jövő vált föl; 
a másik harczias, melly elerőtlenedik, s halálra van rendeltetve. 

"Tartósak és kegyetlenek valának a mult forradalmak, s számos 
romlások által kisérve, mivelhogy nem volt, a ki azokat előrelátni 

tudta volna. 
"Mindaz, a mit én mondok, Jézus Krisztus eme szavaiban fog

laltatik : A z e m b e r e k m i n d n y á j a n t e s t v é r ek. Mint keresz
tény, egyszmii theologikns müYet készitek; mint bölcsész, Socrates 
módjára irok. Isten egyetlen egyszer sz6lott az ö Fia által ; ~ egy sza
vába foglalá m i n da z t, a m i t t c n n i ke ll az emberiségnek." 

Ezek az átaJános eszmék, mellyekct Saint-Simon számosb müvei
bcn fejtegetett. Egyikben sem tesz kísérletet, nem nyilatkozik arra 
nézve, mintha ö maga szándékoznék megalakitani a tudományt, mellyct 
teljes sz.ivéböl ohajt; az ö kivánsága, hogy más valaki teljesítse azt, 
fölajánlja magát bármolly mestcrnek, a ki e czélra fölhasználni akarná 
közremüködését. Küzdött, egész életében szenyedett, mint ismeretlen 
hunyt el; azonban nem reméllett rossz gyanánt tekintendő, a mi az ö 
nevében elkövettetett. 
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