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A köztársaság válságos idői.

Háború Mithridátesz. és a kalózok ellen.

Milhridátesz, a kis-ázsiai Pontusz királya nem tudott belenyugodni 
vereségébe. Utolsó hadjáratát a rómaiak ellen Szukával vívta és csak 
teljes lemondás árán tudott békét nyerni. Azóta titokban egyre azon 
dolgozott, hogy minél több szövetségest találjon és visszafizessze Rómá
nak a vereséget. Emellett magasratörő céljai voltak. Rómát akarta volna 
elfoglalni, hogy hatalmát a római népre is kiterjessze. A háború kitöré
sére ezúttal az szolgáltatott okot, hogy Bithinia, melyet Nikodémesz 
király végrendeletében a római népnek hagyományozott, kisiklott kezei 
közül. Nagy készülődéssel fogott hozzá a hadjárathoz. Ahol csak szövet
ségeseket találhatott, összeköttetésbe lépett velük s Rómában tudták 
jól, hogy ezzel a nagy készülődéssel az a terve, hogy alkalmas időben 
betörjön Itáliába.

A szenátus megtette tehát a védelmi intézkedéseket. A határokra 
légiókat küldött, Mithridátesz ellen pedig Auréliusz Kotta és Liciniusz 
Lukullusz konzulokat nevezte ki vezérekké. Kotta nem tudott sikereket 
elérni, de annál inkább Lukullusz. Előbb Ciziumnál, majd Kabiránál 
hatalmasan megverte Mithridátesz seregeit. Mithridátesz egészen 
magárahagyatva állott ezen vereség után s szorultságában vejéhez, 
Ticjráneszhez, Arménia és Szíria hatalmas királyához menekült. Szeren
csés megmenekülését annak a kitűnő ötletének köszönhette, hogy midőn 
üldözői kergették, nehogy kezeikbe kerüljön, arannyal telt zsákjait fel
bontotta és tartalmukat elszórta. A rómaiakat az arany annyira 
clkábította, hogy nem törődtek többé az üzésével, ő pedig ezalatt 
Tigráneszhez futott.

Lukullusz, mikor tudomást szerzett Mithridátesz hollétéről, köve
teket küldött Tigráneszhez és követelte apósa kiadatását. Tigránesz 
azonban félvállról fogadta a követséget s kijelentette, hogy erre nem 
hajlandó. Mikor pedig értesítették, hogy Lukullusz tizenötezer emberrel 
indul ellene, megjegyezte :

itium ih b  in iimiiiii
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„Követ égnek sok, de seregnek meglehetősen kicsiny.”
Ez a kis sereg, mely azonban fegyelmezett és harcedzett kato

nákból állott, megmutatta, hogy képes szembeszállni Tigránesz há
romszázezer főből álló, de elpuhult s gyáva seregével. Lukullusz 
Tigranokerta város előtt támadta meg az ellenséges csapatokat s 
olyan diadalt vett rajtuk, hogy Tigráncsz is csak futással tudta életét 
megmenteni. A hadjárat ezzel azonban nem szűnt meg. Nem részle
tezzük az egyes eseményeket, éppen csak nagy vonásokban utalunk 
arra, hogy Lukullusz kilenc esztendeig volt elfoglalva Mithridátesz 
elleni harcokkal s miután Artaxatánál újból tönkre tette Mithri- 
dáteszt, innen Pontusz felé húzódott, hogy hadműveleteit erre a 
vidékre is kiterjessze.

Lukulluszt azonban elérte nemsokára az erélyeskezű római vezé
rek rendes végzete. Katonái megbuktatták őt. A római katonának az 
volt ugyanis a sajátsága, hogy tűrte egy darabig a fegyelmet, de ennek 
ellenében szerette magát sikeres ütközetek után kitombolni. Ilyenkor 
rabolni, pusztítani, kéjelegni akart s ha a vezérek megakadályozták 
ebbeli hajlamaiban, könnyen felzúdult ellenük.

Lukullusz, mint igazi hadvezér, tudta jól, hogy idegen földön 
csak nagy fegyelem mellett lehet egy hadsereget rendben tartani és 
győzelemre vinni, azért nem volt hajlandó eltűrni katonái garázdálko
dásait, habár maga tetemes vagyont szedett össze a harácsolt kincsek
ből. Ellene voltak aztán az adószedők, a tisztek is, úgyhogy Mithri
dátesz értesülve a római sereg ezen lázongó hangulatáról, betört Pon- 
tmzba, hova már megérkeztek a köztársaság küldöttei, hogy a tarto
mányt a római közigazgatás rendszere szerint szervezzék.

A sereg lázongó hangulata és az a tény, hogy Pontusz elveszett, 
pedig Lukullusz olyan értelmű jelentést küldött, hogy az a rómaiak 
birtokában van, arra indították a szenátust, hogy Lukulluszt kilenc évi 
távolléte után visszahívja. Lukullusz vissza is tért Rómába és az össze
harácsolt kincsekből gyönyörű palotákat, kerteket épített s olyan fény
űzően élt, hogy lakomái messze földön híresek voltak. Fényűzései révén 
maradt fenn az a szállóige, mely a dús dinom-dánomokat ma is lu- 
kufluszi lakomáknak nevezi.

Lukullusz után Acilliusz Glábrió konzul vette át a Mithridátesz 
elleni hadak fővezérletét, de eredményi nem tudott elérni. Miután tőim 
ütközetet elvesztett, később nem mert Mithridátesz hadával megütközni, 
úgyhogy Mithridátesz lassanként visszafoglalta elveszett birtokait s 
megtépázott hatalmát újra megerősítette.
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Közben Rómának újabb háborúja támadt a Földközi-tenger 
kalózaival.

A Krisztus előtti 70-től 67-ig tartott a kalózok elleni háború és a 
hadjárat vezére Pompejusz lett. Pompejusz legutóbb a Szpartakusz-féle 
rabszolgalázadásban tüntette ki magát azzal, hogy a menekülő rab
szolgákat szétszórta. Nagy elismerés lett a jutalma ezen tettéért is, 
holott az igazi győző Krasszusz volt, aki jóval nagyobb győzelmeket 
aratott, mint Pompejusz. Ez azonban kitünően értett ahhoz, hogy 
miként kell a helyzeteket kizsákmányolni s ezt a sokat jelentő értesítést 
küldötte Rómába :

„Krasszusz a rabszolgákat legyőzte, én pedig végét vetettem a 
lázadásnak.”

Elismerésül a római nép mind a két vezért konzullá választotta, 
Pompejuszt pedig, aki ekkor nagyon kegyében állott a népnek, a kalózok 
elleni háború vezetésével is megbízta. Igaz, hogy Pompejusz nagy érde
mekkel kötelezte le maga iránt a római népet. Ö volt az, aki Szulla törvé
nyeit eltöröltette és a tribunuszi hivatalokat visszaállította.

A Grakkhuszok kora óta a Földközi-tenger partvidékeit a tengeri 
kalózok szüntelenül háborgatták, dúlták. Mindenki, aki Rómának ellen
sége volt, készséggel szövetkezett velük, úgyhogy egy időben ezernél 
több hajó felett rendelkeztek. Természetesen a tengeren való közleke
dést és kereskedelmet úgyszólván lehetetlenné tették, mert amióta el
hatalmasodtak a Közép-tengeren, nem volt bátorságos senkinek az élete. 
A feljegyzések szerint a kalózhajók emberei közel négyszáz várost el
pusztítottak s magát Rómát is a legnagyobb veszedelemmel fenyegették.

Szerviliusz Vattia konzul iparkodott ugyan leverni őket, de újra 
feltámadtak és újra rettegtették a félszigetet s különösen, mikor Róma 
Kréta szigetét megtámadta, ennek lakóit egyenesen a kalózok karjaiba 
kergette, mert ezek szövetkeztek a kalózokkal, akik most már még fenye
getőbben léptek föl. Gabiniusz tribunusz indítványára a nép ekkor három 
évre teljes hatalommal megválasztotta Pompejuszt s megbízta őt a 
háború vezetésével. Pompcjusznak itt is nagy sikere volt. Jóformán 
négy hónapig sem tartott a hadjárat s Pompejusz elsöpörte a tengerről 
a kalóz-hajóhadat. Sőt, hogy azután se fenyegethessék a közbiztonságot, 
a tengertől távolfekvő városokba telepítette le őket és földet osztatott 
ki közöttük, hogy hasznos foglalkozás űzésével a római birodalom komoly 
polgáraivá váljanak.

Tekintélyének és hatalmának tetőpontján állott Pompejusz, midőn 
a kalózháború befejezése után Maniliusz tribunusz azt indítványozta,
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hogy a Mithridátesz elleni hadjárat vezetése is reá ruháztassék. Egyesek, 
mint Katullusz, Lukullusz és mások ellenezték ugyan az indítványt, 
de olyan kiválóságok viszont, mint Ciceró, Cézár és társaik mellette vol
tak s a nép nagy többséggel őt tette meg vezérré.

Mithridátesz Lukullusz visszahívása után elég nagy szerencsével 
folytatta a háborút és Ázsia nagy részét visszafoglalta. Pompejússzál 
szemben azonban újra elhagyta szerencséje és a felső Eufrátesz mellett 
levő Dasztiria városánál hatalmas vereséget szenvedett. Ezután Tigrá- 
nesz ellen vezette hadait Pompejusz s őt is legyőzte. Meghagyta neki 
Arméniát, többi tartományait római hódoltságokká tette s m ivJ abban 
a hiszemben volt, hogy Mithridátesz meghalt, Szíria és Judea felé vette 
útját s miután ezeket is meghódította, az arabok ellen akart indulni. 
Mithridáteszt azonban nyugtalan vére nem hagyta pihenni. Miután sem 
Lukullusszal, sem Pompejusszal szemben nem tudott boldogulni, az volt 
a terve, hogy újabb szövetségeseket keres, minélfogva a Fekete-tengeren 
túl lakó barbárok segítségét akarta igénybe venni, azzal a szándékkal, 
hogy az Alpokon keresztül Itáliába tör és a gallok támogatásával Rómát 
támadja meg.

Nem rajta múlt, hogy tervét végre nem hajthatta. Farnácesz nevű 
fia fellázadt ellene és a sereget is lázadásra késztette. Mithridáteszt any- 
nyira elkeserítette a sok szerencsétlenség, hogy méreg által akarta magát 
elpusztítani. A bevett adag nem tudott kárt tenni benne, mire egyik 
szolgáját bízta meg azzal, hogy őt leszúrja. Bátran élt, bátran is halt 
meg. Halála előtt Pontusz még az ő birtokában volt, de Pompejusz, 
mihelyt értesült a haláláról, Pontuszt római hódoltsággá tette, többi 
tartományait viszont a Mithridátesz fiának, Farnácesznek adta. Farná
cesz nem sokáig örülhetett uralmának. Nemsokára orozva meggyilkolták, 
éppen akkor, mikor atyja ellen folytatott cselszövéseinek jutalmához 
jutott.

Mithridátesz halálával megszűnt az ellene folytatott háború. Pom
pejusz legyőzte ugyan őt, de még a római történetírók is elismerik, hogy 
kiváló uralkodó volt, aki huszonnégy nyelvet beszélt, sokféle tudomány
ban volt jártas, nagy vezéri tehetséggel bírt. Ciceró Nagy Sándorhoz 
hasonlította őt, a rómaiak pedig legfélelmesebb ellenségüket látták benne, 
kinek halála hírére megkönnyebülten lélegzettek fel.

Pompejusz Mithridátesz halála után befejezte misszióját és vissza
tért Rómába. Méltán dicsekedhetett azzal, hogy kevés római te tt annyi 
és akkora szolgálatokat hazájának, mint ő. Seregeivel bejárta Paflagó- 
niát, Pontuszt, Kolkhiszt, Ibériát, Albániát, Mediát, Arméniát, Jvappa-
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dokiát, Szíriát, Mezopotámiát, Szicíliát, Palesztinát, Arábiát, Szkithia 
egy részét és ezeket nagyrészt a római hódoltságok körébe vonta. Dicse
kedve említette, hogy kétezer várost hódított meg és Rómát olyan hatal
massá tette, aminő azelőtt sohasem volt.

A római nép olyan ovációban részesítette őt, ami ritkán jutott még 
vezérnek. Diadalmenete két napig tartott s csodájára jártak Róma ösz-

Pom pejusz szobra két különböző oldalról nézve.
Pom pejusz R óm a egy ik  legnagyobb  h advezére és állam férfia vo lt. E lőször a  harctereken  
a ra to tt nagy győze lm ek et, azu tán  K rasszusszal és Cézárral m ega lap íto tta  az  első  trium 
v irá tu st, am ely  m agához ragadta a legfőbb  h a ta lm at a róm ai b irodalom  fö lö tt . K rasszusz  
h alála  u tán  kenyértörésre került a sor a föh ata lom ért a k ét szövetséges k özött. A néppártra  
tám aszk od ó  Cézár ekkor G alliából légiói élén R óm a ellen  von ult. Pom pejusz Görögországba 
h ú zó d o tt vissza  h ív e iv e l, de E arzalusznál n agy  vereséget szen ved ett Cézártól. M enekülése 
közben P to lom aiosz  egy ip tom i k irály gyilkolhatta  m eg a n agy  h ad vezért. Pom pejusz ezen  

szobrát Párizsban őrzik.

szes polgárai. A legnagyobb hatalmat adták kezeibe, úgyhogy a köz
társaság ebben az időben már csak külsőségeiben őrizte meg a köztársa
sági formákat, lényegében már rohamosan haladt a monarkhia felé, hol 
egy ember kezében összpontosul minden hatalom. Egy előkelő római 
szenátor, mikor látta Pompejusz növekedő hatalmát, így kiáltott fel : 

„Fussunk, szenátorok ! Vonuljunk vissza, miként atyáink is tet
ték, valamely hegyre vagy sziklára, mely biztonságot adhat nekünk a 
fenyegető szolgaság ellen.”
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A szenátorok aggodalma bizonyos határig jogosult volt. Az utolsó 
hatvan esztendő alatt ugyanis többízben tettek kísérletet a pártok a köz
társaság megszilárdítására. Ezek a kísérletek abban állottak, hogy majd 
a néppárt, majd az arisztokrácia akarta magához ragadni a vezetést, 
de teljes erővel megtartani a hatalmat egyiknek sem sikerült. A Grakkhu- 
szok politikája demokrata színezetű köztársaság alapítására irányult, 
míg a Szulla diktatúrája és politikai rendszere azt célozta, hogy a nemes
ség kezébe adassék vissza minden jog s az arisztokrácia befolyása érvé
nyesüljön a kormányzás ügyeiben. Csakhogy a küzdelmek állandó tiizé- 
ben mindenik párt hevesen harcolt a maga érdekei mellett és Szulla halála 
után a dolgok ismét olyan fordulatot vettek, hogy a letiport demokrata 
párt fokonként visszaszerezte elveszett jogait s Pompejusz Szulla tör
vényeit tervszerűlegmeg akarta semmisíteni. A tribunuszi intézményt már 
visszaállította s hogy az igazságszolgáltatást kivegye a szenátus kezéből, 
illetőleg, hogy megossza a lovagokkal, szüksége volt rá, hogy a szená
torok törvénykezési és kormányzati rendszerét kompromittáltassa a 
nép előtt.

Olyan embert kellett tehát keresnie, aki gaztettei által alkalmas 
arra, hogy a szenátus korrupt rendszerét tipikus példák által igazolja, 
másfelől, hogy ezt az embert egy híres ember nyilvánosan megvádolja. 
Pompejusznak mind a két célra voltak is ilyen emberei. Egyik volt Ver- 
resz, a vádlott, a másik Márkusz Tulliusz Ciceró, a vádló.

A Verresz-pör.

Márkusz Tulliusz Ciceró a római köztársaság egyik nevezetes alakja 
volt. Kr. e. 106-ban született Arpinumban lovagi családból. Kiváló 
tehetségeket örökölt, melyek már korán mutatkoztak nála. Gyermek
korában Rómába jutott és igen gondos nevelésben részesült. Elsajátí
totta mindazon ismereteket, melyek a tudomány és művészetek terén 
a legmagasabbfokú képzettséget jelentették korában. Első fellépése 
egy költeménnyel kezdődik, melyet Máriusz tiszteletére írt. Költői tehet
ségénél azonban jóval nagyobb volt szónoki tehetsége. Ezen a téren 
senki sem versenyezhetett vele s a szónoki művészetet olyan magas fokra 
emelte, minő az csak a görögöknél volt, kiknek mestereitől különben is 
sokat tanult. Első nagyobb sikerét is egyik szónoki művének köszönhette. 
Kr. e. 80-ban ő védelmezte ugyanis Roszciusz Amerinuszt, kit egyik 
ellensége halálra akart ítéltetni, hogy birtokait megszerezhesse.
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Ciceró elvállalta a védelmet, ami nagy bátorságot jelentett, mert 
Szulla kegyencei ellenében valakit védeni annyi volt, mint magát Szul- 
lát megtámadni. Ciceróban volt azonban annyi óvatosság és diplomata-

Ciceró, a rómaiak legnagyobb szónoka.
A V erresz elleni pörben aratta  első n agy szónoki sik ereit, am időn  
le lep lezte a korrupt szicília i korm ányzó bűn eit. I íon zu lsága idején  
K atilin a  veszed elm es összeesk üvéséről rán to tta  le a lep let, am iért 
a „h aza ap ja”  cím m el tisz te lték  m eg. Pom pejusz és Cézár versen
gése a la tt  Pom pejusz pártján á llo tt . Cézár m eggyilk olása  u tán  a 
z arnok A ntón iu sz ellen  tám ad t h atalm as szón ok la ta iva l. A ntón iusz  
a m ásodik  trium virátu s m egalak ítása  u tán  ő t is k ivégeztette .

furfang, ami különben nemcsak jellemét, hanem életének minden csele
kedetét jellemezte, hogy amikor a kényes port elvállalta, egyben Szulla 
kiválóságának is a legfellengzőbb bókokkal adózott.

A nép mindezek ellenére méltányolta Ciceró bátorságát, másfelől 
ékesszóló tehetségét, melynek erejével élénken tudta jellemezni az elv
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telén, önző emberek kapzsiságát, kéjelgő életét, rosszindulatát s beszé
dének olyan hatása volt, hogy Roszciuszt felmentették. Ezután, hogy 
ismereteit gyarapíthassa, Athénben és Kis-Ázsiában tett nagyobb uta
zásokat.

Kr. e. 70-ben pedig elvállalta a Yerresz elleni port mely egyike 
volt a Ciceró legnagyobb szónoki és jogtudósi munkájának. E pör hát
terében tulajdonképen Pompejusz állott, aki Cicerót szemelte ki a vád 
képviseletére, mint aki a legkiválóbb szónoki képességekkel rendelke
zett. Pompejusznak szüksége volt a pörre, hogy bebizonyítsa 'általa, 
mennyire nem lehet megbízni a szenátorok igazságérzetében és jelle
mében s másfelől a dokumentumok feltárásával az arisztokráciát úgy 
kompromittálja, hogy kezükből a törvénykezési hatalmat kivétethesse. 
A Yerresz elleni pör tulajdonképen tehát csak ürügy volt arra, hogy 
a Szulla törvényeinek egy jelentékeny részét Pompejusz meg
buktathassa.

Yerresz szenátor egyike volt a köztársaságbeli Róma legjellem- 
telenebb embereinek. Arra használta fel nemesi és előkelő összekötte
téseit, származását, hogy befolyásos tisztségekhez jusson és a népet a 
legszemérmetlenebbül kizsarolhassa. A hatalom, pénz és az élvezet vol
tak életének az eszményei s ezt elárulta már pályája kezdetén azzal, 
midőn mint kvesztor Ivarbó alatt a rája bízott pénztárral átszökött az 
ellenséghez. Később Dolabella mellé került Ázsiába helytartónak, hol 
egész rablóhadjáratokat folytatott, főnökét azonban sietett bevádolni 
a szenátus előtt, hogy ő kerüljön a helyébe. Nőrablás, lopás, hamis eskü, 
csalás s más il/en csekélységek terhelték lelkét, midőn végre mindezen 
tettei elismeréséül még azt is elérte, hogy Szicíliába küldték prokonzuli 
minőségben.

Teljes hatalommal vezette itt a kormányzást s el lehet képzelni, 
hogy mit művelt ilyen előélet után. Abszolút zsarnok módjára rendezte 
be a hatalmat. Yádolt, nyomozóit, feljelentett, Ítélt, kivégeztetett s nem 
volt tekintettel csak a saját érdekeire. Legjobb barátait, a legbecsülete
sebb embereket, ha nem jártak a kedvére, elfogatta és börtönre vetette. 
Elég ok volt a kivégeztetésekhez az a körülmény, hogy valakinek sok 
pénze volt. Verresz mindjárt szerét tudta ejteni, hogy az illető bevádoltas- 
sék, kivégeztessék és javai elkoboztassanak.

Ami visszaélést vagy panamát el lehet képzelni, Yerresz mindezek
ben elsőrendű mester volt. A katonák zsoldjainak elsikkasztása, az ellen
séggel való összejátszás, nőrablás és fiatal leányok elcsábítása mind ott 
szerepeltek az ő bűnlajstromán s mégis ez az ember és az ilyen emberek
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nagy tisztségeket tölthettek be és nagy hatalmat gyakorolhattak. Szi
cíliában elkövetett rablásairól Ciceró a többek között így nyilatkozott:

„Ebben a gazdag és régi tartományban, ahol annyi gazdag család 
és annyi kincs van, bátran állíthatom, hogy nem volt korinthoszi vagy 
déloszi ezüstedény, nem drágakő, sem arany vagy elefántcsont mű, 
bronz, márvány vagy egyéb szobor, festés táblákon vagy szöveteken, 
amit meg ne vizsgált volna s amire vágya volt, magával ne 
vitte volna.”

És órákon át olvasta az elszámlálhatatlan sok kincs lajstromát, amit 
Verresz összelopkodott a legvakmerőbb módon, hogy a maga telhetetlen 
kapzsiságát kielégítse. Legjellemzőbb azonban valamennyi között a szíriai 
király fiával, Antiokhusszal való esete. Antiokhusz gazdag ajándékokkal 
megrakodva Rómába iparkodott, hogy a szenátus támogatását meg
nyerje. Útja Szicilián vezetett keresztül s itt megpihenvén, Verreszhez 
volt híva vacsorára. Verresz, ami drága ezüstje és aranya volt, mind 
kirakta az asztalra, hogy Antiokhusz előtt gazdagságával dicsekedjék. 
Antiokhusz másnap viszonozta a meghívást s ő is kirakatta a maga 
aranyait és eziisLjeit, melyeket Verresz csodálkozva szemlélt.

„Nagyon szép, valóban szép !” — ismételte elragadtatással.
Azután kérdezősködött az értékük felől, készíttetésük helyéről s 

egyre ismételgette :
„Valóban szép tárgyak !”
Különösen megragadta Verresz figyelmét egy arany gyertyatartó, 

melyet Antiokhusz a Kapitóliumi Jupiter számára hozott. Nem győzött 
eléggé csodálkozni rajtuk s a vacsora végeztével megkérte Antiokhuszt, 
engedje meg, hogy ezeket s még néhány arany és ezüsttárgyat magá
val vihessen, mert szeretné azokat ötvöseinek megmutatni s velük 
magának hasonlókat készíttetni.

Antiokhusz a legkisebb gyanú nélkül engedte át a gyertyatartókat 
és a többi értékeket, Verresz pedig úgy tett, min'ha nagyon hálás volna 
a szívességért. Közben teltek a napok és Verresz még mindig nem küldte 
vissza a kölcsönbe kapott drágaságokat. Antiokhusz végre kérytélén 
volt félretenni az udvariasságot s midőn ismét találkozott vele, így 
szólította meg :

„Mi van a drágaságimmal ?”
Verresz nem akarta megérteni, hogy miről van szó. Csodálkozva 

kérdezte :
„Micsoda drágaságokkal ?”
Most Anliokhuszon volt a csodálkozás sora.



„Amiket a napokban kölcsön adtam. A gyertyatartó és a többi . . 
Verresz szemtelenül letagadta, hogy kapott volna valamit.
„Nem emlékszem semmiféle kölcsönre, bizonyára tévedés van a 

dologban.”
Antiokhusz megelégelte Verresz hazudozásait s most már erélyesen 

lépett fe l:
„Követelem a drágaságaimat, vagy panaszt emelek a szenátusnál.”
Verresz azonban nem ijedt meg ettől a fenyegetéstől sem. Tudta, 

hogy a szenátushoz hiába jelentik fel, jóbarátai úgy sem fogják elítélni, 
kapta magát és így szólott Antiokhuszhoz :

„Csak tréfáltam eddig, de most arra kérlek, miután nagyon meg
tetszettek a drágaságok, bocsásd azokat rendelkezésemre. Alkalomadtán 
én is viszonozni fogom szívességedet.”

Antiokhuszt meglepte a kérés, de látta, hogy Verresz nem fog 
elállani szándékától, beleegyezett tehát óhajába. Csupán egyet k é r t:

„A gyertyatartót vissza kell kapnom, mert ezt a Kapitoliumnak 
szántam.”

De mikor látta, hogy éppen a gyertyatartót nem akarja Verresz 
visszaadni, követelte az összes kincsek visszaadását. Csakhogy Verresz 
nevetve hallgatta Antiokhusz követeléseit. Hiszen éppen azért volt ő 
kapzsi és jcllemtelen ember, hogy ilyen gaztettekre is képes legyen. 
Most már kilépett színleléseiből s a hivatásos banditák módjára lépett 
fel. Megparancsolta Antiokhusznak, hogy még az éj folyamán hagyja el 
Szicíliát, különben a legerélyesebb rendszabályokat fogja alkalmazni 
ellene.

A szépszerével elrabolt kincsek így a birtokában maradtak. Az 
itt elmondott eset azonban csak egy a sok ezer közül, melyek a Verresz 
lelkét terhelték, úgyhogy végre, mikor már nem lehetett többé szó nél
kül tűrni hallatlan rablásait, Szicília, Szirakuza, Messzéne és más tarto
mányok panaszt tettek ellene a szenátusnál.

A szenátus szerette volna eltussolni a dolgot, de Pompejusz bíz
tatta Cicerót a vád elvállalására s Ciceró el is fogadta a feljelentést 
tevő tartományok képviseletét. Hatalmas botrány keletkezett a pörből, 
mely feltárta azt a feneketlen korrupciót, mely a római tisztviselőket 
magával ragadta. Éveken át gyűjtötte Ciceró a Verresz visszaéléseinek 
kimutatására szolgáló adatokat s olyan bűnkrónikát állított egybe róla, 
melyet a szenátus is a legnagyobb megrökönyödéssel hallgatott.

Verresz esete kapcsán kiderült, hogy a római arisztokráciához 
tartozó tisztviselők másutt sem tanúsítottak különb eljárást a tarto-
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Hiányokkal szemben. Raboltak, loptak, csaltak rendszeresen, mert tud
ták, hogy senki sem tehet semmit ellenük. Ámde Verresz esete után az 
is kiderült, hogy a törvénykezést nem lehet többé az arisztokrácia kezé
ben meghagyni, mert az arisztokrata származású bírák készséggel palás
tolták el az osztályukbeli bűnösök vétkeit, minélfogva az igazságszolgál
tatás ellátására ezentúl a lovagi rendből valókat is beválasztatták a 
szenátusba. Pompejusz ezzel a reformjával Szullának az igazságszolgálta
tásra vonatkozó törvényeit is megsemmisítette, majd a cenzori hivatalt is 
visszaállította, úgyhogy ezek az újítások Szulla arisztokratikus alkot
mányformáját egészen megszüntették.

Pompejusz kortársai: Kató, Krasszusz, Juliusz Cézár.

Ismertetnünk kell röviden azokat a férfiakat még, akikre a most 
következő események rendjén töl b ;-kevésbbé fontos szerep várakozik. 
Ezek : Ulikai Kató, Liciniusz Krasszusz és Juliusz Cézár. Kátó, a híres 
Kátó Cenzórius dédunokája, azok közé tartozott, akik rajonganak az 
elmúlt időkért. A múltat sóvárogta vissza anélkül, hogy a korában 
uralkodó politikai és gazdasági viszonyok megváltoztatását óhajtotta 
volna. Természete olyan volt, hogy irtózott minden erőszaktól.

Lényegében konzervatív egyéniség volt, de az embereknek abból a 
ritka fajtájából, akik becsületesek. Azt vallotta, hogy a római köztársaság
nak hivatása uralkodni a világon, Rómában pedig a nemeseket illeti meg a 
föltétien uralom. Szigorú erkölcsi elvei voltak, melyeket következetesen 
megtartott. Az embereket nem pártállásuk, hanem jellemük után ítélte 
meg s ő maga annyira ragaszkodott elveihez, hogy semmiféle fenyegetés 
vagy megfélemlítés nem volt képes azoktól eltántorítani.

A régi római írók ilyennek rajzolják ezt az érdekes embert, aki 
ifjú legény volt Szulla diktatúrája idején. Lelke föllázadt Szulla kegyet
lenségein s egy alkalommal így kiáltott tanítójához :

„Adj kardot a kezembe, hogy megszabadítsam tőle a hazá t!”
Már mint gyermek haragudott, hogy az itáliai népek polgár

jogokhoz jutnak. Makacsságának jellemzésére felhozzák azt az epizó
dot, hogy midőn az itáliai szövetségesek megjelentek Druzusznál, kivel 
ő együtt lakott, felszólították őt is, hogy pártolja kérelmüket Druzusz 
előtt. Kátó azonban nem helyeselte a szövetségesek kívánságát, minél
fogva nem is vállalkozott támogatásukra. Pedig könyörögtek neki, 
majd fenyegették s mikor ez sem használt, elhatározták, hogy ki fogják
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dobni az ablakon. Kátót azonban ez a fenyegetés sem ijesztette meg s 
hiába kérlelték, hiába fenyegették, nem nyíltak meg ajkai az ő párt
fogásukra. Végre is békén hagyták, mondván :

„Szerencse, hogy még gyermek, különben kérelmünk bizonyára 
nem találna meghallgatásra.”

Meglehetős ismeretei voltak, jártas volt az ékesszólásban is, de 
sohasem dicsekedett ismereteivel. Nem hajszolta a népszerűséget sem, 
sőt kerülte s mindenféle olcsó elismerést megvetett. Egy alkalommal 
meg is rótták túlságos szerénységéért s tudatták vele, hogy a ró
maiaknak nem tetszik nagyfokú tartózkodása. Mire ő kijelentette :

„Meg vagyok elégedve, ha életmódomat nem találják kifogásolan- 
dónak.”

Más alkalommal pedig hasonló szemrehányásokra így felelt : 
„Majd akkor fogok szólani, ha olyan dolgokról beszélhetek, me

lyek a szót megérdemlik.”
Mindenesetre kiváló jellemű férfiú volt, aki tüneményszerűen 

állott kortársai között és semmiféle szenny nem tapadt a kezeihez. 
Becsületességének és kiváló jellemének az emléke évszázadok múlva is 
fennmaradt s utána nevezik a közélet puritán férfiait Kátóknak, amivel 
azt szokták kifejezni, hogy tisztesség dolgában az illetők Kátéhoz ha
sonlítanak.

Mikor kvesztor lett, olyan lelkiismeretesen töltötte be hivatalát, 
mint ő előtte és utána egyetlen tisztviselőtársa sem. A kvesztorság 
rendes körülmények között kitűnő alkalmat adott a római tisztviselő
nek arra, hogy törvénytelen eszközökkel hatalmas vagyont harácsoljon 
össze magának. Kátó büszke lelke azonban visszautasította a vagyon 
szerzésének ezt a piszkos módját. Neki nem kellett embertársainak a 
vagyona, sem ajándéka s olyan lelkiismeretesen kezelte a köztársaság 
pénzügyeit, hogy még évek múlva is visszaemlékeztek kvesztorságára.

Ciceró nem egyszer olyan tökéletesnek találta már Kátót, hogy 
gúnyos csipkelődésekben azt mondta róla, hogy Kátó nem való a való
ságos, nyers, durva életre. Plátó ideális államába beleillene ugyan, de 
Rómába nem. Jellemző Ciceróra, aki könnyen megalkudott elveivel és 
Kátóra is ez a nyilatkozat, amire ő feleslegesnek tartotta komolyan 
válaszolni s csak ennyit jegyzett meg :

„Milyen mulatságos ember ez a mi konzulunk.”
Ciceró ugyanis akkor már konzul volt, mikor ezt a nyilatkozatot 

tette. Kiváló érdemei alapján Kátót a szenátus tagjai közé választot
ták. de azt már nem tudta elérni, hogy konzul legyen. Nem azért, mintha
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hiányzottak volna hozzá a képességei, hanem mert sokkal igazságosabb 
érzésű volt, hogy sem befolyásolni akarta volna a választókat akár 
pénzzel, akár cirkuszi mutatványokkal, akár megvalósíthatatlan ígére
tekkel.

A római köztársaságban a vezérszerepet vivő egyéniségek sorába 
tartozott Krasszusz is. Elveiben nem volt valami válogatós. Mikor a hely
zet úgy kívánta, a Máriusz-párt érdekeit szolgálta, mikor ez a párt 
bukófélben volt, Szullához fordult s hatalmas vagyont szerzett alatta 
a sok meggyilkolt ember vagyonának olcsó összevásárlásával. Az ilyen 
embereknek, mint Krasszusz, minden országban nagy befolyásuk van 
már a vagyonuk nagysága révén is, neki pedig ebben az időben olyan 
hatalmas vagyona volt, hogy negyven-ötven millió szeszterciuszra 
becsülték birtokait. Emellett nem volt tudatlan ember sem. Az ékes
szólásban nagy jártasságot szerzett s a hadvezetéshez is értett s a 
Szpartakusz-féle rabszolgalázadásnak ő volt a leverője.

Nyílt házat tartott, barátai állandóan megfordultak házában s 
meglehetős pártot tudott maga körül tartani, mellyel céljait elérhette 
volna, ha a szerencse is segíti.

A köztársaság ezen korbeli emberei között tehetségre nézve leg
kiválóbb Juliusz Cézár volt.

Elmondhatni róla, hogy toronymagasságnyira emelkedett ki összes 
versenytársai közül. Előkelő családból származott, amely család azt 
hirdette magáról, hogy első őse Julusz volt, Éneász fia.

Ámde a születés s a család származására vonatkozó mende-mondák 
mit sem számítottak volna, ha nem az a kiváló tehetség, aki egyenesen 
arra volt predesztinálva, hogy Róma fölött uralkodjék. Külsőleg is a 
legjobb megjelenésű férfiak közé tartozott, aki ezenkívül tisztes vagyont 
is örökölt. De ez a vagyon arra sem volt elég, hogy szeretőinek a felét 
kifizesse vele. Mert csöppet sem volt ő erényes abban az értelemben, 
ahogyan az erényt ma elképzeljük. Sőt a legnagyobb mértékben neg
ligálta az erényes élet elveit, mert úgy találta, hogy egy szép római 
hölgy oldalán többet ér egy nap, mint az erényben eltöltött egész élet.

Híres volt kicsapongásairól és kalandjairól. Rómában nem volt 
fiata ember, akinek annyi szeretője lett volna, mint neki. A nők rajong
tak érte, ő pedig jobb időtöltés hiányában a nőkkel és barátaival osz
totta meg minden percét. Ifjúsága a szerelmi lázak őrjöngései között 
rohant tova. Mindegy volt neki, akár hetéra, akár matróna, akár ifjú 
zűz volt az, aki felgyújtotta a szenvedélyeit. A nők hajlandók lettek 

volna őt végérvényesen lefoglalni a maguk számára, ha bámulatraméltó
2*
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akaratereje nem segítette volna abban, hogy akkor hagyja ott őket, 
amikor magasan szárnyaló tervei ezt megkívánták.

Juliusz Cézár tehát viharos ifjúság után lépett a közéleti pályára. 
Vígságban, örömben és az élet fenékig való élvezésében teltek évei. 
Ifjúkori életének zajosságát jellemzi különben az a tény, hogy mielőtt 
hivatalba lépett volna, már hét millió szeszterciusz adósságot csinált. 
De már ekkor felismerték benne barátai s ellenfelei a lángelmét. Magas- 
termetű, karcsú, villogó szemű, ideges ifjú volt. Széles és magas homloka 
alatt keskenyvágású, kissé hajlott orr emelkedett, ami a szilárd 
akaraterő kifejezését adta arcának.

Azok közé az emberek közé tartozott, akik valamely isteni ado
mány révén azzal vannak megáldva, hogy a legválságosabb pillanatok
ban is tisztán látják a helyzetet, gyorsan tudnak cselekedni és sohasem 
vesztik el hidegvérüket. Amellett dacos és vakmerő volt, aki nem törő
dött a következményekkel, mikor a maga akaratának érvényt ipar
kodott szerezni. Szulla kényszeríteni akarta arra őt, hogy elváljon fele
ségétől, Cinna leányától, ő azonban kereken kijelentette, hogy nem fog 
elválni s inkább elment a száműzetésbe, mintsem Szulla kívánságát 
teljesítse. Később Szulla megkegyelmezett ugyan neki, de megjegyezte 
hanyag öltözködésére és makacs jellemére célozva :

„Ebben a hanyagul öltözött gyermekben több lappang, mint 
Máriuszban.”

Szulla éles szemmel tudta felismerni Cézár jellemét, melynek 
tényleg a szertelenség és az uralkodnivágyás volt az alapvonása. 
Egészen ellentéte volt például Pompejúsznak, aki nagyon hiú ember 
volt, szerette a dicsőséget, de azért nem volt telhetetlen. Szívesen 
engedett érvényesülni másokat is maga mellett, holott Cézárról összes 
életrajzírói említik, hogy mikor a hatalomról szó volt, így szokott 
nyilatkozni :

„Inkább szeretnék egy faluban egyedül uralkodni, mint Piómá- 
ban és a római birodalomban második ember lenni.”

Mikor Szulla száműzte, Ázsiába menekült s itt a kalózok hatal
mába került, kikkel fogoly létére a legvakmerőbben bánt s mikor ezek 
váltságdíj fejében húsz talentumot követeltek érte, vakmerő büszke
séggel mondotta :

„Ez igen kevés. Én ötvenet adok ; de ha egyszer kezeimbe kerül
tök, keresztre foglak feszíttetni valamennyiteket.”

Kiszabadulásakor aztán beváltotta szavát. Hajót bérelt s elfogta 
őket és ígérete szerint mindnyájukat keresztre feszi ttette.
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Hazatérése után Kornéliusz Dolabella ellen lépett fel, kit 
sikkasztásai, zsarolásai és egyéb visszaélései miatt nyíltan bevádolt. 
A római nép előtt rokonszenves volt ezen szereplése, de még rokon
szenvesebbé tette az a bátorsága, mellyel a Szulla idejében garázdál
kodó gyilkosok szigorú megbüntetését indítványozta. Nem v )lt titok 
ekkor már senki előtt, hogy Cézárra nagy jövő várakozik, ő azonban 
elégedetlen volt magával. Mikor egy alkalommal Nagy Sándor szobra 
előtt elhaladt, ideges sírás vette elő és felkiáltott:

,,Nagy Sándor az én koromban már a világot meghódította s én 
még semmit sem tettem.”

Holott nem egészen így volt. Harminckétéves volt ekkor. 
Tett ő eddig is eleget s habár ellenségei szertelen könnyelmű
sége és költekező életmódja után azt hitték, hogy egészen el 
fog merülni az adósságokba s mielőtt valami nagyot alkothatna, 
elzüllik. Mégsem volt igazuk. Az uzsorások, akik pénzt kölcsönöztek 
neki, sokkal előbbre láttak. Ezek érezték, hogy az olyan kiváló 
tehetségű ember, mint Juliusz Cézár, előbb-utóbb megtalálja a 
maga terét s tehetsége révén vagyont is annyit fog szerezni, hogy 
játszva kifizeti azokat a tartozásokat, melyek mindenki másnak ki
mondhatatlan összegeknek tetszettek.

Életrajzának főbb adatai különben ezek. Kr. e. 100-ban született, 
87-ben tisztséget vállalt, 83-ban pedig megházasodott. Cinna leányát 
vette nőül, kitől Szulla minden áron el akarta választani, de ő nem 
engedelmeskedett s inkább a száműzetést választotta. A 81. és 80. évek
ben csatákban is részt vett, 78-ban visszatért Rómába, vádat emelt Dola
bella, majd Antoniusz ellen, 74-ben pontifex, majd hadi tribün, 68-ban 
kvesztor s mint ilyen Hiszpániába megy, 67-ben újra nősül, a további 
évek folyamán pedig a legfőbb tisztségeket egymásután nyeri el. Edilisz 
lesz, főpap, prétor, hiszpániai kormányzó s végül 59-ben konzul.

Mielőtt a konzulságot elnyerte, működését a legkiválóbb eredmé
nyek kísérték. Hatalmas utakat, színházakat építtetett, Szulla szám- 
űzetési törvényét eltörölte s volt bátorsága hozzá, hogy Máriusz szob
rát és diadalmi jelvényeit a Kapitoliumban kitétesse. Olyan gyorsan 
haladt és olyan céltudatosan tört előre, hogy egy szenátor már ekkor 
megjegyezte :

„Cézár nem is titkos utakon, hanem már nyíltan támadja a köz
társaságot.”

Ciceró hasonló véleményen volt, de maga sem mert impresszióinak 
hitelt adni.
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„Én zsarnokot gyanítok benne — mondotta egy alkalommal — 
de ha jól megnézem őt rendben tartott hajával s amint ujjával fejét 
vakarja, el nem hihetem, hogy egy ily ember a köztársaság felforga
tásán törje a fejét.”

Katilina összeesküvése.

Különben is a Máriusz és Szulla alatt lefolyt véres küzdelmek, 
majd a külföldi háborúk, ha ideiglenesen egyes csoportok sorsán segí- 
tettek is, véglegesen nem tudták a társadalom felzavart életét rendezni. 
A véres polgárháborúk alatt egyesek könnyen jutottak vagyonhoz, 
birtokhoz, de éppen olyan könnyen el is veszitették. Szulla katonái a 
kapott földeken hamar túladtak s Rómába költöztek, hol a vagyontalan 
proletáriátus számát szaporították.

A viszonyok annyira megromlottak az utolsó évtizedek alatt, 
hogy a bomlásnak előbb-utóbb be kellett következnie. A demokrata 
párt nem volt elég erős arra, hogy az arisztokráciával megküzdjön, 
az utóbbi pedig szintén nem bírt akkora hatalmat kifejteni, hogy az 
elégedetlen elemeket elnyomja vagy kielégítse és magát az uralmon 
megtartsa.

A szövetségesek, kiket Szulla semmivé tett birtokaikban, szintén 
Rómában sereglettek össze, úgyhogy Róma olyan gyülevész, forrongó 
néptömeg színhelye volt ebben az időben, minő még sohasem. A hatal
mas birtokképződésekre kiválóan alkalmas volt ez az idő. A gazda
gabbak ravaszsággal vagy olcsón megszerezték a szegények csekély 
földjeit s ezeket a maguk birtokához csatolták. Számos dúsgazdag 
római akkora földterületek felett rendelkezett, minőt rendes körülmé
nyek között hódítás útján szokott a hadsereg hódító hadjáratok alkal
mával megszerezni. A vagyontalanná vált néposztálynak a vidéken 
semmi reménye sem volt már a megélhetésre, tömegesen tódult tehát 
Rómába, hol mindig cseppent valami a tenyerébe s aztán legalább ré
szese volt annak a nagy kultúrának, mely teljes fényében virágzott 
ekkor az örök városban.

A nép válságos helyzetén Cézár is szeretett volna segíteni s egy
előre Rabiriusz szenátort vádolta be egy Szulla idején elkövetett 
gyilkosságért, hogy a szenátorok tekintélye ellen támadjon. De ez a 
célja nem sikerült. Rullusz tribunus állott ezután elő és telektörvények 
indítványozásával akart segíteni a bajokon. A törvény végrahajtására 
decemvirek neveztettek ki, kiknek feladata abban állott, hogy az Itáliá-



ban levő állami telkeket eladják, a befolyó pénzen apró birtokokat vásá
roljanak a földtelenek számára.

A vagyonos osztályok rendkívül megrettentek erre a hírre és Cice
rót kérték fel, aki ekkor konzuli tisztséget viselt, hogy védelmezze érde
keiket. Cicero kitűnően megfelelt a vagyonosok érdekeinek s hatalmas 
ékesszólásával úgy félre tudta vezetni a népet, hogy az végül az ő javas
lata mellett helyeselt, mikor a saját fontos érdekeit kellett volna diadalra 
juttatnia.

Rómában a köztársaság emez éveiben olyan állapotok uralkod
tak, hogy csak lázadás által mutatkozott lehetségesnek a hatalom meg
szerzése. Erre a feladatra, vagyis a lázadás előkészítésére vállalkozott 
egy Luciusz Szergiusz Kaiilina nevű szenátor, aki a Szulla vérengzései 
idején tűnt fel először a római históriában. Katilina kiváló eszű, fényes 
tehetségű, de nagyon is laza erkölcsű férfiú volt. Habár előkelő s vagyo
nos családból származott, ifjúkorában minden vagyonát eltékozolta s 
a Szulla-féle rémuralom alatt már nem maradt más számára, mint a 
leggyalázatosabb árulások és gyilkosságok árán szerezni meg a költsé
ges élethez szükséges anyagi eszközöket.

Árulásai és vérengzései azonban útálatossá tették nevét s ha bol
dogulni akart, nem maradt más mód számára, mint szítani az elégedet
lenek között a forrongást s lázadás segítségével kezébe ragadni a hatal
mat. Katilina ezt akarta s hogy célját elérje, mindenekelőtt szövetsége
sek után nézett. Tömérdek sok volt ekkor Rómában és Rómán kívül 
az elégedetlen ember. Gazdag családok letört sarjai, kik elől minden 
jövedelmi forrás el volt zárva, Szulla volt katonái, kik a hadi szolgála
taik fejében kapott pénzt és földeket gyorsan elprédálták, aztán az itá- 
li. iák, kiket Róma minden jogból kitagadott, készen állottak arra, hogy 
bármilyen forradalmi mozgalomhoz csatlakozzanak. Katilina éles eszé
vel felismerte azt a nagy erőt, mely ezekben az elemekben felhalmozva 
van s iparkodott őket a köztársaság megbuktatására felhasználni. Az 
állapotokat ő maga jellemezte következő szavaival:

,,Én a köztársaságban főt látok test nélkül és testet fő nélkül. 
E fő pedig én akarok lenni.”

Katilina kiváló szervező tehetségének sikerült hatalmas tömegeket 
megmozgatni. Minden osztályból voltak párthívei, a nagyobb hányadot 
természetesen a nép adta. De az előkelő osztályok több kiválósága is 
képviselve volt a mozgalomban s a beavatottak úgy tudták, hogy Cézár 
és Krasszusz is részt vettek az összeesküvésben, hogy általa a köztársa
ságot megbuktassák.

■
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Hogy a mozgalomnak nagyobb sikere legyen, Katilina az itáli.iak 
megnyerését tartotta legszükségesebbnek. Jogot ígért nekik s biztosí
totta őket arról, hogy Itáliát meg fogja szabadítani a rómaiak önkényke
désétől. Az idő éppen most alkalmasnak látszott ezen tervek végrehajtá
sára, mivel Pompejusz a Mithridátesz elleni háború miatt Ázsiában volt 
elfoglalva és vele a hadsereg nagy része távol volt Rómától. Már meg is 
állapodtak a lázadás kitűzésében, mikor egy véletlen körülmény más 
fordulatot adott a dolgoknak.

Kalpurniusz Pizo prétor, az összeesküvés egyik főembere ugyanis 
Kr. e. 63-ban elhunyt, kísérete ugyanis Hispániába való utaztában meg
ölte. Ekkor Katilina is pályázott a konzulság elnyerésére. Vele együtt 
le pett fel Ciceró is, akit megválasztottak, Katilina azonban megbukott 
a választáson. Miután az összeesküvés felől ekkor már különböző hírek 
kezdtek szállongani, Katilina elhatározta, hogy a lázadást megkezdi. 
Meg is tette a hozzá való készülődéseket. Párthíveit szervezte, az összes 
clégületleneket maga köré gyűjtötte s várta a legkedvezőbb pillanatot.

Az összeesküvők között volt egy Kvintusz Kurió nevű római nemes, 
aki egy Fulvia nevű nővel huzamosabb ideig viszonyt folytatott, de 
miután minden pénzét ráköltötte, szakítania kellett vele. Kvintusz 
Kúriát Katilina csábításai egészen elszédítették s ő is a forradalomtól 
várta leromlott pénzügyei fellendülését. Erre a kedvező reménységre 
felújította barátságát Fulviával, aki, miután megtudta tőle az össze
esküvést, sietett leleplezni azt Cicerónak.

Ciceró eddig többízben védte Katilinát, most azonban ellene for
dult. Lerántotta a leplet az összeesküvésről s tíz évi száműzetést java
solt Katilina számára. Csakhogy Katilina nem várta be, amíg elfogják 
őt, hanem gyorsan pénzt gyűjtött és Malliusznak, Szulla egyik régi tiszt
jének küldötte, hogy Etruriában Szulla-féle veteránokból hadat szervez
zen. Haditerv szerint ment volna a dolog s abban is megállapodtak már, 
hogy Rómát több helyen felgyújtják és az ellenséges pártból mindenkit 
leölnek.

Csakhogy Ciceró Fulvia besúgása révén mindenről előre értesült, 
úgyhogy az összeesküvés minden mozzanatát felfedezte a szenátus előtt. 
Elmondta, hogy melyik napra, melyik órára tervezte Katilina az össze
esküvést, milyen pontokon akarta Rómát felgyújtani és kik azok a sze
nátorok, konzulok és egyéb tisztviselők, kiket legelőször akart meg
öletni. A szenátus nagy csodálkozással hallgatta a fölfedezést s tudo
mást szerzett általa arról, hogy Katilina egy nagyarányú mozgalmat 
szervezett az itáliai városok bevonásával.
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A szenátus úgy tett most is, miként nagy veszélyek idején szokta. 
A konzult teljes hatalommal ruházta fel. Ciceró közbocsánat hir

detésével, az itáliai városok megszállásával és az árulóknak adandó 
jutalom ígéretével iparkodott a lázadásnak elejét venni. Ugyanekkor 
összehívta a szenátust, hogy a további teendőkről tanácskozzanak. S mi
dőn vakmerőén Katilina is megjelent a szenátus ülésén, Ciceró ekkor 
mondta Katilina ellen azt a híres beszédét, melynek első része így szól : 

,,Meddig fogsz még Katilina visszaélni türelmünkkel ? Hogyan ? 
Sem a város felett a Palatinuszon virrasztó őrség, sem a városban össze
gyűlt csapatok, sem a nép ijedelme, sem a jó polgárok összegvülekezése, 
sem az erődített hely, hol a szenátus megjelent, sem azon méltatlan
kodó pillantások, melyeket mindenek reád vetnek, mindez nem tartóz
tat téged ? ! . . . Mily idők, mily erkölcsök ! Az összeesküvést ismeri a 
a szenátus, látja a konzul és Katilina még él. Mit mondok, él ? Sőt meg
jelenik a szenátusban s akiket közülünk fel akar áldozni, kijelöli a le- 
szuratásra . . .  és mi, kik a szenátustól ugyanazon rendeletet vettük, 
melynek alapján Gájusz Grakkhuszt megtámadta Opimiusz, használat
lanul hagyjuk a pallost, ne merjük hüvelyéből kihúzni! ? . . . igen, 
még várakozom, mert azt akarom, hogy előbb el ne vessz, csak midőn 
már nem találsz senkit, oly gonoszát, aki téged sirathatna és védhetne.” 

így mennydörgött Ciceró Katilina ellen, aki nyugodtan végighall
gatta ellenfelét s beszéde végeztével ő is felszólalt, közölvén a szenátus
sal, hogy Cicerót, aki alacsony sorsból származott, bosszú vezeti ellene 
s mindaz, amiket elmondott, csak arra való, hogy lássa, mennyire megy 
a szenátus nevetséges hiszékenysége. A szenátus azonban nem adott 
hitelt Katilina szavainak s minduntalan félbeszakította őt.

„Gyilkos, lázadó, gyújtogató !” — kiáltották felé mindenfelől. 
Erre ő ingerülten kiáltotta vissza :

„Mivel kényszerítve vagyok reá, tehát a tüzet nem vízzel, hanem 
romokkal fogom eloltani.”

Szemére hányta több történetíró Cicerónak, hogy miért nem 
fogatta el Katilinát, ha összeesküvését olyan végzetesnek ítélte a köz
társaságra. S ezek a történetírók azt vélik, hogy Ciceró, aki úgy látszik, 
sohasem volt valami bátor ember, azért nem tette ezt, mert tartott 
tőle, hogy a Katilina elfogatásával életét veszedelemnek tenné ki. Nem 
lehet biztosan megállapítani Ciceró óvatos eljárásának okait, de annyi 
tény, hogy vádbeszédei végeztével Katilina hirtelen elhagyta a szená
tust és háromszáz hívével eltávozott Rómából.

Távozása előtt híveit kitartásra buzdította s azt ajánlotta nekik,
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hogy addig is, amíg fegyveres sereggel megjelenik Róma ellen, tartsák 
készenlétben magukat s mindenekelőtt Cicerót iparkodjanak eltenni 
láb alól. Katilina távozásakor őt és Manliuszt a szenátus a haza ellen
ségeinek nyilvánította s meghagyta Cicerónak, hogy a város oltalma
zására maradjon Rómában, a másik konzul, Antoniusz Hibrida pedig 
induljon a lázadók leverésére.

A római nép egy része azonban nem sokat törődött a szenátus 
határozatával s bátran a Katilina pártjára állott s vele együtt elhagyta 
Rómát. Katilina az etruriai sereg élén kezdte támadását Róma ellen. 
Akiket csak lehetett, fellázított és a táborába gyűjtött, sőt mivel éppen 
ekkor Galliában is volt egy lázadás, a Rómában levő összeesküvők az 
éppen ott időző allobrogok követeit felszólították, hogy izgassák fel 
népüket és szólítsák fel a Katiiméhoz való csatlakozásra.

Ez a biztatás azonban semmit sem használt, mert a követek, 
ahelyett hogy eleget tettek volna a felszólításnak, elárulták az össze
esküvőket Cicerónak. Sőt az ő tanácsára színleg érdeklődést mutattak 
a dolog iránt s az összeesküvők összes titkait kicsalták, úgyhogy Ciceró 
csakhamar kezében tartotta az összeesküvés minden szálát. Ekkor újra 
összelúvta a szenátust, hova ő maga, aki egyre attól tartott, hogy me
rényletet akarnak elkövetni ellene, páncélos öltözetben jelent meg s a 
beszerzett adatok alapján az újabb mozzanatokat is feltárta.

Leleplezte a Rómában levő összeesküvőket s a szenátus korábbi 
felhatalmazása alapján ezeket elfogatta. A foglyok házaiban a megcjte t 
kutatások alkalmával különböző fegyvereket és iratokat találtak. Ciceró 
halált kért fejükre s habár Cézár az ő érdekükben szólalt fel, a szenátus 
mindannyiukat halálra ítélte.

Mikor Cézár hevesen érvelt a foglyok szabadonbocsátása iránt, 
őt is megtámadták s azzal vádolták, hogy része van az összeesküvés
ben. Lehet, hogy így volt, de az is bizonyos, hogy Ciceró sem ellene, 
sem Krasszusz ellen, aki szintén gyanúba volt véve, nem mert fellépni 
s nem is lett semmi bántódásuk. Ellenben a többieket, mint a haza 
ellenségeit, halálra ítélték s Ciceró jelenlétében megfojtották. A halál- 
büntetéseket Kátó is követelte s a szenátus, mely különben is a leg
nagyobb mértékben hatása alatt állott Katilina fenyegetéseinek, egyik 
fogolynak sem kegyelmezett meg.

Ciceró az ítéletek kimondása után pár óra múlva újra megjelent 
a szenátusban s ezzel az egy szóval jelentette, liogv az ítélet végre
hajtatott :

„Vixerunt!” (Éltek !)
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A lázadás azonban még nem volt leverve. Katilina Rómán kívül 
szervezte az elégedetleneket és fegyveres erő élén akart leszámolni a 
köztársasággal. Többen azt indítványozták ekkor, hogy az Ázsiában 
levő Pompejuszt hívják haza s ő induljon a lázadók ellen. Cézár pártolta 
az indítványt, mert ezáltal Ciceró meg lett volna fosztva a honmentés 
dicsőségétől, de éppen az ő kedvéért elejtették az eszmét, kivált mikor 
Kátó is ellene szólott. A tribünök és Cézár azonban tovább is a Pom- 
pejusz visszahívása mellett kardoskodtak s olyan ingerülten folyt a 
vita, hogy az ellene beszélő Kátót Cézár lerántotta a szószékről. Bün
tetésül a szenátus elvette tőle a prétorságot s több tribunuszt, akik meg
feledkeztek a törvény iránt tartozó engedelmességről, megfosztott hiva
talától.

Katilina ezalatt cgvre gyűjtötte seregeit s Etruriából Gallia felé 
vezette azt. Ámde most elhagyta őt a szerencséje. Az Apennines 
tövében Metellusz Celer konzul fogadta őt, hátul pedig Antoniusz 
szorongatta. Két tűz közé került, miből csak nagy erőfeszítés mellett 
vághatta ki magát, amit Katilina meg is kísérlett.

Pisztoria körül ütközött össze a két sereg egymással. Katilina 
villámgyorsan felismerte a helyzet rendkívül veszélyes voltát. Belátta, 
hogy két tűz közé jutott s nincs más hátra, mint a legvégső elszántság
gal kezdeni. Háromezer társával vívta meg a csatát s a legbátrabb maga
tartást tanúsította. Olyan hősiesen harcolt s olyan nagy lelkesedéssel 
küzdöttek emberei is, hogy a római csapatoknak is meg kellett feszíte
niük minden erejüket. Csekély számuknál fogva azonban nem győz
hettek. Katilina hőshöz méltóan viselte magát s miként legtöbb társa, 
halva maradt a harctéren.

Ciceró legnagyobb sikereit élvezte a lázadás leveretésekor. Állító
lag ezen szavakra fakadt a lázadás leverése után :

„Hajolj meg fegyver a tóga előtt. Óh ! szerencsés Róma, mely 
konzulságom alatt egészen újjászülettél.”

A szenátus Ciceró érdemeit azzal ismerte el, hogy Katulusz és 
Utikai Kátó indítványára a „haza apja” címmel tisztelte meg s három 
napi hálaünnepet rendezett a győzelem örömére.
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Az első triumvirátus.

Mióta Szulla megkísérelte az erőszakos uralmat és az alkotmány 
önkényes átalakítását, példája másokat is arra ösztönzött, hogy hasonló- 
képen szerezzék meg maguknak a hatalmat. A köztársaság javát és 
érdekeit említették mindannyiszor, de a maguk önző érdekeit értették 
alatta. Legfeljebb abban különböztek egymástól, hogy míg az egyik 
a néppel, a másik az arisztokrácia támogatásával próbált nyeregbe 
jutni. Katilinának sem voltak különbek a céljai, csakhogy ő egy lépés
sel már tovább akart jutni. Neki nem volt elég a konzulság, még abban 
az esetben sem, ha azt elnyerte volna. Ő uralomra vágyott korlátlan 
joggal s valóban csak a véletlen és a kedvezőtlen körülmények akadá
lyozták meg abban, hogy célját elérje.

Most azonban, hogy bukása kétségtelenné vált, más férfiak lép
tek előtérbe. És pedig azok, kik a római köztársaság életének ezen 
szakaszában a legbefolyásosabb és leghatalmasabb férfiaik voltak. Ez 
a három férfiú pedig : Pompejusz, Cczár és Krasszusz. Valamennyi között 
tehetségre nézve Cézár a legkiválóbb. Ez a három férfiú, hogy a köz
társaság arisztokrata osztályaival szemben, melyeket a fedhetetlen 
jellemű Kátó képviselt, megállhasson, szövetségre lépett egymással és 
megalkották az első triumvirátust.

A triumvirátus azzal a céllal alakult, hogy a három férfiú egy
mást mindennemű törekvésében és szándékában kölcsönösen segélyezze 
s hogy befolyásuk érvényesítésével oda hassanak, hogy a köztársaság
ban csak az történhessék, amit ők akarnak vagy helyeselnek. A szö
vetkezésnek megvolt mingyárt az az eredménye, hogy a szenátus aka
rata ellenére, Kr. e. 59-ben Cézárt konzullá választották. De Lukcejusz 
Hiruszt, kit szintén meg akartak választatni, sikerült a szenátusnak 
megbuktatnia s helyébe Kalpurniusz Bibuluszt jelölnie, kit aztán 
meg is választottak. Olyan heves harcok folytak ekkor Rómában, 
úgy vásárolták a szavazatokat, hogy még Kátó is kénytelen volt 
kijelenteni, hogy miután másként nem lehet, a szenátusi jelölt 
számára ők is vegyék igénybe a szokásos korrupciót. Vagyis, ahogy 
ő mondta :

„Hagyjuk aludni a törvényt.”
A törvény aztán olyan jól elaludt, hogy Kalpurniusz Bibulusz, 

aki esküdt ellensége volt Cézárnak, az ő konzultársa lett.
Cézár konzulsága nagyjelentőségű reformokkal kezdődik. Ő is egy
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telektörvényjavaslattal lépett fel, mint már hat évtized óta annyi so
kan, csakhogy nála az volt a különbség, hogy ő a maga javaslatát ke
resztül is tudta vinni.

Cézár telektörvényjavaslata abban állott, hogy az államhoz tar
tozó földek Kápua környékén Pompejusz húszezer hadviselt katonája 
között osztassanak fel. De nemcsak katonák, hanem olyan polgárok is 
kapjanak földet, kiknek legalább három fiúgyermekük van. Javasolta 
továbbá, hogy amennyiben a Kápua környékén levő földek nem elég
ségesek, magánosoktól vásároljanak s árukat azokból a kincsekből 
fizessék ki, melyeket Ázsiából hoztak a győzelmes római seregek.

A szenátusnak kellemetlen volt az indítvány, mert a szenátus 
ezúttal is az arisztokrácia érdekeit képviselte. Nyíltan azonban Kátó 
kivételével nem mert tiltakozni ellene senki s ő sem abban a rideg for
mában szólalt fel ellene, hogy a javaslat törvénytelen, hanem csupán 
rámutatott ama nehézségekre, melyek végrehajtása folyamán keletkez
nének. Végül az ő szokott őszinteségével kijelentette :

,,A szenátusnak éppen nem tetszik, hogy Cézár az államjavak 
elajándékozása által iparkodik megnyerni magának a tömeget.”

Kátó felszólalására más szenátorok is bátorságot vettek maguk
nak felszólalni a javaslat ellen. Bibulusz konzul pedig ellenezte a tör
vényt azon indokolással, hogy ilyen újításokat nem célszerű megkoc
káztatni. Cézár azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Népgyűlés 
elé vitte a javaslatot, majd triumvirtársaitól, Pompejúsztál és Krasszusz- 
tól is megkérdezte, hogy m a véleményük róla, mire Pompejusz 
kijelentette :

,,Ha karddal és pajzzsal kellene, akkor is megvédeném a törvény- 
javaslatot mindenki ellen.”

A nép határtalan lelkesedéssel fogadta Cézár indítványait, Bibu- 
lusszal szemben pedig olyan módon mutatta ki ellenszenvét, hogy 
személyében is megsértette, minek következtében nemsokára vissza is 
vonult a közügyektől. Cézár tehát célt ért. Eltávolította htjából egyelőre 
ezt az ellenségét, aki mindenben arra törekedett, hogy terveit meg
akadályozza. A hajthatatlan és rettenthetetlen jellemű Kátó azonban, 
dacára a fenyegetéseknek és a száműzetés kilátásba helyezésének, meg
maradt tovább is amellett, hogy az államjavak nem arra valók, hogy 
velük bárki is a maga népszerűségét keresse. Ciceró azonban addig 
kapacitálta őt, amíg végre is engedett. Azt mondotta ugyanis :

,,Ha Kátó el is lehet Bóma nélkül, de Bóma nem lehet el Kátó 
nélkül.”
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Álta'ános he'yeslés tört fel e szavakra, úgyhogy Katónak is meg 
kellett hajolnia a többség előtt s megszavazta a Cézár indítványát. 
Ugyanekkor a szenátus által elfogadtatta Pompejúsznak Ázsiában 
tett intézkedéseit. De tett Cézár egyebet is, ami szociális szempontból 
szintén fontosnak Ígérkezett. A Lex Julia-törvény által szigorú bün
tetés ellenében gondoskodott arról, hogy a tartományok népét a római 
tisztviselők ezután ne zsarolhassák.

Cézárnak Pompejusszal és Krasszusszal való szövetsége, továbbá 
a nép kegyének megnyerése által sikerült magát megerősítenie a hata
lomban, sőt konzulsága leteltével öt évre megválasztatta magát Gallia 
és Illiria helytartójává. Ekkor már megtörtént különben, hogy Julia 
nevű leányát eljegyeztette Pompejusszal, maga pedig Kalpurniát, Pizó 
leányát vette nőül, miáltal rokonsági kötelékekkel is megerősítette 
Pompejusszal s ennek bizalmasaival való szövetségét. A szilárd jellemű 
Kátó előtt feltűntek ezek a dolgok s élénken tiltakozott a hatalom ilye
tén bitorlása ellen.

„Nem lehet tűrni — kiáltotta, — hogy a legfőbb hatalom házas- 
ságkerítők prédájává legyen és a tartományokat a hadvezérségekért, 
a kormányzóságokat pedig asszonyokért csereberéljék egymás között.”

Tiltakozásainak azonban kevés hatása lett. Cézár nemcsak Gallia, 
Cisalpina és Illiria kormányzójává lett, hanem a szenátus még Gallia 
Tranzalpína vezetését is rábízta. Távozása előtt még kivitte, hogy 
apósát, Kalpurniusz Pizót és Pompejusz egyik barátját, Gabiniuszt 
konzulokká válasszák. Csak a saját embereikkel töltötték be a hivata
lokat s hogy befolyásuk a következő évekre is biztosíttassék, Cézár 
jegyzékbe vette azok neveit, kik távolléte alatt a hatalom ellátására 
következni fognak.

Mialatt ő távol volt, Pompejusz Rómában maradt, tehát nem 
kellett tartania attól, hogy távolléte alatt meglepetések érhetik. Még 
konzulsága alatt iparkodott azonban két ellenségét, a római ariszto
krácia két legkiválóbb tagját, Cicerót és Kátót ártalmatlanná tenni, 
nehogy terveinek útjában álljanak. Kátót azon ürügy alatt, hogy Cip- 
rusz szigetének kormányát rendeznie kell, eltávolíttatta Rómából, 
Ciceró ellen pedig igénybe vette a legerélyesebb rendszabályokat.

Megválasztatta ugyanis tribunusszá Klódiuszt, egy hírhedt fér
fiút, aki nevezetes volt arról, hogy a Katilina-féle összeesküvésben 
fontos szerepet játszott. Rűnei azonban nem tudódtak ki s így szerencsé
sen megmenekült a következményektől. Klódiusz tribunusz akarL lenni, 
Cézár pedig segítette őt, hogy ezáltal a lelkiismeretlen embert a maga



eszközévé tehesse. Mihelyt Klódiusz elérte célját, a nép számára ked
vező javaslatokkal állott elő s mikor népszerűséget szerzett, bevádolta 
Cicerót, hogy római polgárokat kihallgatás nélkül megöletett.

Cicerót rendkívül érzékenyen érintette Klódiusz vádja s ő maga, 
valamint a szenátorok és több ezer római ifjú gyászöltözetben jelentek 
meg a . Kapitóliumon, hogy„a vád erejét megtörjék s habár Ciceró 
rimánkodással próbálta a népet maga részére megnyerni, nem sikerült 
semmit kivívnia s kénytelen volt gyors meneküléssel száműzetésbe 
menni, mert a feldühödt nép bosszúja elől élete sem volt már bizton
ságban. A népkegy és a szerencse forgandóságának jellemzésére mi sem 
érdekesebb példa a Ciceró eseténél. Ugyanaz a nép, mely nemrégiben 
őt a Katilina-féle összeesküvés leleplezéséért a haza atyjának nevezte, 
most a legridegebben száműzetésbe kergette s kincseket érő palotáját 
és falusi kastélyát földig lerombolta.

Szerencsére a Ciceró.száműzetése nem örök időre szólt, mert már 
a következő évben, midőn Cézár Rómától távol volt, a konzulok vissza
hívás indítványt terjesztettek e'ő érdekében s valóságos diadalmenet
ben hozták vissza Rómába, hol a szenátus a szenvedett károkért 
azzal kárpótolta őt, hogy házát és falusi kastélyát államköltségen újból 
felépíftette. A szenátusban eközben az arisztokrácia megkísérelte ha
talma visszaszerzését s mindenekelőtt a Cézár-féle telektörvény meg
semmisítésére törekedett. Ez Kr. e. 56-ban történt, mikor Cézár már 
javában harcolt a gallok ellen. Mihelyt értesült a Rómában keletkező 
mozgalomról, Lukában találkozót adott triumvirtársainak Pom- 
pejusznak és Krasszusznak s ezen az értekezleten újból megállapodtak 
abban, hogy egymást kölcsönösen támogatni fogják minden törekvé
seikben.

Az egyezség értelmében Cézár öt évre újból megmarad helytartói 
tisztségében, Pompejusz és Krasszusz pedig konzulok lesznek, majd 
konzuli hivataluk letelte után tartományi kormányzóságot nyernek, 
Pompejiusz Hiszpániában, Krasszusz pedig Szíriában. A konzuli hiva
talt Pompejusz és Krasszusz erőszakos úton nyerték el és pedig olyan
formán, hogy az ellenpárt embereit egyszerűen szétverték.

Pompejusz Rómában maradt egész éven át, Krasszusz azonban 
hadi babérokra vágyott s mindenáron Szíriába akarta seregét vezetni. 
Nem törődve a nép tiltakozásával és átkával, megindította hadait a 
párthuszok ellen, kik azonban a perzsákkal egyesülve, váratlanul 
megtámadták őt és seregét egészen tönkreverték. A vereség annál sú
lyosabb volt, mert Krasszusz és fia is halva maradtak a harctéren.

32 Tolnai Világlörténe’me
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A sereg roncsait Kassziusz kvesztor vezette Antiokhiába, kinek sikerült 
a párthuszokat visszaűzni és Szíriát római hódoltságnak megtartania.

A párt húsz király, kit Orodesznek hívtak, mikor Krasszusz holt
testét elébe vitték, levágatta Krasszusz fejét s hogy jellemezze a dús
gazdag és pénzéhes Krasszusz egész életprogrammját, szájába olvasztott 
aranyat öntetett.

,,Ne éhezze halálában azt, amit életében mindig szomjuhozott” 
— mondta.

A vereség Rómában is nagy lehangoltságot keltett. Krasszusz 
negyvenezer emberrel indult el a párthuszok ellen, abban a reményben, 
hogy a hadjárat folyamán gazdag zsákmánnyal fogja kárpótolni magát 
fáradalmaiért. Ehelyett ő maga és seregének legnagyobb része oda
veszett, úgyhogy Kassziusz kvesztorral alig hét-nyolcezer római harcos 
tudott megmenekülni. Krasszusz halála siettette a küszöbön levő válto
zásokat, valamint Pempejusz feleségének, Júliának halála is, miáltal 
a Cézár és a közötte levő kapcsok mindinkább meglazultak. Végül be
állott a szakítás, aminek előbb-utóbb úgyis meg kellett történnie.

Cézár (jalliai hadjárata.

Gallia név alatt a rómaiak azt a nagykiterjedésű hódoltságot 
értették, melyet a Rajna, a Pircnei-hegység, a Földközi-tenger és a 
Pó vize határoltak. Hatalmas terület volt ez, mely Gallia közös nevet 
viselte. Az egyik részt azonban, mely a mai Franciaországot és más 
tartományokat egyesített magában, Gallia Tranzalpínának, a másikat 
pedig, mely magában foglalta Felső-Olaszországot, határai a Rajnáig, 
az Alpesekig és az Atlanti-tengerig nyúltak ki, Gallia Ciszalpínának ne
vezték. Galliához tartoztak még Británnia és Irland is. Ezt a hatalmas 
területet sok néptörzs lakta, de északi irányból előnyomuló kelták, 
másként gallok kezdték őket kiszorítani régi lakóhelyeikről.

Gallia Tranzalpína lakosságának nagy részét a kelták alkották. 
Ez egy harcias, sokféle ügyességgel bíró nép volt, mely apró csopor
tokra és törzsekre oszolva Gallia, Helvécia, Hispánia és Británnia sok 
helyét ellepte. Legnevezetesebb osztály volt közöttük a nemesség és 
a druidák. Ez utóbbi a papi osztályt alkotta, mely a vezetést és az ural
mat gyakorolta. A druidák voltak a leghatalmasabbak a kelta társa
dalomban, kik nemcsak az isteni tiszteletet látták el, hanem a szellemi 
és erkölcsi élet minden viszonyában irányító befolyást gyakorollak.

Tolnai Világtörténelme. V-

___________
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Vallásuk természetimádásban állott s ebből fejlődött ki lassan
ként a druida vallás, mely a természet egyes tüneményeinek és crő- 
nyilvánulásának megszemélyesítéséből alakította ki a kelták hitét. 
A druidák azt tanították, bogy a lélek halhatatlan és a földi élet után 
a lélek számára egy szebb világ következik, melynek örömei és élvezetei 
jóval nagyobbak a földi élet boldogságánál. A vallásnak ez az alap
tétele nagy befolyással volt a kelták harci vitézségének fokozására. 
A gyönyörű és kívánatos színekkel ecsetelt túlvilági lét hiedelme, ha nem 
is közömbössé, de nyugodtabbá tette őket a földi lét iránt s a háborúk
ban nem rettegtek a haláltól, mert úgy tudták, hogy egy szebb élet 
következik számukra, hol a bátor harcosok minden fáradalmukért és 
szenvedéseikért dúsan kárpótolva lesznek.

A kelták, illetőleg gallok vallási hagyományaik folytán is harcos 
szellemű nép voltak. Békés időben állattenyésztéssel, vadászattal, 
halászattal foglalkoztak s apró kunyhókban laktak. Magas alakjukkal 
óriásokhoz hasonlítottak s még félelmesebbé tette őket az idegenek 
előtt hosszú hajviseletük és bozontos szakálluk. Gallia Tranzalpína, 
vagyis az Alpesekcn túli Gallia a rómaiak előtt nem volt korábban sem 
ismeretlen. Gazdag termőföldje, tengeri és szárazföldi útjai, bányái, 
vizei, mind nagyon megkedveltették a rómaiakkal ezt a területet, de 
a gallok földjének igazi jelentőségét csak Cézár fogta fel. Midőn a galliai 
kormányzóságot megkapta, már arról ábrándozott, hogy ezt a hatal
mas területet római provinciává fogja alakítani. Mikor ugyanis Kr. e. 
59-ben Gallia és Illiria helytartójává tették, a viszonyok átvizsgálása 
után mindjárt felismerte azt a kedvező helyzetet, mely itt vezéri ambi- 
ciója számára kínálkozik. Galliának ekkor még csak kis része tartozott 
Rómához s Cézár korán belátta, hogy a hatalmas terület meghódításá
val nagy hálára kötelezheti le maga iránt Rómát, másrészt ezzel a maga 
helyzetét is gyökeresen megerősítheti.

Mindenekelőtt arra volt szüksége, hogy harcedzett és fegyelem
ben tartott hadsereg felett rendelkezzék. Cézár kitünően értett ahhoz, 
hogy miként kell a katonákat egyfelől a fegyelem szigorú követelésével, 
másfelől kedvezésekkel maga iránt megnyernie. Egyéniségének varázs
latos hatalmával úgy kézben tudta tartani őket, hogy minden kíván
ságát vakon teljesítették. Igaz, hogy maga Cézár, a lángelme hatalmas 
adományán kívül a legkiválóbb katonai és férfiúi erényeket egyesítette 
magában.

Kitűnő képességeinek érvényesítésére alkalmat adott aztán az a 
mozgalom, mely ebben az időben a helvétek között keletkezett.



A köztársaság válságos idői 35

A helvétek szintén kelta eredetű néptörzs volt, mely eddig a Rajna 
folyó körül húzódó havasok és a Jura-hegység között lakott. A germá
nok által megtámadva, elhatározták, hogy alkalmasabb helyet keres
nek maguknak, miután lakóhelyük a megélhetés szempontjából sem 
nyújtotta a kívánatos biztosítékot. A helvétek a gallok között akartak 
maguknak új hazát alapítani s összes hadi eszközeikkel és szekereikkel 
felkerekedve nekiindultak a honalapító hadjáratnak. Ámde Cézár 
mindenütt nyomukban volt s Autun közelében úgy megverte őket, 
hogy kegyelemre meg kellett adniok magukat.

Az első hadi siker után csakhamar következett a második. A gal
lok és a germánok háborúba keveredtek egymással. A germánok vezére 
a vitéz Arioviszlusz volt. A gallok küldöttséget menesztettek Cézárhoz 
s felhívták őt támogatásukra. Cézár készséggel felajánlotta segítségét 
a galloknak, de ugyanekkor Ariovisztuszhoz is követeket menesztett, 
hogy általuk tanácskozásra hívja fel a germánok vezérét. Ariovisztusz 
gőgösen válaszolt:

„Nem tudom, mit akarhat tőlem a római vezér saját országom
ban ?”

S nem teljesítette Cézár kívánságát. Cézár másodszor is elküldte 
hozzá követeit, ezúttal erélyesebb utasításokkal. Az volt a kívánsága, 
hogy a germán vezér szüntessen be mindenféle hadikészülődést, mert 
különben a római imperiummal fogja szemközt találni magát. Ariovisz- 
túsznak azonban nem imponált a fenyegetés s a maga elbizakodott és 
gőgös modorában visszaüzente :

„Nekem jogom van háborút viselni ott s akkor, amikor akarok. 
A háború joga az, hogy a győző uralkodjék a legyőzött felett s a rómaiak 
sem tesznek soha másképen. Ha Cézár velem küzdeni akar, ám jöjjön 
s majd meglátja, mire képes egy germán nép, mely tizennégy éven át 
nem nyugodott fedél alatt.”

A germán vezér fenyegetésének az lett a következménye, hogy 
Cézár elhatározta a háborút. Katonái azonban, akik mindenféle szörnyű 
dolgokat hallottak a germánokról, megijedtek. Még pedig úgy meg
ijedtek, hogy egyrészük végrendelkezni kezdett. A másik rész inga
dozott, a nagyobb hányad pedig olyan kedvetlennek mutatta magát, 
hogyha nem Cézár, hanm valami erélytelen vezér áll a csapatok élén, 
a háborút meg sem lehetett volna kezdeni. Cézár azonban szeme közé 
akart nézni minden áron a germánok felől jöhető veszedelemnek, azért 
egyenesen katonáihoz fordult. Lelket akart önteni beléjük, hogy ne 
csüggedjenek. Figyelmeztette őket arra a sikerre, melyet csak nemrég
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aratlak a helvétek felett. Ha pedig a helvéteket legyőzték, akkor a 
germánoktól nincs mit félniük, mert ezeket viszont a helvétek verték le. 
Majd beszédet intézett katonáihoz, melyben ezeket mondotta :

„Hallottam, hogy nem akartok engedelmeskedni. Ettől nem félek, 
mert tudom, hogy csak igazságtalan, önző és szerencsétlen hadvezérek 
szoktak ettől félni. Hogy igazságos vagyok, azt bizonyítjátok ti maga
tok, mert öt éven át folyton tapasztaltátok. Hogy becsületes vagyok, 
arról egész életem és hogy szerencsés hadvezér vagyok, arról a helvét 
háború tanúskodik. Még ez éjjel ki fogom adni tehát az indulási pa
rancsot. Látni akarom, mi nagyobb a lelketekben : a becsület, a szé
gyen, vagy a félelem. És ha senki sem akar követni, akkor egymagám 
megyek a 10-ik légióval, melynek bátorságában sohasem kételkedtem s 
amely jövőben is a testőrségem lesz.”

Ez a beszéd rendkívül jellemzi a Cézár kiváló emberismeretét. 
Tudta jól, hogy a bátor és biztos hang helyreállítja katonái lelkében a 
bátorságot, a 10-ik légióra való hivatkozás pedig felébreszti bennük 
az önérzetet, a megnevezett légiót pedig egyenesen fanatikussá teszi 
maga iránt a feltételezett bátorság által, holott ez a légió sem volt kü
lönb, mint a többi s Cézár éppen csak azért említette, hogy büszke
ségüket felébressze. Célját elérte, mert a sereg engedelmes követője 
lett parancsainak s amikor Vezonciónál szembe került a germánokkal, 
olyan fényes diadalt aratott, hogy Ariovisztusz is csak meneküléssel 
tudta életét megmenteni.

Cézár ezzel a hadjárattal egyszerre két feladatot oldott meg. 
Először megverte a germánokat s ugyanekkor iga alá hajtotta a gallo- 
kat, kik csak most vették észre, hogy mit nyertek Cézár szövetségével. 
A gallok szerették volna függetlenségüket visszanyerni és a belgákat 
hívták segítségül. De Cézár ezeket is elverte, úgyhogy ezután a kisebb 
törzsek meghódítását is nyugodtabban végezhette. Egyik győzelmet a 
másik után aratva Galliának szinte minden részében megvetette már 
a lábát, midőn elhatározta, hogy átkel a galliai szorosokon és a Rajna 
folyón, hogy hódításait ezekre a részekre is kiterjessze.

Két kisebb germán törzs ebben az időben betört belga területre, 
Cézár ezt az ürügyet ragadta meg a Rajnán való átkelésre. Eleinte 
hajlandó volt alkudozni velük, de midőn egy római hadosztályt meg
támadtak, minden könyörgésük ellenére megtámadta és keményen 
megverte őket. Rómában ezt a hadjáratot ellenségei fel akarták hasz
nálni megbuktatására. Azzal érveltek, hogy nem méltó a vezéri tiszt
ségre az olyan ember, aki megtámadja a békés népeket s ezáltal a köz-



társaságot kiszolgáltatja a népjogok meggyalázása vádjának. Cézár 
párthívei azonban megakadályozták az ellenpárt aknamunkáját, úgy
hogy ő nyugodtan folytathatta hadműveleteit, melyeknek színteréül ez
úttal Britanniát szemelte ki.

A Britanniába való átkelés előtt Cézár összevonta a galliai par
tok mentén levő hajókat és ezekkel indult meg a rómaiak által eddig
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Cézár hídja a R ajnán .
Gallini h adjáratai során Cézár h id a t verete tt  a  R ajnán , h ogy légi ót a tú lsó  parton la k )  
germ án törzsek  ellen  vezesse. Az egykorú  leírások a lap ján  ilyen  alapos h ozzáértéssel volt 

m egszerkesztve ez a h íd , am in t kép ün k  m u tatja .

még ismeretlen szigetország meghódítására. Illetőleg ez csak afféle 
hódítási kísérlet volt, mert az eredmény felől Cézár még valószínűség 
szerint sem lehetett tisztában. Britanniát ugyanis magas és menedékes 
partjai védték a tenger felől közeledő ellenség ellen s ezt a természetes 
védelmet, melyet a partvidék országuknak nyújtott, az itt lakó cimber 
maradványok és kelta eredetű törzsek fokozták a tervszerű ellent- 
állással is. Mihelyt tisztába jöttek azzal, hogy a római csapatok mit 
akarnak, tömegesen ellepték a partokat s a brittek mindenütt erélyesen 
védekeztek. Cézár jó ideig nem tudott partra szállani. Katonáit nem 
lehetett rávenni, hogy vízbe való ugrás és úszás által közelítsék meg
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a partokat. Sokáig tétlenül vesztegelt a sereg. Végül Cézár egyik zászló
tartója a tizedik légió jelvényét alkotó római sast kezébe ragadva így 
kiáltott :

„Kövessetek baj társak, ha nem akarjátok, hogy az ellenség ha
talmába ejtse e sast, mert én megteszem kötelességemet a köztársaság 
és a vezér iránt !”

Ezzel a vízbe vetette magát, mire száz és száz római katona, majd 
az egész sereg követte példáját s óriási erőfeszítés között megszállot
ták a partokat. A diadal azonban nem tartott sokáig, mert a hajóhadat 
komoly veszedelem fenyegette, minélfogva Cézárnak gyorsan el kellett 
hagynia Britanniát. Másodszor 54-ben tett újra kísérletet Britannia 
ellen s meg is hódította azt, de jobbnak látta otthagyni, mivel a távol 
levő szigetország megszállása és kormányzása s kkal több gondot adott 
volna a köztársaságnak, mint amennyit a hódítás megérdemelt. Minden
esetre annyit mégis elért Cézár, hogy diadalai számát néhánnyal ismét 
szaporította s elmondhatta magáról, hogy olyan távol; helyeken is be
csületet szerzett a római sasnak, hol addig római hódító rajta kívül 
nem járt.

A britanniai hadjáratot azért is abba kellett hagynia, mert másutt 
volt szüksége katonáira, nevezetesen Galliában. Itt távolléte alatt ki
tört a forradalom. A gall törzsek le akarták rázni a római igát. Az egész 
mozgalom vezetője Vercingetorix volt.

A forradalom gyorsan támadt és gyorsan terjedt. A felkelők, 
hogy egymással érintkezhessenek, bizonyos távolságokra embereket 
állítottak fel, kik a küldött figyelmeztetéseket vagy a nyert észleleteket 
rögtön közölték egymással. Vercingetorix, mihelyt átvette a vezérle
tet, azt a haditervet állapította meg, hogy nyílt csatákban nem fogja 
Cézár ellen a harcot felvenni, ellenben portyázó ütközetekkel zaklatja 
s mindaddig fárasztja, amíg majd az elkedvetlenedett és megbontott 
csapatokkal könnyen elbánhat. Számítása azonban nem sikerült, mert 
Cézár sokkal ügyesebb volt a portyázó harcokban is s légióival olyan 
kárt te tt a forradalmárokban, hogy azok kénytelenek voltak egyik 
tartományból a másikba menekülni.

Vercingetorix erre felhagyott a portyázó hadviseléssel s helyette 
a nyílt támadást választotta. Összevonta haderejét s most arra irányí
totta figyelmét, hogy Cézárt Itáliától, honnan segélyforrásait kapta, 
elzárja. Más vezérrel szemben talán sikerült volna terve, de Cézárral 
így sem tudott boldogulni, mert Cézár olyan váratlanul lépett fel ellene 
és olyan nyomatékkai támadt Vercingetorix csapataira, hogy ezek sietve
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Alezia várába vonultak. De itt sem voltak biztonságban, mert pár 
havi ostrom után meg kellett adniuk magukat. Vercingetorix legdísze
sebb ruháját öltvén magára, megjelent Cézár táborában s úgy a maga, 
valamint csapatai számára kegyelmet kért. A vezér nélkül maradt 
forradalmat könnyű volt ezután Cézárnak levernie. Nyolc-tíz évet vett 
ugyan igénybe a galliai hadjárat, de Cézár a nagy harcok után végre 
mégis célt ért. Meghódította ezt a nagy tartományt s közel ezer várost 
és háromszáz népet iktatott a római impérium hatalma alá. Ekkora 
győzelemmel és ilyen nagyszabású sikerrel rajta kívül eddig egyetlen 
római vezér sem dicsekedhetett.

A meghódított tartományokban a római műveltség aztán rend
kívül gyorsan elterjedt. Ipar, kereskedelem, tudomány, művészetek, 
gazdaság hamar virágzásnak indultak, úgyhogy a Krisztus születése 
utáni századokban Gallia már a legvirágzóbb tartományok közé tar
tozott.

Ponipcjusz állástfoglal Cézárral szemben.

A galliai hadjáratok folyamán a pártviszály és a korrupció olyan 
magasra nőtt Rómában, hogy az államügyek méltó vezetését már egyik 
párttól sem lehetett remélni. Rablások, sikkasztások, gyilkosságok és 
mindenféle visszaélés napirenden voltak. Az arisztokraták és demo
kraták ádáz gyűlölettel állottak szemben egymással, de még az osztá
lyokon belül is annyi ellentét, érdekharc és ellenségeskedés nyilvánult, 
hogy a korrumpált állapotok a teljes felborulás veszedelmével fenyeget
ték az állam rendjét.

Ha valamelyik pártnak az ellenpárt egy kiválóbb embere útjá
ban állott, egyszerűen eltette láb alól s amelyik csoport a hatalmat 
kezébe kerítette, iparkodott azzal mingyárt visszaélni. A konzulválasz
tások alatt különösen felfordullak az állapotok Rómában. A zavargá
sokra ezúttal az adott alkalmat, hogy az arisztokraták vezére, Miló is 
pályázott a konzulságért. Ponipcjusz és az elvetemedett Klódiusz min
dent elkövettek arra, hogy Miló tervét meghiúsítsák. Különösen 
Klódiusz fejtett ki ellene nagy agitációt.

A harc nem maradt csak politikai téren, hanem átterelődött a 
legszemélyesebb térre is. A két ellenfél minden eszközt megragadott, 
hogy a másikat tönkretegye.

Egy alkalommal Miló vidékre akart utazni. Midőn Klódiusz érte
sült szándékáról, fegyveres emberekkel támadta meg őt és kíséretét.
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Kegy dulakodás fejlődött ki a két csoport között s a támadás olyan 
heves volt, hogy Klódiusz is életét vesztette. A nép hatalmas tüntetése
ket és zavargásokat rendezett Klódiusz halála miatt. Holttestét a 
Kúriába vitték s az épülettel együtt elhamvasztották, Miló ellen pedig 
komoly ostromot indítottak. Öt nap és öt éjjel állandóan ostromolták a 
házát, úgyhogy a zavargások miatt a szenátus kénytelen volt Pom- 
pejuszt újból felruházni teljes hatalommal, hogy a rendet helyreállítsa.

Az izgalmak tüze mégis olyan magasan lobogott, hogy Milót 
törvény elé kellett állítani. Ciceró vállalta el a védelmét s ékesszólásá
nak minden varázsát elővette, hogy a bírák ítéletét Miló javára for
dítsa. De neki sem sikerült Milót megmentenie. Az ítélet száműzetésre 
szólt s Milónak el kellett hagynia Rómát, Massziliába vonult, abban a 
reményben, hogy a viszonyok fordulásával talán sikerülni fog vissza
térnie.

Rómában ezalatt széltében-hosszában folytak a legvakmerőbb 
vesztegetések. Ezek előidézésében Cézárnak kiváló szerepe volt. 
Következett ugyanis az ideje annak, hogy a Cézár prokonzulsága, illető
leg galliai helytartósága letelik s helyébe mást választanak. Cézár azon
ban annyira megszokta a hatalmat, hogy a legnagyobb rettegéssel 
gondolt arra, hogy neki is le kell majd egyszer mondania hivataláról s 
ezáltal elveszíti mindazt, ami őt eddig naggyá tette. Cézár úgy gon
dolta, hogy sem a fővezéri hatalmat, sem a galliai helytartóságot nem 
teszi le, ennélfogva sietett mór jó korán megnyerni a népet a maga szá
mára. Célja elérésére nem kímélt semmi áldozatot. Gallia óriási kincsei 
egyre vándoroltak Rómába, hogy kapzsi és pénzéhes emberek kincs- 
szomját kielégítsék.

Skriboniusz Kurtó és Márkus: Antoniusz tribunuszok voltak Cézár 
főügynökei, akik összeköttetésben álltak Róma legziláltabb és leg- 
ziilöttebb elemeivel : előkelő, de költekező és könnyelmű életet élő 
nőkkel, levitézlett nemes ifjakkal, hatalmas és tehetős tisztviselőkkel 
s mindenkivel, aki bármi keveset is hasznára lehet az ügynek. Pénz 
nem számított. Gallia tartományai bőven termették az aranyat s mikor 
Cézár legfontosabb érdekének megvédéséről volt szó, nem krajcáros- 
kodtak.

Egyedül Kurió tribunusz pártfogásának megnyerése belekerült 
Cézárnak 3 millió pengő értékű pénzbe. Az összeget azonban nem 
sokallotta, mert Kurióra feltétlen szüksége volt. Az a vélemény ural
kodott ekkor róla, hogy szónoki képesség dolgában Ciceróval vetekedik 
s ezt a véleményt igazolta is Kúriának az a nagy hatása, melyet a népre
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gyakorolt. Antóniusz viszont készséggel állott Cézár oldala mellé, 
mert úgyszólván egész karriérjét s minden vagyonát neki köszönhette. 
Aztán tudta jól azt is, hogy Cézár nem az az ember, aki hálátlan volna 
az ő hű emberei iránt. Az ő pártjára állott még megfelelő kárpótlás 
ellenében Emiliusz Paulusz, kinek szintén az volt a feladata, hogy Kurió- 
val és Antoniusszal ébren tartsa a nép érdeklődését iránta.

Cézárnak komoly oka volt ugyanis tartania attól, hogy a szenátus 
nem fogja prokonzulságát meghosszabbítani s vezéri működésének 
abbahagyására szólítja fel. A szenátus ellen tehát a népnél és a nép 
vezéreinél keresett biztosítékot. Tudta azt is, hogy Pompejusz szinlén 
a hatalomra vágyik s nem jó szemmel nézi az ő nagy sikereinek növeke
dését. Pompejusz tényleg vágyott a hatalomra, de nem abban az érte
lemben, mint Cézár gondolta. Első ember szeretett volna lenni a köz
társaságban, mint ahogy már több ízben volt, de az alkotmány fel
forgatására és a maga hatalmának végsőkig való növelésére nem igen 
gondolt.

Pompejusz pártján voltak Ciceró, Kátó, a szenátorok és az 
előkelő osztály legnagyobb része. Cézár viszont a népet dolgozta meg, 
még pedig azzal a hathatós eszközzel, mely a népszerűség és a siker 
legbiztosabb előmozdítója : pénzzel. így fölkészülve Cézár kérelmet 
adott be a szenátushoz azza1 a kívánsággal, mentsék föl az alól, 
hogy a konzulság elnyerése végett személyesen jelenjen meg Rómá
ban. Pompejusz pártolta kérelmét s a szenátus is teljesíthetőnek 
vélte. Ennél a pontnál azonban nemsokára kibontakoztak az összes 
ellentétek.

A néppárt nem elégedett meg azzal, hogy Cézár a személyes meg
jelenés alól föl legyen mentve, hanem követelte, természetesen vezérei 
bujtogatására, hogy Cézár fővezérsége is hosszabbíttassék meg s to
vábbra is Galliában maradhasson, jóllehet ott már régebben befejezték 
a római csapatok tennivalójukat. Ezenkívül a szenátus arról is értesült, 
hogy Cézár tizenkét légióval szaporította seregét s ezeket is vezetése 
alatt akarja tartani.

Pompejúsznak nem volt nehéz dolog felismernie e jelekből Cézár 
szándékát. De ő még mindig kicsinyelte vetélytársának erejét, mert 
különben maga is utánanézett volna a seregszervezésnek. A szenátus 
azonban, hogy Cézár szándékait keresztezze, Pompejuszt, mint konzult, 
diktátori hatalommal ruházta fel s rendeletet küldött Cézárhoz, hogy 
seregeit bocsássa el és a fővezérségről mondjon le. Pompejusz c 
rcndeleteknek azzal próbált nyomatékot adni, hogy maga is sereget



42 Tolnai Világtörténelme

gyűjtött. De későn gondolt erre az intézkedésre, mert Cézárnak ezzel 
már nem sokat árthatott.

A szenátus rendeletéi ellenében a néptribunok ugyanis vétójogu
kat alkalmazták, sőt erélyesen követelték Pompejusz letételét is. Erről 
természetesen szó sem lehetett, hiszen nem azért szövetkezett Pompejusz 
a szenátussal és az arisztokratákkal, hogy azok őt bukni hagyják. De 
különben is az ellentétek a pártok között annyira kiélesedtek, a kor
rupció és a visszaélések olyan általánossá lettek, hogy a viszonyok to
vább így nem maradhattak. Valamelyik irányban el kellett dőlnie a 
versengésnek s ezt tudta Cézár is és Pompejusz is. Éppen csak nyiltan 
nem mertek egyelőre fellépni, nehogy a felelősség a polgárháborúért 
rájuk háruljon.

Róma állapotai ugyanis annyira züllöttekké váltak ebben az idő
ben, hogy a polgárháború kikerülhetetlennek látszott. A viszonyok 
jellemzésére érdekesek voltak Cicerónak ekkor írott szavai:

„Az egyik nem akar urat, a másik nem szenved meg hozzá hason
lót. Cézár a trónt akarja elfoglalni, Pompejusz szeretné, ha őt ültet
nék bele.”

Hogy mit jelentett az egyik és mit a másik törekvése, arra nézve 
Kátó a következő érdekes nyilatkozatot tette a két uralomra vágyó 
férfi összecsapása e lő tt:

„Ha Pompejusz győz, száműzöm magamat Rómából. Ha pedig 
Cézár, akkor megölöm magamat.”

Pompejusz a válság ezen legvészesebb napjaiban is vakon bízott 
benne, hogy ő fog győzni, mert ő a hatalmasabb, ő a tekintélyesebb 
és ő a korosabb. Mindent a maga javára magyarázott, anélkül, hogy 
figyelembe vette volna azokat a nagy sikereket, melyeket Cézár Galliá
ban elért. S úgy látszott, nem akart emlékezni arra sem, hogy Cézár 
keze alatt légiók vannak, melyek talán még Róma ellen is fordulhatnak.

A néptribunok ezalatt gyorsan Cézár elébe siettek, miután a sze
nátus fenyegető magatartást mutatott ellenük. Tudtára adták Cézár
nak, hogy Rómában nem biztos a maradásuk és tribuni sérthetetlensé
gük sem védi meg őket az ellenfél bosszújától. Végül segítségét kérték 
a szenátus ellen, azt mondták, hogy ezzel az egész római nép érzelmeit 
tolmácsolják.

Cézárra nagy hatást tettek a tribünök jelentései. Tudvalévő, hogy 
a szenátus felszólította őt állásáról való lemondására és a légiók el
bocsátására. Nem akarta azt a látszatot kelteni, mintha a szenátus 
határozatával ellenkezni akarna, tudatta tehát, hogy hajlandó magát a
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rendeletnek alávetni, csupán rzt kérte, hogy Illíriát hagyják meg 
neki két légióval. S egyik légióját mindjárt a párthuszok ellen hada
kozó Lentulusz rendelkezésére bocsátotta, egyet pedig Pompejusznak 
adott vissza.

A szenátusnak azonban ez nem volt elég. Most már erélyesen 
követelte, hogy állásairól mondjon le és összes légióit oszlassa föl, 
mert ellenkező esetben hazaárulónak fogják tekinteni. Ezen határozat 
ellen viszont a Cézár pártján levő tribünök erélyesen tiltakoztak 
s mikor látták, hogy az ellenpárt dühe miatt életük sincs biztonságban, 
álöltözetben Cézár táborába menekültek s felszólították őt a köz
társaság megmentésére.

így állottak az ügyek, mikor Cézár prokonzuli hivatala letelőben 
volt. Egyfelől a szenátus és Pompejusz pártja követelte letételét, 
másfelől a tribünök kívánták tőle az ellenpárt megsemmisítését.

Róma ebben az időben már teljesen meg volt érve a polgárhá
borúra. Csak az alkalmas időre kellett várni, hogy a szenvedélyek vihara 
és a pártoskodások tüze egész erővel kitörjön. Pompejusz még ekkor 
is lekicsinylette a Cézár erejét s bízott benne, hogy szükség esetén 
könnyen fog vele elbánni. Midőn figyelmeztették arra, hogy tennie 
kellene valamit Cézár ellen, védőcsapatokról kellene gondoskodnia, 
fölényes gőggel így válaszolt :

„Elég, ha egyet a földre toppantok s azonnal légiók fognak onnan 
előteremni.”

Pedig már nagyon égetővé vált a csapatok szervezése, mert Cézár 
el volt határozva arra, hogy erőszakkal is érvényt szerez a maga jogai
nak. A szenátus közben egy lépéssel tovább ment s határozatot hozott, 
hogy Pompejusznak és a főtisztviselőknek kötelessége a köztársaságról 
gondoskodni s ugyanakkor kardot adatott Pompejusznak, a köztársa
ság kardját, melyet a megbízottak ezen szavak kíséretében nyújtottak 
át nek i:

„Rajtad a sor megvédeni a köztársaságot s vezetni a sereget.”
Pompejusz komoly méltósággal válaszolta :
„Kész vagyok erre, ha a dolgokat nem lehet másképp elintézni.”



A második polgárháború. — Cézár legyőzi Pompejuszt.

Pompejusz mihelyt megkapta a diktátori hatalmat, mindenek
előtt sereget szervezett. Azután a kormányzást vette kezébe. A meg
hódított tartományok helytartóivá a maga embereit tette s várta az 
események fejlődését. Ezek pedig fejlődtek meglehetős rohamossággal 
abban a rendszerben, melyet Cézár nagyravágyása szabott nekik.
A szenátus felhívásai eredménytelenek maradtak. Cézár színleg úgy 
mutatta, mintha engedelmeskedne a parancsnak, holott el volt 
tökélve rá, hogy a tíz éven át megszokott hatalmat nem engedi kezé
ből kiragadni.

Mikor a tribünök táborába meneküllek, összehívta légióit s be
szédet intézett hozzájuk. Ismertette a helyzetet s rámutatott arra a 
hálátlanságra, mellyel a szenátus irányában viseltetik, aki Galliát meg
hódította. Figyelmeztette őket az alkotmány veszedelmére s mindazon 
cselszövésekre, melyekkel a szenátus a nép jogait akarja kijátszani.
A katonák nagy felzúdulás között hallgatták Cézár szavait s kijelentet
ték, hogy hajlandók bárhova menni vele, amerre vezetni fogja őket.
Cézár többé nem habozott. Seregeit megindította Pióma ellen, de midőn 
a Rubikó folyó elé ért, aggodalommal megállott. Ez a folyó alkotta 
azt a határvonalat, mely a római, illetőleg itáliai területet Gallia 
Cisalpínától elválasztotta. A római törvények értelmében pedig az a 
vezér, amelyik ezt a folyót, illetőleg a határt fegyveres sereggel és ellen
séges szándékkal átlépi, a haza ellenségének tekintetik, akit bárki 
megtámadhat s büntetés nélkül elpusztíthat.

Cézár sokáig elmélkedett a nevezetes folyó partja mellett a sors 
forgandóságáról, de minél tovább gondolkozott, annál inkább meg
szilárdult lelkében az a hit, hogy helyesen cselekszik, ha Pompejusz 
ellen felveszi a harcot. Aztán a hatalomról volt szó, vagyis az uralko
dásról, melyről ő többször mondotta a következőket:

„Mindenben igazságos legyen az ember, kivéve, ha uralkodásról 
van szó.”

Most pedig arról volt szó, még pedig a legkomolyabb formában, 
hogy ő vagy Pompejusz maradjon-e meg az imperátorságban. S mikor 
a lehetőségeket elgondolta, megérlelődött elméjében az elhatározás, 
hogy nem fog engedni s még erőszak árán is keresztülviszi terveit. A folyó 
partján merengve, ekkor mondta volna ezeket a szavakat:

„A kocka el van vetve.”

I
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Ez a kijelentés pedig azt jelentette, hogy nem számol a következ
ményekkel s történjék bármi, végrehajtja elhatározását. A nevezetes 
és történelmi jelentőségű lépés tehát megtörtént. Cézár és seregei át
lépték a Rubikót s ezzel megkezdődött a második polgárháború nyi
tánya.

Rómában leírhatatlan izgalmat okozott Cézár közeledésének híre. 
Aki csak tehette, menekült falura vagy vidékre. Pompejusz maga sem

Cézár átkel a Rubikón.
Mikor a szen átu s m egfoszto tta  C ézárt a galliai lég iék  fö vezérle tétc l, csap a ta it Hóma 
ellen  v ez ette , liogy leszám oljon e llen fe le ivel, elsősorban  P om p eju sszal. A R ubik  j fo lyóhoz  
érve egy  d arabig  e ltöp ren gett cselek ed etén ek  k övetk ezm én yei fö lö tt. D e aztán  d ön tött, 

katonái élén  á tk e lt  a fo lyón  s m ost m ár habozás n élkü l in d u lt R óm a ellen.

tudta, hogy a nagy zavarban mihez fogjon. Egy római polgár ekkor 
megállította őt és hivatkozva korábbi kijelentésére, így szólt:

„Nagy Pompejusz, most toppants a földre s varázsold elő a meg' 
ígért légiókat.”

De Pompejusz hiába toppantott. 0 maga is olyan tanácstalanul 
állott, mint a szenátus vagy bármelyik római polgár. Nem is tudott 
jobb megoldást találni, mint hogy hirtelen elhagyta Rómát és ideigle-
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nescn Kápuában vonta meg magát. Az ellenállást azonban hiába pró
bálta meg, mert Cézár diadalmasan haladt előre. A városok pártjára 
állanak s hatvannapi menetelés után Rómát is beveszi. Pompejusz ennek 
hírére Kápuából is menekül s Brundiziumban vonja meg magát embe
reivel.

Rómába érve mindenekelőtt a Szaturnusz-templomban őrzött és 
a gall háborúkban összegyűjtött kincseket vette magához Cézár, holott 
a törvény csak arra az esetre engedte meg ennek felhasználását, ha a 
gallok vagy más nép végső veszéllyel fenyegetné a birodalmat. Az évek 
és évtizedek óta felszaporodott kincseket azonban Cézár magához vette, 
miközben eljárását ezen szavakkal indokolta :

„Rómát esküjétől feloldom, gallok nincsenek többé !”
A kezei közé jutott pénzt aztán uralma erősítésére használta fel. 

A tartományokba a maga hű embereit nevezte ki. S mivel Pompejusz 
Hispániába menekült, elhatározta, hogy utána megy és ott fog vele meg
ütközni.

„Menjünk Hispániába — mondta — legyőzni a vezér nélküli sereget, 
aztán majd a sereg nélküli vezért fogjuk leverni.”

Cézár rövid négy hónap alatt az egész Hispániát meghódította, 
mire Pompejusz Epiruszba menekült s Görögországból és az ázsiai tar
tományokból több légiót vont össze.

Pompejusz táborában volt a szenátus is s így ő képviselte látszó
lag az igazi Rómát. Csakhogy minden azon múlt, hogy miként tud Cézár
ral megbirkózni.

Cézár természetesen szintén megtette az előkészületeket a leszámo
lásra. Miután a szenátorok Rómából eltávoztak, Cicerót kereste fel abban 
a reményben, hogy sikerülni fog a maga számára megnyernie. Felkérte 
őt, hogy térjen vissza Rómába, mert úgy gondolta, hogy példája hatás
sal lesz a szenátorokra és követni fogják őt Rómába.

Cicerót mindig jellemezte a gyávaság és az alkalmazkodás. Oda- 
luízott, amelyik párt vagy pártvezér erősebbnek látszott előtte. Jelen 
pillanatban úgy hitte, hogy Pompejusz a hatalmasabb fél s nemsokára 
diadalmas sereg élén fogja Cézárt elűzni. Pedig tévedett, még pedig 
végzetesen tévedett. Most azonban nem hallgatott Cézár intésére, 
hanem Pompejusz táborába ment, hol ünnepélyes fogadtatásban volt 
ugyan része, de hamarosan átlátta, hogy itt nem terem számára 
sok babér.

Mikor Ciceró megérkezett, Pompejusz ezekkel a szavakkal 
fogadta :
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„Későn jöttél !”
Mire Ciceró gúnyosan visszavágta :
„Pedig még semmi előkészületet nem látok.”
Aztán később is megragadta az alkalmat, valahányszor Pompejuszt 

csipkedhette. Egy alkalommal mikor valaki azzal a hírrel jött, Pxómá- 
ban azt beszélik, hogy Cézár Pompejuszt zárva tartja, gúnyosan meg
jegyezte :

„Láthatod, hogy a hír valót tartalmaz.”
Értette alatta azt, hogy Pompejusz nem tud mozdulni a Cézár 

által készített gyűrűből. Más alkalommal, egy csatavesztés után, mikor 
azzal vigasztalták őt, hogy hét sast, azaz hét római jelvényt megmen
tettek, azt felelte :

„Legjobb volna ezekkel a sasokkal most varjak ellen harcolni.”
A sok gúnyos csipkedést végre Pompejusz is megelégelte és indu

latosan rászólt:
„Menj hát Cézárhoz, ott fogod majd látni, mit tesz az én tőlem 

félni.”
Cicerónak abban mégis igaza volt, habár későn vette észre, hogy 

Pompejusz ügyei nem a legkedvezőbben állanak. A szenátus ugyanis 
minduntalan beleavatkozott Pompejusz rendelkezéseibe, miáltal a 
vezetés egységességét megbontotta. Aztán hiábavaló volna tagadni, 
hogy Pompejusz sem volt az az ember, aki a Cézár zseniálitásával szem
ben a versenyt megállhatta volna.

A lehető legellentétesebb jellem volt ez a két férfiú. Cézár vak
merő, gyorsan határozó és mindig célra törő, míg Pompejusz puha
jellemű, kényelemszerető, ingadozó férfiú volt és mindig csak utólag 
jött rá, hogy mit kellett volna előbb cselekedni^. Most is, hogy hadait 
Farzalusz és Théba között összevonta, nem gondoskodott serege szá
mára visszavonulási útvonalakról s csupa újoncokból állította össze 
haderejét, holott tudhatta, hogy Cézár olyan hadsereggel jön ellene, 
mely éveken át való ádáz csatákban edződött meg. Egyideig tudta 
ugyan tartani magát Cézárral szemben, sőt Dirrhakhiumnál elég érzé
keny vereséget is okozott neki, a farzaluszi döntő ütközetet azonban 
elvesztette.

A Kr. e. 48-ik év május 12. napján volt a farzaluszi csata, mely 
Pompejusz táborának csúfos megfutásával végződött. Cézár katonái 
nemcsak a csatatéren győztek, hanem az ellenfél táborába is berontot
tak. Pompejusz, mikor ezt látta, felkiáltott:

„Hogyan, még a saját táboromban is ?”
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S aztán szomorúan végigpillantott a csatatéren, hol közel huszonöt
ezer katonájának holtteste feküdt, míg Cézár seregéből mindössze há
romszáz veszett el. S amint végigjártatta tekintetét szerencsétlen ka
tonáin, felsóhajtott:

,,Ők akarták ! Nekem nem volt egyéb választásom, mint győzni 
vagy elbukni.”

A csata folyamán Cézár mindenütt megjelent és a következő 
figyelmeztetést adta embereinek :

„Parce civibusz milesz!” (Kíméld a polgárokat, katona !)
Ez a tapintata a római polgárok irányában, valamint az a rendel

kezése, hogy a foglyokkal nem szabad durván bánni, Pompejusz pártjá
nak nagyrészét átpártolásra bírta, úgyhogy a farzaluszi csata után 
Pompejusznak nem volt más választása, mint a menekülés vagy a meg
hódolás. Ő az előbbit választolta, hogy dicsőségekben gazdag pályáját 
gyötrelmesen fejezze be. Miután Larisszában Cézár szorongatása 
miatt nem volt maradása, tovább menekült és sok kalandozás után 
elhatározta, hogy Egyiptom királyánál, Ptolomaiosznál fog menedéket 
keresni.

Bizalmasai figyelmeztették ugyan őt, hogy ne szolgáltassa ki 
magát a királynak, de Pompejusz nem hallgatott rájuk s beszállt 
abba a bárkába, melyet Ptolomaiosz az ő számára küldött. Itt érte 
utói aztán végzete. Ptolomaiosz, jóllehet hálára volt kötelezve Pompejusz 
iránt, mert ez erősítette meg őt királyi székében, mégis a legnagyobb 
hálátlanságra vetemedett, amire az emberi elvetemültség csak képes. 
Mivel attól tartott, hogy a diadalmaskodó Cézárt ellenségévé teszi 
Pompejusz megszabadításával, szolgáinak azt a parancsot adta, hogy 
mikor Pompejusz a bárkába lép, szúrják le. A szolgák, mások szerint 
udvaroncok el is végezték aztán a rájuk bízott feladatot. Földre teper
tők Róma egykori szemefényét s jól irányzott tőrszúrásokkal kioltot
ták életét. Ptolomaiosz kedveskedni akart Cézárnak s Pompejusz fejét 
elküldötte neki, melynek láttára Cézár sokáig némán könnyezett. 
Fej nélkül maradt törzsét ezalatt ide-oda vetették a hullámok, 
míg végre egy halász megtalálta s könyörületből, római szokás szerint 
elégette.

így végződött Pompejusz sikerekben és dicsőségben gazdag élete. 
Akitől egykor királyok és népek rettegtek s aki hosszú időn át Róma 
legelső és legbefolyásosabb embere volt, úgy veszett el, mint bármelyik 
szerencsétlen teremtmény, kit éjjel útközben vagy erdőben ér utói az 
orgyilkosok fegyvere.
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Pompejusz meggyilkolásáról különben elég részletes tudósítás 
maradt fenn, mely megható és megrázó adatokban beszéli el, hogy mi
ként vesztették el szerencsecsillaga szomorú lehanyatlásakor Rómának 
ezt a nevezetes férfiát. Pompejusz vagy kétezer embertől kísérve ért 
Peluzion alá. Ő maga külön gályán, néhány embere által kísérve érke
zett meg. Pompejuszt fényes küldöttség fogadta. Äz üdvözlők sorában 
Luciusz Szeptimusz volt az első, aki Pompejusz előtt tisztelgett s ékes 
római nyelven, mint imperátort üdvözölte. Akhillász hadvezér és a király 
nevelője görög beszédben nyilvánította üdvözletét s beszéde végén 
ajánlotta, hogy Pompejusz lépjen át az ő hajójába, miután a másik, 
melyen Pompejusz jött, nem ismeri a vizek járását.

Ebben a pillanatban feltűnt Pompejusz és kísérete előtt, hogy a 
part közelében számos gálya jelent meg s a gályákat fegyveres katonák 
lepték el. Pompejusz észrevette, hogy baj fenyegeti, hogy nincs bizton
ságban élete, de már nem volt ideje többé, hogy az ajánlatot elutasítsa. 
Pompejusz, aki felesége, Kornélia kíséretében jött, elbúcsúzott ekkor 
nejétől és átlépett a királyi bárkába. Két századosa és rabszolgája kö
vette őt. Akhillász ekkor kezét nyújtotta Pompejusznak, hogy segéd
kezzék neki az átszállásban. Pompejusz már érezte, hogy közelednek 
a megpróbáltatás szomorú percei s Sofoklesz egyik verséből idézte neje 
és fia felé fordulva a következő sorokat:

Ki a fejedelem házába ép,
Szolga lesz,
Bár szabad volt, mielőtt bement.

Szeptimusznak pedig ezeket mondotta :
,,Ugy látszik, ismerlek, egykor bajtársam voltál.”
Szeptimusz, mint rossz lelkiismeretű ember, némán hallgatta Pompe

jusz szavait s nem tudott semmit sem válaszolni. Ezután magára hagyták 
is nem szólt többé senki hozzája. Pompejusz nem akarta tétlenül tölteni az 
időt, egy füzetet vett elő, hogy papírra vesse görög nyelven beszédének 
vázlatát, melyet az egyiptomi királyhoz akart intézni. Ahogy a parthoz 
közeledtek, a hajón ülők egyre izgatottabbak lettek, sőt magát Pompe
juszt is kínos szorongás vette elő. Felesége ezalatt borzasztó sejtelmek
től eltelve, várta a parton, hogy mi fog történni. Pompejusz éppen fel- 
emelkedett helyéből s Fülöp nevű szolgájának kezét akarta megfogni, 
hogy könnyebben kiléphessen a bárkából, midőn Szeptimusz kirán
totta kardját s hátulról Pompejuszba döfte.

Akhillász és egy másik társa ugyanebben a pillanatban kirántot
ták kardjaikat s ők is több szúrást ejtettek Pompejuszon. Hogy nagy
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lelki kiválóságok éltek Pompejuszban, a merénylet alkalmával tanúsí
tott magatartása mutatta legjobban. Midőn látta, hogy nincs menekülés, 
nem tett semmi kísérletet a szabadulásra, de a legkisebb gyávaságot 
vagy félelmet sem mutatta. Tógáját magasra emelte, egészen a szemére 
húzta, elborította vele arcát, hogy ne kelljen látnia azt a gálád eljárást, 
ami vele történik'. Kíséretére rettenetesen hatott kivégzése. Bor
zasztó jajgatásban törtek ki s csókokkal borították tetemét.

Pompejusz ötvenkilenc éves korában jutott erre a tragikus sorsra. 
Tagadhatatlan, hogy volt benne, sok kiválóság, de az is bizonyos, hogy 
a nagyravágyás állandóan tüzelte. Tragikumát éppen az okozta, hogy 
nagyravágyása nem párosult kiváló tehetséggel. Mindig a maga kicsi
nyes céljaiért mozgatta meg a tömegeket anélkül, hogy valami kiváló 
alkotást tudott volna létrehozni.

Cézár győzelmes hadjáratai a köztársaságiak ellen.

Cézár nem érkezett még meg. Egyiptomba, mikor Ptolomaiosz 
Pompejuszt kivégeztette. Habár, mint ellenfél állott szemben egykori 
vetélytársával, halála még s.m hagyta őt közömbösen. Keserű könnye
ket ejtett levágott feje láttára s nem jutalmazta meg a felbujtó királyt 
sem elismerésével, sem támogatásával. Sőt, mivel éppen ebben az idő
ben az ifjú Ptolomaiosz és húga Kleopátra trónviszályba voltak keve
redve egymással, az utóbbit támogatta, minek következtében háborút 
idézett fel maga ellen, mely sok nehézség után egy év lefolyása alatt 
végül mégis az ő győzelmével végződött.

Kleopátra ezen idők egyik leghíresebb szépsége volt, kinek sze
relmi kalandjairól számos elbeszélés maradt fenn. Cézárt szintén el
bűvölte a gyönyörű nő szépsége s az ő karjaiban pihente ki a csaták 
fáradalmait.

Cézárnak eleinte az volt a terve, hogy feleségül veszi Kleopátrát, 
de később mégis elállóit szándékától s az egyiptomi királyi hatalmat, 
miután Ptolomaiosz a vele vívott csata közben a Nílus hullámaiban 
lelte halálát, megosztotta Kleopátra és ennek kiskorú öccse között, kit 
Kleopátra, hogy egyedül uralkodhasson, nemsokára megmérgeztetett.

Cézárt ezalatt az ázsiai események arra kényszerítették, hogy ki
ragadja magát Kleopátra ölelő karjai közül. Pompejusz halála után 
ugyanis nem volt ellenzéke többé Rómában s öt évre konzulnak, telj
hatalmú diktátornak, egész életére tribunnak választották meg s a
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Hadjáratok indítása és békeszerződések kötése ügyében is a teljes hatal
mat biztosították neki. Ezen hatalmánál fogva elhatározta tehát, hogy 
a néhai Mi’thridátesz király fia, Earnácesz ellen hadat vezet.

Farnácesz, kiről a Mithridátesz elleni hadjáratok alkalmával már 
szólottunk, ebben az időben Boszporusz királya volt s arra összponto
sító !ta minden erejét, hogy atyja elvesztett birtokait lassanként vissza
hódítsa. Célját némileg el is érte azáltal, hogy Kolkhiszt elfoglalta s 
Arménia, Kappadókia és más tartományok számos erősségét bevette, 
az ázsiai, helytartót, ki Cézár helyettese gyanánt szerepelt, megverte 
s annyira kedvező pozicióba jutott, hogy foglalásaival nagyon veszedel
messé kezdett válni.

Cézár Farnácesz hódításainak hírére gyorsan abbahagyta Kleo
pátrával való szeretkezéseit s hirtelen Ázsiában termett. Rendkívül 
gyorsan intézkedett és ugyanilyen gyorsasággal 
nyerte meg a küzdelmet, úgyhogy a szenátusnak 
ekkor irta halhatatlanná vált jelentését, mely 
csupán ebből a három szóból á llo tt:

Veni, vidi, vici ! (Jöttem, láttam, győztem !)
Farnácesz nemcsak elveszítette eddigi fog

lalásait, hanem életét is. Egyik szolgája orozva 
megölte. A diadal után Cézár gyorsan Rómában 
termett s újra megválasztatta magát konzulnak 
és diktátornak. Rettegés fogta cl ellenségeit meg
jelenésének hírére, mert attól tartottak, hogy 
miként annak idején Máriusz majd Szulla, ő is bosszút fog állani 
ellenfelein. Cézár azonban, miként több alkalomma', ezúttal is kimu
tatta nagylelkűségét s nemcsak Cicerót emelte örömmel magához, ha
nem más ellenfeleinek is készséggel megbocsátott. Persze Ciceró, aki 
valami kiváló jellem sohasem volt, örömmel ragadta meg az alkalmat 
a békülésre, hiszen ő mindig azt az elvet vallotta, hogy azzal jó barát
ságban lenni, aki a leghatalmasabb. Pedig még n mrégiben is azt han
goztatta :

Érem Kleopátra 
egyiptomi királynő  

képmásáról.
A  berlini érem tár gyű j

tem én yéb ől.

„A fegyvert le kell tenni, de nem elvetni.”
Azonban mégis ő volt az első, aki elvetett mindenféle fegyvert s 

Itáliába menekült. Mikor pedig tudomást szerzett a Cézár érkezéséről, 
sietve ment eléje, hogy őt üdvözölje és kegyelmét a maga számára biz
tosítsa. Innen kezdve Ciceró minden alkalmat megragadott arra, hogy 
Cézár barátságát és jóindulatát megnyerje. Bezzeg mennyire következe
tesen és férfiasán viselkedett hozzá képest Kátó, aki a köztársaságra
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károsnak látván Cézár működését, mint ellenség lépett fel vele szemben 
s nem szűnt meg egy pillanatig sem ellene dolgozni abban a meggyőző
désben, hogy a köztársaság érdekében ez a kötelessége. Most is sereget 
szervezett Cézár ellen Afrikában s várta az alkalmat, hogy leszámol
jon vele.

Cézár, mielőtt az afrikai harctérre elindult volna, előbb Rómában 
iparkodott a rendet helyreállítani, mert Kornéliusz Dolebella és Már- 
kusz Antóniusz, abban a reményben, hogy egyhamar nem fog vissza
térni, mozgalmat támasztottak ellene. Dolebella azt javasolta, hogy az 
adósságok töröltessenek el, Antóniusz pedig Cézár ellen próbálta a 
r. mai népet felizgatni. Éppen a legjobb időben érkezett Cézár Rómába, 
hogy a mozgalmat lecsendesítse. Kezdte azzal, hogy tömegesen oszto
gatta mindenkinek a kegyelmet, miáltal megnyerte magának újból a 
népet, majd számukra gabonakiosztásról és látványosságok rendezésé
ről gondoskodott. Hogy híveinek számát gyarapítsa, a megüresedett 
állásokba tömegesen neveztette ki barátait, kiket ezáltal ismét szoros 
kötelékekkel kapcsolt magához.

De ott volt még a zúgolódó katonaság, mely követelésekkel állott 
elő és meg akarta tagadni az engedelmességet. Cézár rendkívüli ügyes
séggel csillapította le ezt a mozgalmat is. A Pompejusz elleni háború 
még nem volt befejezve. Pompejusz ugyan nem volt már az élők sorá
ban, de hívei még sem adták fel a küzdelmet, sőt el voltak szánva rá, 
hogy a végsőig fogják a harcot folytatni. Szcipió Metellusz, Labienusz, 
Kátó és mások egyesülve a numidiai királlyal, Jubával, nagy sereg 
élén készültek Cézár hatalmát megdönteni. Ilyen körülmények között 
Cézár nem nélkülözhette katonáit, amit azok is nagyon jól tudtak. De 
úgy tett, mintha semmi szüksége nem volna reájuk s merészen elébük 
lépett, midőn búcsúbeszéde meghallgatására összegyűjtötte őket. így 
szólott hozzájuk :

„Polgárok ! Elég fáradalmak és seb.k terhelnek már titeket. 
Ezennel feloldalak tehát eskütök alól, a zsoldhátralékot pedig rögtön 
ki fogom fizetni.”

Cézár a tömeglélek s különösen a római népiélek kitűnő ismerőjé
nek bizonyult. Tudta jól, hogy katonáira, kik annyi diadalmas csatá
ban követték őt, nem lesz közömbös ez a szózat. Úgy akarta ugyanis ren
dezni a dolgot, hogy ők maguk ajánlkozzanak a további szolgálatra. 
Beszéde elhangzása után a katonák valóban nagy izgatottságban törtek 
ki és tiltakozólag kiáltották :

„Tobább is szolgálni akarunk! Nem megyünk még haza !”
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Egy másik nagy csapat pedig, melynek nagyon fájt, hogy Cézár 
őket polgároknak nevezte, hasonló izgatottsággal és érzékenységgel 
kiáltott fel :

„Katonák vagyunk, nem polgárok s be akarjuk fejezni a had
járatot !”

Cézár ezen tiltakozások ellenére földet osztatott ki közöttük és 
zsoldjaikat kifizette, azonkívül mindnyájukat megajándékozta, mert 
jól tudta, hogy ezzel jobban magához láncolja őket, mintha a legszigo
rúbb fenyítések melleit követelte volna hűségüket. Nem is csalódott, 
mert mikor az afrikai hadjárat a felkészülődött, katonái újra körülötte 
csoportosultak s indultak vele tovább a -— győzelemre.

Említettük, hogy a pompejánuszok, vagyis az a csoport, mely Pom- 
pejusz híveinek vallotta magát, vezérük halála után sem akarta abba
hagyni a harcot. A farzaluszi csata után Kátó gyűjtötte össze Korkirá- 
ban a sereg maradványát s maga vette át ideiglenesen a parancsnok
ságot. Olyan komolyan készült az ütközetre, hogy mikor kérdezték tőle, 
mit fog cselekedni, így válaszolt:

„Se lóra, se kocsira nem ülök, hogy minden időmet a seregnek 
szentelhessem.”

Mikor pedig figyelmeztették, hogy ezzel még nem biztosította a 
győzelmet, hozzátette :

„Éjje’-nappal őrködni fogok, állva eszem, lefekvéskor nem vetkő
zöm le s minden erőmből rajta leszek, hogy az ütközetet megnyer em.”

Ezen szavai is mutatják, hogy Kátó érdekes ember volt, eredeti 
és kiváló jellem lakozott benne, melyhez fogható kevés találkozott 
ebben az időben Rómában. Közmondásossá let róla, hogy Rómának 
ő a legbecsületesebb embere s mikor ezt állították róla, csöppet sem 
túloztak. Puritán, egyszerű, szókimondó, mindig c:ak a közérdeket 
tekintő férfiú volt Kátó, aki igaz ugyan, hogy az arisztokratikus köz
társaságért rajongott, d3 ha ez a köztársaság mind olyan emberekből 
állott volna, mint ő, a világon nem lett volna tökéletesebb állam a 
rómainál. Hibájául legfeljebb azt lehetne felróni, hogy megrögzött 
gondolkodása folytán nem akarta észrevenni, hogy az emberek első
sorban önző lények, akik a maguk érdekein keresztül néznek mindent 
és a haza ügyét is csak akkor tartják fontosnak, ha számukra valami 
haszon hárul a haza szolgálatából.

Kátó nem akarta észrevenni, hogy a köztársaság erkölcsei az ő 
korában már annyira romlottak voltak, hogy példaadással, szavakkal 
vagy akár büntetéssel nem lehetett már az állapotokat megváltoztatni.
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Néhány kiváló ember akadt ugyan, aki megértette őt, de a tömeg és 
annak lelketlen vezérei mentek a maguk ösztönei után s nem zavar
tatták magukat erkölcsi tekintetekkel, mikor valami zsákmány, vagy 
a hatalom megszerzéséről volt szó. Kató, mint a bölcseségben nevel
kedett ember, korán felismerte, hogy egy nép igazi boldogsága és hatalma 
nem abban van, hogy mennyi kincset tud összehalmozni, hanem hogy 
polgára' a kötelességek teljesítését milyen komolysággal veszik.

Ő maga valóban úgy élt, mint az igazi bölcs. Legnagyobb gyö
nyörűségét a könyvek alkották, ezeknek a szelleme formálta jel emét 
és alakította azzá, ami aztán egész élete folyamán lett. Nem hiába 
mondta róla Ciceró, hogy feledni látszik, miszerint nem Plátó ideális 
államában, hanem az elfajult római köztársaságban él, de tényleg úgy 
is volt, hogy mikor az erkölcsi züllés legnagyobb volt Rómában, ő akkor 
hirdette az elvek szentségét, az adott szó fontosságát, a jellemességet, 
a kötelességek komoly vállalását. S mivel a maga életének eme legfőbb 
eszményeit, úgy a tömegben, mint a fórumon hiába kereste, kedélye 
lassanként mogorva lett s komor erkölcsi felfogása nem egyszer 
összeütközésbe juttatta környezetével.

A tömeg különcnek tartotta őt s még barátai is nem egyszer meg
mosolyogták tetteit, de azért tisztelettel és becsüléssel adóztak szemé
lyének, mert látták kiválóságát és következetességét. Most is tehát, 
hogy a Pompejusz-párti rómaiak minden áron folytatni akarták Cézár 
ellen a küzdelmet, őt tették meg a sereg parancsnokává, mint aki szin
tén ellene volt annak a politikának, melyet Cézár személye jelentett. 
De Kátó csak addig tartotta meg a vezérletet, amíg seregét Maure- 
tániába átvezette. Itt Pompejusz apósát, Szcipiót kiáltatta ki vezér
nek s ő maga mint tanácsadó vett részt a szervezési munkálatokban.

Cézár, mihelyt értesült, hogy ellenfelei támadást terveznek ellene, 
rögtön elindító ta hadseregét és hirtelen rajtaütött Szcipió táborán. 
Katonái egészen Adrumentum faláig üldözték a megszalasztott tábort. 
Thapszusz mellett újra megütközött s úgy elverte ellenfeleit, hogy azok 
közel ötvenezer embert veszítettek. Maguk a vezetők is nagyrészt el
estek. Juba és Petrejusz kétségbeesésükben párbajt vívtak s midőn 
Juba elesett, Petrejusz saját kardjába dőlt. Csak egyedül Labienusz 
tudott Spanyolországba menekülni.

A thapszuszi vereség után Kátó Utikában gyűjtötte össze a sze
nátorokat s tanácskozott velük a további teendők felől. Ő ugyan nem 
helyeselte Szcipió thapszuszi megütközését, de miután megtörtént a 
dolog, nem lehetett többé jóvá tenni. Azonban bízott abban, hogy
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Utika alkalmas hely lesz arra, hogy ott az ellenállást szervezzék. 
A lakosság azonban céltalannak találta a további küzdelmet s elhatá
rozták, hogy meghódolnak Cézárnak. Kátó is beletörődött végül ebbe 
a megoldásba, de a maga :zámára sem nem kért, sem nem fogadott el 
kegyelmet.

,,Az élet meghagyása — mondotta — feltételezi a jogot annak 
elvételére, ami pedig valóban zsarnoki dolog. Zsarnoktól pedig semmit 
sem akarok elfogadni.”

Kezdett betelni már Kátó pályája is. Mikor látta, hogy Cézár 
hatalma elől nincs menekvés, öngyilkosságra szánta cl magát. Bölcs
höz illő nyugalommal hajtotta végre ezt is. Egész nap bölcsészekkel 
vitatkozott, majd Plátónak a lélek halhatatlanságáról szóló művét 
olvasta s este, midőn lefeküdni készült, megparancsolta rabszolgájának, 
hogy hozza be a kardját. A rabszolga sejtvén, hogy Kátó mit akar tenni, 
nem sietett a parancs teljesítésével, mire Kátó megütötte őt s gyerme
keinek és barátainak a szavára sem hallgatott, kik le akarták be
szélni szándékáról. Végre, mikor a társaságában levő bölcsek is figyel
meztették szándéka céltalan voltára, így szólott hozzájuk:

„Ha csak egy okot is tudtok felhozni amellett, hogy nem méltat
lan rám nézve Cézárnál kegyelmet koldulni, megváltoztatom szándé
komat.”

A bölcsek megfontokák alaposan a kérdést s aztán röviden nyilat
koztak :

„Nem tudunk.”
Ez a kijelentés azt bizonyította, hogy a bölcsek is Kátó véle

ményén voltak, mire átadták neki a kardot. A kard átvételekor nagy 
megnyugvással kiáltott fe l:

„Most már érzem, hogy a magam ura vagyok.”
Az öngyilkosságot azonban ekkor még nem hajtotta végre. Előbb 

lefeküdt és reggelig aludt. Felkelés után aztán elővette kardját és 
beledőlt. Nem telt bele két perc sem s az ókor egyik legnagyobb jelleme 
és legérdekesebb embere megszűnt élni. Öngyilkosságára nézve legjel
lemzőbb az az ítélet, melyet Napoleon nyilvánított Szent Ilona szige
tén való száműzetése alkalmával írott naplójában. Napokon véle
ménye az v o lt:

„Kátó cselekedete kortársainak helyeslését és a történelem bámu
latát vívta ki. De kinek használt az ő halála ? Cézárnak. Kire nézve 
volt káros ? Rómára és pártjára. Azt mondhatná valaki, hogy ©-többre 
becsülte a halált Cézár igájánál? De ki kényszeríthette őt erre. Miért
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nem követte a lovagokat, vagy ama párthíveit, kik Útikéban hajóra 
szálltak ? Ők érvényesítették elveiket Spanyolországban s mit nem 
tehetett volna az ő neve, jelenléte, tanácsa azon légiók közepette, me
lyek a következő évben a háború sorsát mérlegelték a mundai síkságon. 
Még a bekövetkezett csatavesztés után is, ki akadályozta volna ől az 
ifjú Pompejusz követésében, ki Cézárt is túlélte s még sokáig dicső
séggel koronázta a köztársaság zászlóit. . . Ha a végzet könyve tárva 
állott volna előtte, ha abban olvashatta volna, miszerint négy év múlva 
huszonhárom tőrszúrás miatt Cézár Pompejusz oszlopánál a szenátus
ban adja ki lelkét, hogy Ciceró újra fellép a szószékre filippikát dö
rögni Antoniusz ellen: vájjon Kátó megölte volna-e magát ? Bizonyára 
nem. Halála kétségbeesésből történt. Gyengesége volt az nagy lelkének, 
tévedése a sztoikusnak és egy szennyfolt az ő életén.”

Cézár az afrikai győzelem után sietett Rómába, hol a szenátus 
négy napig tartó diadalmenetet rendelt számára. Az első napon három
száz nép és nyolcszáz város nevét hordozták diadalmasan körül. Mivel 
Cézár diadalkocsijának tengelye eltört s a menet emiatt elkésett, fák
lyákkal megrakott negyven elefántot hozatott elő a menet meg
világítására. Mikor a Kapitolium templomához ért, térdencsúszva 
iparkodott a templomba jutni, de egyszerre csak ott látta a maga 
szobrát a Jupiteré mellett ezzel a felírással:

„Cézár, félisten !”
Hogy mennyire képes vetemedni a szolgalelkűség, ez a felírás 

bizonyítja legjobban. Cézár rögtön kiadta a parancsot a felírat eltávolí
tására s azután folytatta a diadalmenetet. A következő napokon még 
nagyszerűbb látványosságok tárultak a nézők elé.

Cézár kiváló diplomáciával rendezte a menetet s különösen az 
utolsó nap azzal nyerte meg a rómaiak tetszését, hogy Szcipió és Kátó 
szobrait is körülhordoztatta. Ezután a tömérdek kincset hordoz- 
tatta körül s a diadalmenet végeztével katonái számára huszonkétezer 
személyre örömebédet adott a legfinomabb ételekkel és italokkal. Végre 
abban a cirkuszban, melyet még Pompejusz építtetett s kétszázötven
ezer néző befogadására volt alkalmas, a nép mulattatására kétezer 
gladiátort léptetett fel, azonkívül a legkiválóbb mutatványokat adatta 
elő, úgyhogy egész Rómát lázba ejtették az előadások.

A mulatságok vége után Cézárnak ismét dolga akadt, mert a 
thapszuszi csata után a pompejánuszok újból szervezkedtek s megint 
megkísértették a győzelem kiküzdését. Ceciliusz Basszusz Tuniszban 
csapatokat gyűjtött s megtámadta Szextusz Cézárt, Szíria kormányzó
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ját s végül megverte. Hiába küldött ellene Cézár csapatokat, Ceciliusz- 
nak sikerült éveken át tartania magát seregével. De ez csak epizodikus 
jellegű része volt a háborúnak, mert a pompejánuszok ellen az igazi 
harcot Spanyolországban vívta meg, hol már korábban Pompejusz fia, 
Gneusz szervezte a haderőt és párthívei is ide menekültek, hogy az 
utóbbi háborúkban szenvedett csorbát kiköszörüljék.

Cézár annyira fontosnak ítélte azt az ütközetet, hogy személye
sen jelent meg a harctéren a hadműveletek vezetésére. A mundai sík
ságon (mai Mondego) történt a döntő ütközet. A köztársasági párt 
Pompejusz két fiának, Gneusznak és Sextusznak vezérlete alatt készült 
a döntő háborúra Kr. e. 45. év március havában. Az ellenpárt megtett 
minden előkészületet és intézkedést, mellyel magának a győzelmet 
biztosíthatta. Élet-halálharcnak Ígérkezett ez a küzdelem s az is lett.

Ez volt a leghevesebb harc Cézár életében, melyet valaha vívott. 
A Pompejusz-fiúk halálmegvetéssel harcoltak s vakmerő bátorságuk 
magával ragadta a csapatokat is, kik nem törődtek a hallálal és sebesü
lésekkel, hanem követték elszántan vezéreiket. A harc első mozzanatai
ban olyan fölénybe jutottak a Pompejusz-fiúk, hogy Cézár kétségbe
esett. Itt történt először, hogy elhagyni látszott őt szerencséje. Az ellen
párt hadserege hevesen visszanyomta Cézár csapatait s olyan zavart 
lámasztott közöttük, hogy a katonák elveszítették kedvüket a további 
küzdelemhez. Ez a pillanat volt legkétségbeejtőbb Cézárra. Ha engedi 
a csüggedést elharapózni, akkor veszve van. Odaállott tehát a sorok elé 
s levetvén sisakját, ahol legsűrűbb volt az ellenség, odavágtatott, hogy 
katonái bátorságát felébressze.

A példa hatott. Mikor a katonák látták Cézár emberfeletti küz
delmét, ők i; összeszedték magukat s nekitörtek az ellenségnek. Cézár 
az arcvonalak előtt lovagolva biztatta őke t:

„Nem szégyt Ilitek magatokat, hogy ily gyermekek kezébe enge
ditek jutni vezéreteket.”

A gyermekek alatt a Pompejusz-fiúkat értette, kik hősiesen állot
ták tovább is helyüket, de a szerencse innen kezdve elfordult tőlük. 
Pedig kora reggeltől késő estig folyt a harc s minden emberileg lehetőt 
cNövellek a győzelem megszerzésére. Cézár hadvezéri kiválóságát és a 
fegyelmezett római csapatok erejét azonban nem voltak képesek a leg
nagyobb áldozatok árán sem túlszárnyalni. A borzalmas és rendkívül 
véres harc a Pompejusz-fiúk seregének nagy vereségével végződött. 
Harmincezer embert veszítettek, de meglehetős nagy volt Cézár vesz
tesége is. Az ellenpárt részéről elesett Labienusz és Gneusz Pompejusz



is, míg testvére, Sextusz megmenekült ugyan a mészárlások elől, de 
kénytelen volt kalóz módjára eltölteni hátralevő életét. Mikor vége 
volt a harcnak, Cézár így szólt barátaihoz :

„Eddig a győzelemért küzdöttem, de ez a háború olyan véres volt, 
hogy most az életemért kellett harcolnom.”

A háború befejezése után nemsokára elhozták neki Gneusz Pom- 
pejusz levágott fejét. A kiváló tehetségekkel megáldott ifjúnak halála 
méltó volt apja emlékéhez és az igazi hőshöz.
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Cézár uralma Rómában.

Cézárnak a mundai síkságon vívott ütközete volt az utolsó há
borúja. Hogy ellenfeleit legyőzte és Hispánián diadalt aratott, nagy és 
ünnepélyes bevonulással akarta emlékezetessé tenni. A diadalmenetet 
megtartotta, csakhogy a rómaiak nem nagyon lelkesültek ezúttal. Kissé 
bántotta már eket Cézár szerencséje, különösen a jelen esetben, midőn 
a legyőzőitek nem idegenek, hanem vérbeli rómaiak voltak. Plularkhosz 
nagyon jellemzően ír erről a diadalmenetről:

„Valóban csúf dolog volt hazája balsorsában pompázni s e tettei
nek az istenek, meg az emberek előtt csak egyetlenegy mentségük volt : 
hogy kényszerből kövelte el azokat.”

Csakhogy elfelejtették ezt is nemsokára s hogy az embereknek 
ne legyen alkalmuk gáncsoskodásokkal tölteni idejüket, új és új refor
mok életbeléptetésével iparkodott Cézár a közérdeklődést magára irá
nyítani. Népszámlálást rendezett, a római polgárokra húsz évtől negy
venig kötelezővé tette a Rómában való tartózkodást, a nép között 
gabonát és egyéb adományokat osztatott ki, a tudósokat és művészeket 
dúsan jutalmazta, a szegényeket és a katonaságot újonnan alakított 
gyarmatokra telepítette le, a szenátust ezer tagra egészítette ki, de tör
vénykezési hatalmát korlátolta, egyszóval olyan reformokat alkotott, 
melyek népszerűségét továbbra is fenntartották.

Miután rájött arra, hogy a korabeli időszámítás nem felel meg a 
követelményeknek, Szoszigenesz egyiptomi csillagász által új naptár- 
rendszert alkotott. Miután örökös diktátorrá és tíz évre konzullá vá
lasztották, abszolút hatalmat gyakorolt olyan ügyekben is, melyeket 
azelőtt a nép szavazás útján intézett el. A népjogok csak formaképen 
maradtak meg, mert mindenben az történt és annak kellett történnie, 
amit ő akart. Választások alkalmával például ő jelölt: ki az egyes tiszt
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ségekre az embereket s a népgyűléssel ezen szavak kíséretében közölte 
szándékát:

„Cézár N. N. jelöltet ajánlja a népgyűlésnek és kéri meg
választását.

De gondoskodott arról is, nehogy mellette a hatalmat egyesek 
túlságosan igénybe vehessék, ennélfogva azt a rendeletet hozta, hogy a 
prétor egy, a konzul pedig két évnél tovább nem viselheti hivatalát. 
Gondoskodnia kellett azonban arról is, hogy hatalma szilárdan álljon 
és a közvélemény mindig mellette legyen uralkodása további folyamán. 
E végett nagy jóindulatot tanúsított ellenfeleivel szemben, vagy a csa
likban elesett ellenségeinek maradékai iránt. Kegyelmet adott nekik, 
biztosította életüket, állásokba nevezte ki őket, úgyhogy nem vádolhatták 
azzal, hogy mint Szulla, rémuralmat akar meghonosítani. Sőt ellen- 
kezőleg, ami nagyszerűt és érdekeset egy lángelme csak ki tud találni, 
Cézár a legnagyobb szenvedélyességgel vetette rá magát azok meg
valósítására. Bazilikát tervezett, majd fórumot, aztán utakat, csator
nákat építtetett, a Tiberisz medrét kiszélesítette s má ehhez hasonló 
vállalkozást ndított meg, melyeknek egy részét éppen csak hogy meg
kezdene, de arra mór nem volt ideje, hogy befejezhesse.

Teltei azt bizonyítják, hogy rendkívül kiváló ember volt, igazi 
lángelme, minőt századok folyamán alig egyet-egyet lát az emberiség. 
A legellentétesebb tulajdonságok és tehetségek bámulatos erővel ki
fejlődve éltek benne. Kitünően értett a hadtudományokhoz, de emellett 
hasonló jártasságot mutatott a szónoklat, irodalom, művészet s a tudo
mány terén is. Ü tényleg elmondhatta magáról, hegy „jöttem, lát
tam, győztem”, mert olyan tehetséggel volt megáldva, hogy napok 
alatt képes volt olyan feladatokat elvégezni, ami másoknak évek alatt 
vagy sohasem sikerült. Igaz, hogy esze is volt annyi, mint száz ember
nek. Ismeretes az az epizód róla, hogy mikor sürgős dolga akadt, képes 
volt három, négy, sőt öt és hat embernek egyszerre a legkülönbözőbb 
leveleket diktálni, anélkül, hogy bármelyiknél is fennakadt volna.

De emellett nem vetette meg az élvezeteket sem s mivel szelleme 
erejével és bájával mindig képes volt hódítani, a nőket annyira el tudta 
varázsolni, hogy azok a leghívebb barátai lettek. Erkölcsi élete szerelmi 
ügyekben meglehetősen szabados volt. Nem sokat törődött azzal, hogy 
miként ítélik meg tetteit s minő pletykákat hoznak forgalomba róla. 
Katonái például asszonyos külseje miatt asszonynak és kopasznak 
csúfolták és olyan dalokat énekeltek róla, melyekben férfiúi voltát 
gúnyolták. Kopasz volt ugyan, ámde érdekes markáns arca volt s
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csupa intelligenciát és erélyt tükröztek vissza vonásai. A kritikát 
könnyen elbírhatta. De ugyanekkor, mikor azt híresztelték róla min
denfelé, hogy érdeklődéssel viseltetik a férfiak iránt, másfelől azzal is 
támadták, hogy miatta nem lehet nyugta a tisztességes asszonyoknak. 
Egy római tribün a többek között egyik népgyűlési beszédében így 
jellemezte ő t :

„Minden nők férje és minden férjek neje.”
A légióbeli katonák pedig, midőn Cézár diadalmenetében vonul

tak be Rómába, ilyen szövegű dalt énekeltek róla :
„Rómaiak rejtsétek el jeleségeiteket,
Visszahozzuk a bujálkodó kopaszt;
Ki a gallusok nejeit
Férjeiktől elrabolt aranyon vásárolta meg.”

A 'nép gúnyja nem kímélte tehát őt sem, de ezek a rága inak nem 
voltak képesek ártani neki. Egy ízben egy szenátor azzal akarta ellene 
a hangulatot feltüzelni, hogy úgy állította őt a közönség elé, mint aki 
tele van asszonyos tulajdonságokkal s éppen ezért nem méltó arra, 
hogy férfiak fölött uralkodjék. Beszédét aztán így fejezte be :

„Rómaiak, csak nem fogjátok tűrni, hogy egy asszony zsarnokos
kodjék felettetek !”

Mire Cézár felsőséges mosollyal válaszolt :
„Emlékezzél arra, hogy Szemirámisz is, aki meghódította Keletet, 

nő volt s az amazonok Ázsiát is hatalmuk alá vetették.”
Persze mindezek csak mende-mondák voltak, éppen a férfiúi jellem

vonások voltak csodálatra méltók Cézárban. Fáradalmakat elviselni, 
elképzelhetetlenül sokat dolgozni, hideget, meleget, éhséget és szomjú
ságot egyformán eltűrni, senki sem tudott úgy, mint ő. Holott vézna 
testalkatú ember volt, aki emellett öröklött főfájásban szenvedett s 
az epilepsziát is sínylette. S ezen terheltségei ellenére soha sem kereste 
a kényelmet, sőt ő maga mutatott példát arra, hogy miként kell az igazi 
katonának kötelességeit teljesítenie. Ideges véralkata szüntelen tevé
kenységre ösztönözte. Hadjáratok alkalmával csak a legritkább eset
ben szokott ágyban hálni, az alvást rendesen kocsin vagy gyaloghintó
bán végezte, de nem egyszer alig két-három órát aludt, azt is sokszor a ló 
hátán bóbiskolva.

Akaraterejéről szintén legendás hírek jártak. Fáradtság vagy 
betegség nem tudták leverni, de még az izgatott lelkiállapotok sem. 
Fontosnak ítélt dolgait mindig elvégezte s mikor már azt hitték, hogy 
belefáradt a parancsok osztogatásába vagy seregének vizsgálásába,
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akkor kezdett írnokainak leveleket diktálni, melyek néha órák tarta
mára igénybe vették szellemi éberségét. Hatalmas akaratereje és szel
lemi kiválósága megnyilatkozott különben már fiatal korában is, jól
lehet idejének nagy részét ekkor leginkább dorbézolásban töltötte. 
Jellemző az a mondása is, melyet a főpapi választások alkalmával anyjá
val közölt:

,,Ma vagy mint főpap, vagy mint száműzött jövök elédbe !”
A gyanú miatt ugyanis, hogy részes a Ivatilina-féle összeesküvés

ben, nagyon bizonytalan volt a megválasztása.
Szulla már látta benne a jövő nagy emberét, ő pedig azzal az 

öntudattal lépett a közpályára, mint akire nagy hivatás vár. Nem is 
állott útjában olyan akadály, melyet ne tudott volna legyőzni, de az is 
kétségtelen, hogy mindazok a tehetségek megvoltak benne, melyek a 
nagy dolgok eléréséhez szükségesek. El lehet mondani róla, hogy min
denhez értett és minden helyzetbe beletalálta magát. Tudott fényűző, 
kiesapongó lenni, másfelől pedig olyan egyszerűen élni, hogy katonáin 
is túltett.

Egy alkalommal a vihar váratlan kitörése következtében egy 
olyan elhagyatott helyre talált, hol csak egy szegény pásztornak a kuny
hója volt az egyetlen menedék. Ő azonban nem foglalta el azt a helyet 
sem, hanem átengedte egy öreg bajtársának, aki inkább rászorult a 
pihenésre s 'gy szólt:

,,A tisztelethelyeket a legelőkelőbbeknek kell átengedni, a szük
ségbelieket azonban a leggyöngébbeknek.”

Nagy önbizalmának bizonyítéka az az eset, midőn a helvétek 
elleni küzdelemben seregét rohamra kellett vezetnie. Cézár már össze
vonta a csapatokat és megjelölte az irányt, mely felé a rohamnak tör
ténnie kellett. Ekkor hozták elő lovát, melyet azonban nem vett igénybe, 
hanem ezt mondta :

„Ennek majd a győzelem után veszem hasznát az üldözésnél, 
most pedig menjünk az ellenségre .”

És a rohamot gyalog intézte s csak miután megszalasztotta az 
ellenséget, kapott lóra, hogy az üldözést személyesen vezesse. Katonái 
fölött szuggesztív hatalommal uralkodott. Ezek rajongtak érte s 
készek voltak bármerre követni őt, mit a Rubikón való átkelés és az 
afrikai, majd spanyolországi hadjáratok is bizonyítanak. Cézár rend
kívül értette a módját annak, hogy miként kell a tömeget vezetni. 
Szigorú fegyelmet követelt csapataitól, de méltányos is volt hozzá
juk mindenkor. A végsőig fokozta bennük az önbizalmat, lelkesedést
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és a katona-gőgöt s mikor érezte, hogy a sereg teljesen a hatalmában 
áll, a legvakmerőbb rohamokat intézte velük, miközben nem feledkezett 
meg arről sem, hogy az ellenség gyöngéjét kipuhatolja s legsebezhetőbb 
oldalán támadja.

A sikerek, melyeket személyes bátorsága még csak hatványozott, 
valóságos nimbusszal vonták be alakját katonái előtt. Hogy mennyire 
tudta fanatizálni katonáit, érdekesen példázza az az epizód, hogy .mikor 
egyik katonája az ellenség közé került és megadásra szólították fel, 
büszkén így válaszolt:

„Cézár katonái adnak kegyelmet, de kegyelmet elfogadni nem 
szoktak.”

S nem ad 'a meg magát, inkább öngyilkosságot követett el. Cézár 
másik katonájáról szól a következő eset is. Cézár egyik harcosát, 
illetőleg testőrét az ellenség elfogta és követelte tőle fegyverei átadá
sát. Ez azonban nem adta meg magát s mindaddig osztogatta kardjá
val a csapásokat, míg végre leterítették. Még haldokolva sem akart 
tudni a megadásról s utolsó erejét összeszedve felkiáltott:

„A testőr :zembeszáll a halállal, de magát megadni nem 
fogja.”

Ezzel a hadsereggel, melyet igaz ugyan, hogy ő maga teremtett 
és 'ormált, érte el aztán azokat a világraszóló sikereket, melyekhez 
foghatót egyetlen római hadvezér sem produkált. A hadsereg mindig 
hatalmas támasz volt kezében, akár a harctéren működött vele, akár 
politikai ambícióit akarta megvalósítani általa. Másfelől azonban az is 
bizonyos, hogy Cézár sohasem élt vissza úgy hatalmával, mint Máriusz 
vagy Szulla tették. Rémtettek az ő nevéhez nem fűződnek, sőt kereste 
az alkalmat, hogy ellenfeleivel lehetőleg szép szerével egyenlítse ki az 
ellentéteket.

A politikában annak az elvnek volt a képviselője, melyet először 
a Grakkhuszok hirdettek. A népjogok kiterjesztése érdekében számos 
sarkalatos reformot alkotott s éppen ellenkezőjét követte a Szulla 
arisztokratikus programjának. A római polgárjogot kiterjesztette a 
szövetséges, sőt a meghódított népekre is, a szenátusba gallusokat, 
közönséges katonákat, majd szabadosokat vétetett fel, miáltal leszállí
totta annak tekintélyét, de annál inkább biztosította a maga számára 
támogatását. Kölünösen a gallusoknak a szenátusba való felvétele 
keserített el sok rómait, akik röpíratokban és gúnyos tartalmú levelek
ben támadták Cézár eljárását. Egyik ilyen gúnyirat a következőleg 
szólott :
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„Cézár a gallusokat diadalszekere után vonja, hogy őket a sze
nátusba bevihesse. Ők a kelta nadrágot levetvén, római tunikába öltöz
nek. A közönség kéretik, ne mutassa meg az új szenátoroknak a sze
nátusba vezető utat.”

Cézár vágyakozása a korona után. — A köztársaságiak összeesküvése.

Tagadhatatlan, hogy Cézár a római birodalmat a hatalom rend
kívül magas fokára emelte s annyi sokféle reformot alkotott, hogy a 
nép meg lehetett elégedve az ő kormányával, de tisztán látták a közelebb 
állók, hogy ezek által ő mind csak azt a ’célját akarja elérni, mely.e 
kezdettől fogva vágyóit, hogy egyeduralkodó lehessen. Pedig, ha névleg 
nem is, de lényegben már az volt most is s olyan biztosnak érezte magát 
hatalmában, hogy a gúnyolódásokkal, a mende-mondákkal csöppet 
sem törődött, személyét semmi támadástól nem féltette, sőt azt. sem 
vette figyelembe, hogy titokban mozgalom készült ellene, mely egyene
sen arra tört, hogy őt állásától és életétől megfossza.

Pedig abban az arányban, ahogyan Cézár hatalma növekedett, 
a köztársaság néhány rajongó lelkű tagjában mindinkább megerősödött 
a meggyőződés, hogy Cézár ellensége az alkotmánynak, mert a maga 
hatalmi céljai kedvéért képes feláldozni a köztársaságot. Ezek csak
hamar összesúgtak és közölték egymással aggodalmaikat, majd mikor 
látták, hogy- aggodalmaiknak alapjuk van, összeesküvést terveztek. 
Körülbelül ebben az időben történt, hogy Pmmában a luperkáliák ünne
pét tartották. A luperkáliák afféle népünnepek voltak, melyek még 
a régi Lácium pásztorjátékainak maradványaiként maradták- fenn. 
Ezen a napon fiatal pátriciusok, tisztviselők s más előkelők félmeztelenül 
szaladlak le s fel a városban s a szembejövőket korbáccsal ütlegelték. 
A nők különösképen szerették az ilyen korbácsütéseket, mert az a 
hagyomány élt közöttük, hogy a korbácsütés következtében könnyebben 
esnek teherbe és gyermekeiket könnyebben szülik világra.

Ilyen luperkáliás nap volt akkor is, mikor Antoniusz konzul az 
aranyos széken ülő Cézár elébe ment, alattvalói hódolattal mélyen meg
hajtotta magát előtte és királyi koronát nyújtott feléje ezen szavakkal :

„íme, ezt küldi neked a római nép.”
A nép feszült várakozás között figyelte, hogy mi történik, de 

Cézár nem mozdult. Erre Antoniusz újból előre lépett és a koronát 
elébe tartva, ismét megszólalt.

T olnai V ilágtörténelm e. V. 5
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„íme, ezt küldi neked a római nép !”
Cézár látva a nép arcán tükröződő kínos szorongást, elutasítólag 

intett kezével, azt jelezve ezzel, hogy nem reflektál a királyi koronára. 
Mikor aztán a nép hatalmas örömujjongásban tört ki eljárása elismeré
séül, ő is felemelkedett s a koronát a Kapitóliumban levő Jupiter szob
rára tétette a következő szavak kíséretében :

„Jupiter a római nép egyedüli királya, övé e jelvény is.”
Cézár úgy tett, mintha őt legkevésbbé sem érdekelné a királyi 

méltóság s még az évkönyvekbe is beíratta, hogy nem fogadta el a 
királyi címet, bár fölajánlották neki. Holott állandóan azon járt az esze, 
hogy miként szerezhetné meg magának biztosan ezt a méltóságot, mely- 
lyel elérte volna vágyainak végcélját.

El kell ismerni azonban, hogy Cézárnak joga volt étre az ambí
cióra. Minden igazán kiváló embernek joga van rá, hogy a maga tehet
ségeit érvényesítse és olyan hatáskört biztosítson magának, mely ké
pességeinek teljes kifejtésére a legjobb alkalmat nyújtja. A Grakkhuszo:: 
óta napirenden levő pártküzdelmek megmutatták, hogy egyik verseny- 
fél sem alkalmas arra, hogy a kormányzás feladatát teljesítse. Csak 
újabb és újabb válságokba sodor ák a köztársaságot, békét teremteni 
azonban nem tudtak. Cézárnak látnia kellett, hogy ezekkel a korrupt, 
cinikus, mindenre kapható csoportokkal nem boldogulhat, ő tehát a 
fegyveres támaszra alapította uralmát olyanformán, hogy a királyi 
hatalomra törekedett ugyan, de másfelől demokratikus kormányzási 
elvekkel iparkodott a népesség érdekeit a birodalom érdekével össz
hangba hozni.

Ezért forgatta fel fenekestől az alkotmányt s ez vo’.t az oka egy
úttal annak, hogy a köz ársaság hívei, kik ezen reformoktól Róma 
kiváltságos helyzetét féltették a meghódított államok fölött, ellene 
támadtak és összeesküvést támasztottak. Pedig Cézár ekkor még csak 
a legelején volt reformjainak, melyekkel korszakos újításokat hozott 
volna létre, ha munkájában erőszakosan meg nem akadályozzák.

Cézár ugyanis nagyban készült a párthuszok elleni háborúra. 
A szent könyvek azonban azt jósolták, hogy a párthuszokat csak király 
fogja legyőzni, minélfogva ezt az intést úgy iparkodott a maga javára 
alkalmazni, hogy királlyá való megválasztását tervezte. Hogy a köz
társaság híveit maga ellen ne ingerelje, abban a módozatban állapodott 
meg, hogy a római néppel szemben megtartja ezután is diktátori hatal
mát, az idegen népek előtt azonban mint király szerepel. E hadjáratával 
összefüggésben tervezte a római birodalom nagyszerű átalakítását
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középponti kormányzással és Rómának birodalmi fővárossá való téte
lével. Rendezte amellett a kereskedelmet, ipart és a pénzügyet s a 
birodalomban mindenütt igyekezett a belső rendet megs-zilárdítani.

De éppen, mikor megvalósítani készült nagyszabású terveit, 
kirobbant az ellene szőtt összeesküvés. Az összeesküvés feje Kájusz 
Kassziusz Longinusz volt, maga is kiváló és hadban jártas férfiú, aki 
azzal tette nevét emlékezetessé, hogy ő volt az, aki a párthuszok elleni 
csatában elesett Krasízusz seregének maradványait összeszedte, Szíriába 
vezette és Szíriát a párthuszok ellen vitézül megvédte. Kassziuszról 
kortársai úgy emlékeznek, mint aki kora gyermeksége óta gyűlölte a 
zsarnokságot s egy alkalommal heves összeütközése volt e miatt Szulla 
fiával, Fausztusszal, midőn ez apja nagy hatalmával dicsekedett előtte. 
Kassziusz ugyanis nagy ingerültségében arcul ütötte ekkor Szulla fiát 
s így szólt:

,,Az i yen kérkedés ezt a feleletet érdemli.”
Kassziuszt ekkor Pompejusz maga elé idézte s felszólította, hogy 

kérjen bocsánatot barátjától, mire egészen felingerülve kijelentette : 
„Nemhogy bocsánatot nem kérek, hanem még egyszer megfenyí

tem, ha tovább is kérkedni merészel apja zsarnoki hatalmával.”
Az összeesküvés megindításában nagy befolyással volt reá sza- 

badságszeretetén kívül az a körülmény is, hogy Cézár rohamos emel
kedését irigy szemmel nézte és személyes gyű ölséggel viseltetett iránta. 
Ezt az ellenszenvét azzal magyarázzák, hogy rendkívül érzékenyen 
érintette Cézárnak az a rendelkezése, mikor a prétorságban Brutuszt 
elébe helyezte, továbbá, hogy a Megarában szerzett oroszlánokat, me
lyekkel állatviadalt akart rendezni, elvette tőle. Kassziusz régóta figyelte 
Cézár törekvéseit s valahányszor nagyzoló hajlamait észlelte, mindig 
közölte bizalmasaival, hogy aggodalmai újabb adatokkal szaporodnak.

Említettük, hogy a luperkáliák ünnepén Antoniusz koronával 
akarta Cézár fejét ékesíteni, melyet azonban ő nem fogadott el, miután 
a nép aggódó magatartását észrevette. Kapitóliumi szobrát azonban 
mégis koronával ékesítették fel, mire Fulviusz és Marullusz néptribu- 
nok letépették a szoborról a koronát s szigorú vizsgálatot indítottak 
meg azok ellen, kik Cézárt egy alkalommal király gyanánt üdvözölték. 
A vizsgálat végeztével a tettesek börtönbe kerültek, a nép pedig 
helyeselte a tribünök eljárását és brutuszoknak nevezte őket azon 
Brútusz nevéről, aki egykor a király ágot megdöntötte.

Cézárt nem hagyta érintetlenül ez a dolog s olyan intézkedést 
tett, melyből ellenségei teljes joggal következtethették, hogy tényleg

5 *
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vágyódik a királyi koronára. A két tribünt ugyanis letétette hivataláról 
s ő maga is brutuszoknak, majd kumaiaknak (gyengeelméjű) nevezte 
őket, miáltal kihívta maga ellen a nép ingerültségét.

Említenek azonban egy más epizódot is, mely befolyással volt 
arra, hogy az összeesküvés kitörését siettesse.

A szenátusban egy alkalommal ünnepelték Cézárt, a szenátus 
testületileg tisztelgett előtte s tudomására adták a személyét kitüntető 
határozatokat. Az egész szenátus, a konzulok, prétorok hódolattal 
vonultak el előtte, ő azonban még arra sem méltatta tisztelgésüket, 
hogy felállott volna. A tisztelgés után az egész szenátus és a nép 
leverten távozott a Kapitóliumból, mert azt érezték, hogy Cézár az 
egész római népet mélyen megsértette. Cézár később magyarázni és 
enyhíteni próbálta a dolgot azzal, hogy betegsége miatt nem állt föl a 
tisztelgő szenátus előtt. Holott valójában úgy volt a dolog, hogy Cézár 
talán hajlandó lett volna felemelkedni, ellenben egyik udvaronca és 
bizalmas barátja, aki háta mögött ült, tógájánál fogva megaka
dályozta s így : zólt hozzá :

„Ne felejtsd, hogy Cézár vagy, felsőbb lényt megillető tisztelet- 
adást követelhetsz.”

A római nép sem felejtette azonban el ezt a jelenetet és az össze
esküvők csakhamar munkához kezdtek. Kassziusznak segítőtársra volt 
szüksége s meg is találta az alkalmas embert Juniusz Brútusz személyé
ben. Juniusz Brútusz egyike volt a római köztársaság legkiválóbb 
jellemű ifjainak. Azonkívül tehetséges ember is volt, mint író, szónok, 
bölcsész és katona számos ízben kitüntette magát s származására nézve 
is az előkelő rendhez tartozott. Atyját Pompejusz megölette, de ő ennek 
ellenére mégis Pompejusz pártjához húzott, nehogy azt mondhassák, 
hogy7 atyja halála miatt gyűlöli őt, de főképen azért, mert a köztársa
ságra nézve Pompejusz elveit tartotta áldásosabbnak. Nagy hatással 
volt reá nagybátyja, a szigorú erkölcsű Kátó, ki gyakran hangoztatta :

„A haza érdekében a legnagyobb áldozatra és önmegtagadásra 
mindig készen kell lennünk !”

A farzaluszi csata után, melyben Cézár ellen harcolt, kegyelmet 
nyert s Cézár szívesen maga mellé vette. Elismerte tehetségét, becsülte 
jellemét, de ezenkívül érzelmi okok is el nézővé tették őt irányában, 
melyekkel anyja, Szervilia iránt viseltetett, kivel hosszabb ideig szerelmi 
viszonyt folytatott. Cézár mindjárt kinevezte őt Gallia Cisalpina kor
mányzójává s Brútusz olyan kiválóan teljesítette hivatását, hogy 
.Mediolánum lakói elismerésük jeléül még életében szobrot emeltek neki.
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Fiatal, szép, nemes vonású férfi volt Brútusz. Vonásai komoly
ságot, erős érzelmességet és fanatizmust árulnak el. Ilyen volt Brútusz 
a valóságban is, ezért jutott éppen neki az a szerep, hogy tőrét Cézár 
szívébe döfje.

Cézár nagy szeretetét és bizalmát Brútusz nem viszonozta. Ő min-

Brútusz, a római köztársasági párt vezére.
B ru tu sz Cézár k ed ven ce v o lt , d e nem  tu d ta  e lv ise ln i, h o g y  Cézár 
egyeduralom ra tör. ö ssz e e sk ü v é st  sző tt  a  k öztársaság m egm entésére  
s egy ik e  le tt  Cézár gy ilkosa in ak . A  m ásodik  trium virátu s hatalm a  
elő l azonban  m en eküln ie k e lle tt . A  tr ium virek  eg y e sü lt  hadereje  
F ilip p in él tön kreverte az  összeesk üvők  seregét. A  v e sz te tt  csa ta  u tán  

B ru tu sz kardjába d ó it.

dig azon eszményi elv szigorán keresztül figyelte Cézár tetteit, hogy azok 
a köztársaságra nézve ártalmasak-e vagy nem. S mivel nyilván láthatta, 
hogy Cézár királyságra, vagyis egyeduralomra törekszik, szemeiben 
mindinkább a zsarnok szerepében tűnt fel s egyre fokozódott ellen
szenve iránta. Barátai, különösen Kassziusz gondoskodtak aztán róla,
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hogy gyűlöletét még inkább fokozzák. Beavatták őt tervükbe, lefes
tették előtte a köztársaság sorsát, emlékezetébe idézték Kátó baj tha
tatlan jellemét és egyik ősének, Brutusznak hősies magatartását

A fiatal Brutuszra erősen hatottak ezek az izgatások, de még 
inkább azok a feliratok, melyeket házának ajtaján talált s melyek min
dennap gyarapodtak. Egy alkalommal például ez volt ajtajára felírva : 

„Miért nem él ma is egy Brútusz ?”
Nem több, csak ennyi, de Brútusz tudta jól, hogy ez a szemre

hányás neki szól, mint aki ivadéka annak a másiknak, aki a római álla
mot a királyoktól megmentette. Más alkalommal ezt a feliratot találta 
házán :

„Te nem vagy Brútusz !”
Harmadik esetben pedig e z t:
„Brútusz, alszol ?”
Aztán következtek a még izgatóbb figyelmeztetések : 
„Elfelejtetted-e a kötelességedet ?”
Majd ezek :
„Mi van veled, Brútusz ?”
„Mikor fogsz cselekedni ?”
„Melyik nagyobb előtted : a haza vagy a zsarnok ügye ?”
„Hol vagy, Brútusz ?”
A különben is izgékony természetű Brutuszra ezek a figyelmez

tetések, melyeket nemcsak házára írtak, hanem apró papírszeletek 
alakjában a szószékre és a bírói emelvényre is eljuttattak, honnan az 
igazságot osztogatta, nem tévesztették el hatásukat. Brútusz odaállott 
az összeesküvők közé s ezzel a lépésével számos római polgárt vont 
magával, kik vagy hazafias okokból vagy Cézár iránti gyűlölségből 
melléje és Kassziusz mellé állottak. Cézár környezete előtt nem volt 
titok Brútusz magatartása, de mikor Cézárnak tudomására adták, 
hogy Brútusz iránta, legnagyobb jótevője iránt minő hálátlansággal 
viseltetik, nem akart hitelt adni a feljelentőknek s csak ennyit szólt : 

„Brútusz bizonyára fog várni még a bőrömre !”
Az összeesküvők meghatározott időkben találkoztak egymással és 

komolyan hozzáfogtak Cézár uralmának megdöntéséhez. Cicerót nem 
avatták bele a mozgalomba, mert tudták róla, hogy gyáva, aki képes 
volna ijedségében mindenkit elárulni, másfelől pedig hiúsága folytán 
a vezetőszerepet követelné, miáltal elrontaná a dolgot.

A mozgalmat olyan komoly dolognak tartották az összeesküvés
hez közelállók, hogy például Brútusz neje, Porcia is részt akart kérni
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magának benne. S mivel látta, hogy férje azért titkolózik előtte, mert 
nem bízik állhatatosságában és szótartásában, hogy bizonyítsa a maga 
megbízhatóságát, titokban egy tőrrel mély sebet ejtett oldalán és a 
rettentő fájdalmat szó nélkül eltűrte, amivel tényleg igazolta, hogy 
méltó az összeesküvésbe való beavatásra.

Cézár előtt nem volt egészen gyanútlan Kassziusz viselkedése. 
Egy alkalommal barátai előtt így nyilatkozott róla :

,,Mit gondoltok, mit akar velem Kassziusz ? Nekem nem igen 
tetszik, hogy olyan sápadt.”

Később pedig, mikor a besúgók azt hozták hírül, hogy Antoniusz 
és Dolabella is az összeesküvők között vannak, így szólt:

„Nem nagyon tartok ezektől a kövér, kifésülködött emberektől, 
inkább azoktól a sovány és sápadtaktól.”

Állítólag Kassziuszt és Brutuszt értette ezek alatt. Tőlük minden
esetre volt oka komolyan tartani, mert visszavonhatatlanul elhatároz
ták, hogy végezni fognak vele.

Cézár meggyilkolása.

Mintha a végzet is beleavatkozott volna a dolgokba és ér ésére 
akarta volna adni Cézárnak, hogy valami készül ellene. Minduntalan 
valami különös dolog történt. Az égbolton állítólag jelenések voltak 
láthatók, melyek valami szokatlan esemény bekövetkezését rajzolták 
a megriadt emberek elé. Egyesek égi tüzeket láttak, mások kísérteties 
mennydörgéseket hallottak, mások ismét különös madaraknak a fó
rumra való leszállását figyelték meg, melyekből valami szörnyű ka
tasztrófára következtettek.

Szokatlan dolgok történtek Cézárral is. Midőn ezen napok egyikén 
áldozatot akart bemutatni, azt tapasztalta, hogy az áldozati állatnak 
nincs szíve. Beszélték aztán azt is, hogy egy jós aggodalmasan óvta 
Cézárt március idusától, vagyis március hó 15-től, mely napon a jós 
szerint valami különös dolog fog vele történni.

E napot megelőzőleg Márkusz Lepiduszhoz volt Cézár meghíva 
ebédre. Az asztalnál mindenféléről diskuráltak, miközben valaki a ha
lálra terelte át a beszélgetést, majd ezt kérdezte :

„Melyik halál legjobb az emberek számára ?”
Cézár, mintha csak egyenesen hozzá lett volna intézve a kérdés, 

gyorsan így felelt:



„A váratlan.”
Ez este, mikor már otthon volt, szokatlan látományok lepték 

meg. Lefeküdt s egy idő múlva az a vízió riasztotta fel álmából, 
hogy lakásának összes ajtói és ablakai maguktól megnyíltak. De ez 
nem volt elég, hanem még azt is kellett hallania, hogy felesége, Kal- 
purnia rendkívül nyugtalanul hánykolódik s érthetetlen szavakat nyög, 
majd fájdalmasan sóhajtozik. Felköltötte őt s ekkor Kalpurnia sírva 
mondta el álmát. Azt álmodta ugyanis, hogy Cézárt meggyilkolták 
és sírva rejtegette őt karjaiban. Más változat szerint Kalpurnia nyug
talan álmának és kínos sóhajtásainak az volt az oka, hogy álmában 
annak a toronynak lerombolását látta, melyet a szenátus díszítésül 
emelt Cézár házára.

Úgy látszik, Cézár is nyugtalanul töltötte az egész éjszakát, mert 
reggel, mikor Kalpurnia elébe állt és kérte őt, hogy halassza el a sze
nátusba való menetelét, mert álmai kimondhatatlanul aggaszíják, 
hajlott a szavára és elhatározta, hogy elnapolja a szenátus ülését.

Ámde a sors itt is beleavatkozott Cézár döntésébe és Decimusz 
Brutuszt küldte házába, aki egyike volt Cézár legbizalmasabb emberei
nek, annyira, hogy végrendeletében őt tette meg második örökösévé. 
Érdekes férfiú volt mindenesetre ez a Decimusz Brútusz is. Cézárral 
szemben játszta a szerető barátot, a meghitt tanácsadót és a bizalmast, 
a háta mögött pedig piszkos intrikákat szőtt ellene. Ő is egyik fővezére 
volt annak az összeesküvésnek, mely Cézárt el akarta veszíteni. Mikor 
értesült Cézár elhatározásáról, minden áron rajta volt, hogy tervét 
megmásítta sa vele. Tartott ugyanis attól, hogyha Cézár ezen a napon 
nem jelenik meg a szenátusban, az egész összeesküvés le fog lepleződni 
és ő is a legnagyobb bajba kerül. Hogy tehát ennek elejét vegye, nevet
ségesnek mondotta Cézár aggodalmát, kigúnyolta a jósokat. Többek 
között ezt mondta neki:

,,A legnagyobb gyanúsításoknak teszed ki magad a szenátus előtt 
távolmaradásoddal. Azt fogják hinni, hogy csúfot akarsz elkövetni 
velük, mikor a rendeletedre megjelennek s aztán te vagy az, aki fakép
nél hagyod őket.”

Mikor látta, hogy Cézár még mindig ingadozik, hiúságát kezdte 
izgatni.

„Tudd meg — mondotta — hogy készek mindannyian meg
szavazni, hogy az Itálián kívül fekvő tartományokban királynak nevez
zenek s minden más országban királyi koronát viselhess. De ha valaki 
azt mondaná nekik most, midőn egybegyűltek, hogy oszoljanak széjjel
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és akkor jöjjenek össze, ha majd Kalpuriának kedvezőbb álmai lesz
nek, minő beszédekre fakadnának irígyeid, minő hitelre találnának 
mentegetőző baráraid, hogy ez az eljárás nem zsarnokság és nem rab
szolgaság ? !”

Furfangos érvekkel összekevert beszédét aztán így fejezte be :
„Ha pedig ezt a napot mindenképen baljóslatúnak tartod, leg

jobb, ha magad jelensz meg a szenátusban és kijelented, hogy az ülést 
elnapolod.”

Decimusz Brútusz szavai annyira levették Cézárt a lábáról, hogy 
többé nem ellenkezett. Engedte magát Brútusz által kezénél fogva 
vezettetni, sőt még jó hatással is voltak rá barátjának a biztatásai, 
mert eltűntek leikéből azok a nyugtalanságok, melyek egész éjszaka 
kínozták. De alig hogy kitette lábát a lakásából, már egy szolga jött 
felé, aki, mivel a tolongó sokaság miatt nem tudott vele beszélni, nejé
hez ment s izgatottan kérte, hogy adjon biztos helyet számára lakásá
ban, amíg Cézár visszajön, mert igen fontos közlendői vannak. Egy 
Artemidorosz nevű görög p:dig, aki Bómában a görög irodalmat taní
totta, mikor Cézár a szenátus közelébe ért, egy írást adott át neki, 
melyben az összeesküvők tervei részletesen le voltak írva.

A fátum vagy a véletlen, nevezhetjük különben akárhogy, itt is 
beleavatkozott azonban a dolgokba. Cézár átvette ugyan az írást, de 
nem olvasta át, pedig Artemidorosz egészen közelébe férkőzött s ezen 
szavakkal adta át az írá s t:

„Olvasd el ezt Cézár egyedül és gyorsan, nagyfontosságú dolgok
ról szól, melyek téged különösen érdekelnek.”

Cézár állítólag el akarta volna olvasni az írást, de a körülötte 
hullámzó tömeg folytonosan akadályozta ebben, míg egy másik verzió 
szerint ezen szavak kíséretében rejtette zsebébe :

„Hagyjuk holnapra a komoly dolgokat.”
A szenátus környékén is izgatott hangulat uralkodott ezen a 

napon. Azok, akik az összeesküvésbe be voltak avatva s ilyenek mintegy 
hatvanötén voltak, a legnagyobb rettegés között gondoltak arra, hogy 
tervük az utolsó pillanatban kitudódik.

Cézár a szenátus előtt megpillantotta a jóst, aki figyelmeztette 
a baljóslatú napra s odaszólt neki:

„Március idusa elérkezett.”
„Igen — felelt az augur — de még nem múlt el.”
Pillanatonként fokozódó izgalmak között történt Cézárnak a 

szenátusba való belépése. Kassziusz, mintha segítséget kérne, szemeit
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a teremben álló Pompejusz szobrára függesztette, mialatt Albinusz 
Brutu z a Cézárhoz hű Antoniusit tartóztatja fel hosszú beszéddel és 
a te men kívül vonja, hogy figyelmét a benn történendő dolgokról 
elterelje. Most következik a legretteneUsebb pillanat. Cézár belépett 
a szenátusba. A szenátorok felemelkedtek és mély tisztelettel fogadták 
őt. Az összeesküvők egészen közelébe húzódtak. Ezután Cézár 
helyet foglalt, Tilliusz Cimber pedig megjelent előtte, hogy száműzött 
öccsének kegyelmet kérjen. Másodpercek alatt történt mindez. Brútusz 
és társai úgy helyezkedtek el, hogy gyűrűt vontak körülötte s miköz
ben Tillius Cimber egyre könyörög öccse visszahívásáért, az össze
esküvők mindinkább Cézár köré szorultak és maguk is könyörögtek 
hangos szóval a kérelem teljesítéséért.

Cézár azonban kereken kijelentette, hogy nem támogathatja a 
kérést s midőn mindjobban szoronganak körülötte, feláll és erélyesen 
rendet parancsol. Ebben a pillanatban Tilliusz Cimber hirtelen ráugrik 
és tógáját két kezébe kapván, lerántja róla. Ez volt a jel a merénylet 
kezdetére. Cézár körül nagy mozgolódás támadt. A háta mögött álló 
Kaszka nyomban felemeli kardját és nyakába sújt vele. Ez a vágás 
azonban, habár sebet ejtett Cézáron, nem volt halálos, mert Cézárnak 
még ideje volt visszafordulni, a kardot és Kaszka kezét megragadni 
és kiáltani :

„Nyomorult Kaszka, mit művelsz ?”
Ugyanekkor Kaszka görög nyelven testvérét szólította :
„Testvér segíts !”
A szenátorok, kik nem voltak az összeesküvésbe beavatva, a 

rémülettől kétségbeesve szemlélik a véres jelenetet, de sem távozni, 
sem a dologba avatkozni nem mernek. Cézár hiába néz körül, min
denütt az összeesküvők dühös tekintete fogadja, kik egymás után súj
tanak le reá, míg végre Cézár Brutuszra veti szemeit, mintegy tőle 
várva a segítséget. Csakhogy Brútusz ahelyett, hogy védené, szintén 
a gyilkosok közé áll s tőrével Cézár ágyékára sújt.

A krónika szerint, mikor Cézár Brutuszt is ott látta a merénylők 
között, abbahagyta a küzdelmet. Addig ő is védte magát, menekülni 
próbált s kiabálva. iparkodott támadóit elűzni, de Brútusz láttára 
tógáját a fejére húzta s nem állott ellent többé. Borzasztó volt rá nézve 
az a pillanat, midőn gyilkosai körében látta azt az embert, akit minden 
jóságával elhalmozott s akit fia gyanánt szeretett. Keserű csalódásában 
állítólag ezen szavakat in té iti hozzá :

„E t tu mi fili Brute ?” (Te is fiam Brútusz ?)
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S többé nem szól egy szót sem, hanem átengedi magát 
gyilkosainak.

Az összeesküvők huszonhárom sebet ejtettek rajta és dulakodás 
közben odatolták Pompejusz szobrához, melynek talapzata alatt 
Cézár aztán összerogyott. De az összeesküvők közül is sokan meg
sebesültek, mivel a vad dulakodásban nem bírták egymást kikerülni s 
némelyik életveszélyes : ebesüléssel volt kénytelen elhagyni a küzdő
teret. A gyilkosság elkövetése után Brútusz feldúlt lélekkel előlép és 
nyilatkozni akar a szenátus előtt a Cézár elleni merényletről. Csakhogy 
a szenátorok nem voltak kiváncsiak Brútusz magyarázataira. A riada
lom hatása alatt otthagyták a tanácstermet és rémülten menekültek 
az uccára, hol az esemény elmondásával a legnagyobb rettegésbe ejtet
ték a népet. Egyszerre ijedt kavarodás, lárma, kiabálás tör fel mindenütt 
Rómában. A kereskedők bezárják üzleteiket, a Cézárhoz közel állók 
menekülnek s a római nép nagy csoportokban tódul a szenátusba, hogy 
Cézárt lássa.

A holttest ott fekszik most is azon a helyen, Pompejusz szobránál, 
hol a gyilkosság történt. Cézár megmerevedett tagokkal, tógájával 
letakarva ott fekszik a nép előtt, mely a rettegés és a megilletődés 
érzéseivel szemléli őt. Némelyek meglebbentik a takarót és 
iszonyodva látják a tőrszúrásokat és kardvágásokat, melyekkel az 
egész test be van borítva. Rettenetes kép, de egyúttal szívet facsaró 
is. így kellett elpusztulnia annak az embernek, kinél tehetségben na
gyobbat nem tudott egyetlenegyet sem felmutatni a római történelem 1

Cézár temetése.

A merénylet után sokáig még nem tudták a emberek, hogy mi 
fog történni. Polgárháborúra volt kilátás s az előjelek után azt kellett 
hinni, hogy a köztársaságiak, Brútusz és társai fogják a hatalmat ma
gukhoz ragadni. De nem így történt s éppen ez a körülmény mutatja, 
hogy mennyire nem voltak hivatottak Cézár kormányának meg
szüntetésére. Nem állapították meg előre, hogy mi lesz a tervük a me
rénylet után, hogy milyen formában és kik által fogják a kormányzást 
vezetni s miként biztosítják a köztársaság jövőjét minden olyan törek
vés ellen, mely annak megbuktatását célozza.

A szenátusból a merénylet elkövetése után Brútusz és társai a 
Kapitóliumba rohantak és egész úton kiáltozták :
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„A zsarnok már ha lo tt!”
Itt tartózkodtak még az este folyamán is, miután a szenátusból 

jövet a szabadságot hirdették mindenfelé és a tömeget hozzájuk való 
csatlakozásra hívták fel. Akadtak is többen, kik, noha nem vettek 
részt a gyilkosságban, egyesültek velük s kérkedni látszottak azzal, hogy 
ők is az összesküvők közé tartoznak.

Az esti órákban megjelent Ciceró is az összeesküvők között s azt 
indítványozta, hogy a Cézár elleni és a Cézár melletti pártok viszályai 
közepette a szenátus vegye át a kormányzást s iparkodjék a legnagyobb 
eréllyel a pártok hatalmát megszorítani. Ciceró ezen indítványának 
azonban nem voltak követői. Az összeesküvők is, ahelyett hogy vala
mit cselekedtek volna, elveszítették a fejüket s csak szónoklatokkal 
buzdították a népet, mely meghallgatta ugyan őket, de aztán nem is 
tett ennél többet.

Sokkal jobban fel tudta használni az alkalmat a maga számára 
Antoniusz, aki csakhamar a helyzet urává lett. Cézár felesége, Kal- 
purnia révén magához ragadta Cézár vagyonát és irományait s ezek 
segítségével mindent megtett arra nézve, hogy a maga önző céljait 
biztosítsa. Antoniusz konzul lévén, mikor a kedélyek kissé lecsöndesed- 
tek, egybehívta a szenátust. Viharosnak és fenyegetőnek Ígérkezett ez a 
gyűlés, azért az összeesküvők nem is mertek azon megjelenni.

A szenátusnak eleinte az volt a terve, hogy határozatilag kimondja : 
Cézár zsarnok volt. Antoniusz közbelépésére azonban, aki felvilágosí
totta a szenátorokat arról, hogy ez a határozat egyértelmű volna 
Cézár összes intézkedéseinek megsemmisítésével, elállott szándékától, 
sőt, hogy a békét elősegítse, kimondotta, hogy Cézár intézkedései 
egész érvényükben fenntartandók, ő maga, illetőleg emléke pedig 
isten gyanánt tiszteltessék. Ciceró indítványára a bűnösöknek ke
gyelmet hirdettek és felszólították őket, hogy jelenjenek meg a 
szenátusban, ami meg is történt. Hogy a határozatnak nagyobb 
nyomatéka legyen, Antoniusz és a lovasság parancsnoka, Emiliusz 
Lepidusz gyermekeiket küldték az összeesküvőkhöz kezesekül. 
A békesség ilyenformán megtörtént, de csak a látszat számára, mert 
Antoniusz titokban azon dolgozott, hogy a maga kezébe ragadja a 
hatalmat. Célját részben elérte már akkor, midőn Cézár végrendeletét 
a nép előtt felolvasta.

Gondja volt reá, hogy a végrendelet egyetlen szava se maradjon 
hatás nélkül. Miután a szenátus kimondotta, hogy Cézárt istenkép 
tiszteli, hogy intézkedéseit fenntartja, vagyis hogy nem volt zsarnok,
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végrendeletét h  ki lehetett hirdetni és megadni neki azt a vég
tisztességet, ami előkelő állása révén emlékének kijárt.

Antóniusz most a hatásvadászat minden eszközét elővette, hogy 
a népet megnyerje.

Az ünnepélyes temetésen Antóniusz felolvasta Cézár végrendele
tét, mely azzal kezdődött, hogy Cézár unokaöccsét, Cézár Oktaviánuszt 
fiává fogadja s halála esetére vagyona nagy részét reá hagyja. Az eset
ben, ha fogadott fia előbb halna el, az örökség az összeesküvők egyik 
benfentes tagját, Decimusz Brútuszt illeti. Antóniusz kemény nyoma
tékkai hangsúlyozta ezeket a szavakat s a nép körében válasz gyanánt 
csakhamar feltört az első moraj, amely Decimusz Brútusz eljárására 
vonatkozott. Bövid szünet után Antóniusz folytatta a végrendelet 
felolvasását. Ha Kalpurnia netalán fiúgyermeket szülne, ennek gyám
jaiul az összeesküvők közül többet kinevez Cézár s ezek számára tekin
télyes összegeket hagyományoz.

Antóniusz szavai nem tévesztették el hatásukat. Minél élénkebb 
színekkel ecsetelte azt a jóindulatot, melyet Cézár nemes jóhiszemű
séggel legnagyobb ellenségei iránt tanúsított, a nép haragja annál inkább 
ébredezni kezdett a gyilkosok ellen. Pedig az igazi argumentum még 
csak ezután következett. Mikor látta Antóniusz, hogy a nép milyen 
nagy részvéttel van Cézár irányában s mennyire fájlalja halálát, kiadta 
a legnagyobb kártyát is, mellyel döntő hatást akart elérni. És nem is 
csalódott, mert megrázó hatást te tt a népre Cézár végrendeletének 
az a része, mely a római polgárságra és népre vonatkozott. Beszédében 
gyakori pauzákat tarto tt és minden szót erősen hangsúlyozva adta tudtul 
a népnek, hogy Cézár a Tiberisz mellett levő kertjeit a rómaiakra hagyta 
s minden római polgárnak még külön háromszáz szeszterciuszt hagyo
mányozott.

Egy pillanat alatt kitört a néptömeg szemeiből a könny és 
ajakáról a hangos feljajdulás. Antóniusz jól kiszámított fogásokkal 
elérte célját.

A nép meg volt nyerve, Cézár meggyilkolása iránti közönye 
éppen az ellenkezőjére változott. De Antóniusz nem az az ember volt, 
aki félmunkával be szokta érni. Ezt a beszédet ő a fórumon mondotta, 
hol a búcsúztatónak kellett történnie, míg a temetés a Marsz-mezőn 
ezután következett volna. A fórumon ott volt kitéve elefántcsont rava
talra Cézár holttestének viaszból való mása hű utánzatban. Az a huszon
három sebhely is, mely a gyilkosok fegyvereitől érte a testét, a leg
nagyobb pontossággal utánozva volt a viasz szobormáson. Antóniusz
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tehát, hogy még jobban fokozza a Cézár iránt való gyász nagy
ságát, odaállott a ravatal elé és beszédét így fo ly tatta:

„Nem méltányos, hogy egy ilyen nagy férfiút egyedül én dicsér
jek, halljátok meg te
hát, hogy mit határo
zott róla a szenátus.” 

Ekkor elolvasta a 
szenátusnak azt a ren
deletét, melyben Cézárt 
a haza atyjának, to
vábbá szentnek, sérthe
tetlennek és isteni emlé
kezetűnek nyilvánítja s 
ennek előrebocsátása 
után ismét a nép felé 
fordult s így szólt :

„És íme, itt a bi
zonysága az ö kegyel
müknek ! Mellette min
denki biztos oltalmat 
talált, de egyedül ő nem 

menekülhetett meg. 
Meggyilkolták. Pedig 
arra esküdtek, hogy vé
delmezni fogják s halál
lal fenyegették mind
azt, aki élete ellen törne, 
sőt azt is, ki őt saját 
testével nem védené.” 

A nép háborogni 
kezdett. Kiáltások tör
tek fel mindenünnen : 

„Gyalázat! Halál 
a gyilkosokra !”

Antóniusz,
F ia ta l korában az egy ip tom i h adjáratban  tü n te tte  ki 
m agát. M int néptribunusz fö lté tien  h íve v o lt Cézárnak  
Pom pejusszal szem ben . A Pom p eju sz-p ártiak  e llen  v ise lt  
hadjáratokban is fon tos szerepet tö ltö tt  be Cézár oldalán . 
Mint konzul egy  n ép ün n ep élyen  fe la ján lo tta  Cézárnak a 
koronát. Cézár h o ltte s te  fö lö tt ta r to tt  b eszéd ével m agához 
ragadta a z  u ralm at R óm ában . Zsarnokságának Cézár 
unokaöccse, O k távián u sz v e te tt  v ég e t, ak i a  szenátussal 
szövetk ezve m egverte. D e szö v etk eze tt  vele és L epidusszal. 
H árm an m egalak íto tták  a m ásodik  trium virátu st és eg y e 
s íte t t  h adaikkal F ilip p in él leverték  a köztársaságiakat. 
A ntón iu sz a k ele ti tartom án yok at kapta  az  osztozkodásnál. 
I tt  b e leszerete tt K leop átra  k irálynőbe s ez a  szerelem  
rom lását ok ozta . M eghasonlott O k távián u sszal, de hadai 

vereséget szen v ed tek  s A ntón iu sz ön gyilk os le tt.
Antóniusz pedig

az érzelmek felkavart hullámait egyre korbácsolta, hogy a hábor
gás teljes szilajságában törjön ki. Mikor az indulatok kissé le- 
csöndesedtek, öblös páthosszal a Kapitólium felé fordult és Jupitert
aposztrofálta :



Jelenet P om pejibcn , m időn  még a V ezúv kitörése el nem  pusztíto tta .
A  gyönyörű róm ai várost N ápoly m elle tt a  Vezúv kitörése teljesen eltem ette. R om jait évszázadokkal később á s tá k  ki a  m egkövesedett láva  alól.
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„üli Jupiter ! E város védőszelleme ! És ti mindnyájan, az egek 
istenei ! Fogadom nektek, hogy kész vagyok megtartani eskümet, 
kész vagyok őt megbosszulni.”

A tömeg utána kiáltotta :
„Meg fogjuk őt bosszulni! Halál a gyilkosokra !”
Eközben Antóniusz Cézár érdemeinek elősorolása után egészen a ra

vatal közelébe lép és Cézár holttestére mutatva, remegő hangon mondja : 
„Óh, te győzhetetlen hős, csak azért menekültél meg annyiszor 

a haláltól, hogy közénk jőve, itt elessél.”
Az utolsó szónál meglebbentette a Cézár holttestét takaró lepelt, 

illetőleg a tógát, mely ugyanaz volt, melyet Cézár a gyilkosság alkalmá
val magán hordott. Még most is láthatók voltak rajta a vérfoltok, vala
mint a szakadások, melyeket a fegyverek döfései okoztak. A nép nem 
bírta visszatartani könnyeit s hangos zokogásban adott kifejezést mély 
megilletődésének és fájdalmának. Ebbe az általános részvétbe bele
vegyült a borzalomnak az érzése is a látottak felett. Antóniusz még 
azt is a végsőig akarta fokozni, a holttestet megemeltette, hogy a nép 
jól láthassa a gyilkosok által ejtett sebeket. A ravatal mögött felállított 
kórus pedig ugyanekkor egy tragédiának következő sorát kezdi énekelni 
komor és vontatott hangon :

„Csak azért szabadítottam meg őket, hogy általuk haljak meg.” 
Olyan megtévesztő ügyességgel volt rendezve ez a jelenet, hogy 

a népre azt a hatást tette, mintha Cézár maga emelkedett volna fel a 
ravatalról és ő intézné panaszos szavait a római néphez. A legnagyobb 
mértékben felizgatott tömeggel ettől kezdve nem lehetett többé bírni. 
A rend egyszerre felbomlott s száz és ezer ember lohant a Kúriához, 
hol a gyilkosság történt, hogy a merénylőket elfogja. A tömeg másik 
része pedig hangosan követelte, hogy a holttestet ne vigyék ki a város
ból, hanem itt, a fórumon adják meg neki a végtisztességet, vagyis itt 
történjék a holttest elégetése.

Nem parancsolhatott itt már többé senki sem. A felszabadult 
tömegszenvedély lett úrrá. A fórumon egy pillanat alatt felszakitották 
az összes padokat és állványokat s azokból rögtönöztek máglyát Cézár 
holttestének, miközben a Kúriába johant néptömeg kutatja a gyilkoso
kat, majd a Kúriát felgyújtja és az égő üszköket az összeesküvők házaira 
veti, hogy legalább kárt okozzon nekik. Éppen abban a pillanatban, 
mikor a zavargás kitört, Cézár egyik leghívebb embere és barátja, Cinna, 
mikor hallotta, hogy Cézár holttestét a fórumon akarják elégetni, el
hagyta otthonát, hogy ő is jelen lehessen a végtisztességen.
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Cinnát a Cézár temetését megelőző éjjel különös álmok 
nyugtalanították. Azt álmodta ugyanis, hogy Cézár megjelent nála és 
meghívta őt vacsorára. Cinna szabadkozott, de Cézár nem engedett 
s mikor a szép szó nem használt, erővel vonta őt magával. Az álom
képek még egyre izgatták Cinnát, midőn hirtelen felébredt a környe
zetében levő emberek által okozott zajra. Ezek éppen azt tárgyalták, 
hogy Cézár holttestét a fórumon nemsokára el fogják égetni. Cinna 
elméjében az álomkép és a valóság még egészen egybefolyt és kábult 
fejjel öltözködni kezdett, hogy a Cézár végtisztességén maga is részt 
vegyen. Megindult egyenesen a fórum irányában s midőn a tömeg köze
lébe ért, az Antóniusz beszédétől felizgatott rómaiak egyike meg
szólította :

„Ki vagy ?”
„Cinna !” — felelte ő minden gyanú nélkül.
Ámde alighogy megnevezte magát, rögtön tovább adták, hogy 

itt van az összeesküvők egyike. A nép mozgolódni kezdett s miután 
körülvette a még mindig gyanútlanul álló Cinnát, egyszerre csak el
kezdtek kiabálni:

„ Itt a gyilkos ! Öljétek meg 1”
„Mi a neve ?” — kérdezte egy másik csoport.
Az előbbi visszafelelte :
„Cinna !”
Cézár gyilkosai között volt ugyanis egy Cinna nevű, de nem ez, 

aki ellenkezőleg a legbarátibb indulattal viseltetett iránta s most is 
csak azért jött, hogy az emléke iránt tartozó végtisztességet lerójja. 
A felingerült nép azonban nem volt képes megkülönböztetni őt a másik 
Cinnától, aki résztvett a merényletben s mihelyt hallotta a Cinna ne
vet, rögtön ordítozni kezdte :

„Öljük meg a gyilkost 1”
Cinnának nem sikerült a felbőszült tömeg elől elmenekülnie : ott 

esett cl ártatlanul a dühös rómaiak kardcsapásai alatt.
Az igazi gyilkosokat azonban hiába keresték a rómaiak. Azok 

titokzatosan eltűntek Rómából, mert érezték, hogy Cézár temetése 
idején nem célszerű rájuk nézve a Rómában való tartózkodás. Miután 
a nép lakásaikra üszköt vetett és halált kiáltott reájuk, a Kúriától 
visszatért lassanként a fórumra és követelte, hogy Cézár holttestét 
Jupiter templomában égessék el. A papok azonban nem akarták ezt 
megengedni, mire a nép a pontifex maximusz háza előtt, mely a fórum 
közelében állott, a közeli házakból hozott székekből, padokból, állvá-

6 *
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nyokból máglyát rögtönzött és a holttestet ünnepélyesen elégette. 
Férfiak, nők, katonák, ifjak, öregek, gyermekek, ami értékes holmijuk 
volt, odadobták a máglyára, hogy Cézár hamvaival együtt semmi
süljenek meg. Ott tolongtak a máglya körül az idegen, legyőzött és 
szövetséges népek is és hangosan sírtak a birodalom közös veszte
sége fölött. Ezzel a szertartás Cézár nagyságához méltó formák 
között, az óriási néptömeg elementáris érzésnyi'lvánulása közepette 
ment végbe.

Halála és temetése után azonban még napok múlva is egyre ott 
kísértett szelleme a római nép képzeletében. Meggyilkolása után 
következő hetedik éjszakán ugyanis egy hatalmas üstökös tűnt fel az 
égbolton, vakító fényességben, de nemsokára aztán elenyészett.

Mindent, ami szokatlannak látszott ez évben a rómaiak előtt, úgy 
magyarázták, mint az istenek haragját és ítéletét Cézár meggyilko
lása miatt.

Antóniusz tehát elérte, hogy a nép haragja a gyilkosok ellen irá
nyult és mindenáron kivégeztetésüket akarta követelni. De másfelől ő 
maga ügyesen és vakmerőén kezébe ragadta a hatalmat, úgyhogy Ciceró, 
mikor az új állapotokat tapasztalta, jogosan kiálthatott fe l:

„A zsarnok meghalt, de a zsarnokság nem szűnt meg!”
Antóniusz, hogy önző céljait diadalra vigye, kétszínű játékot 

folytatott. A szenátus határozata ellenére a népet felbőszítette az össze
esküvők ellen, de mikor látta, hogy ezzel a szenátus haragját idézte 
fel, úgy segített a dolgon, hogy hirtelenében szenátuspártinak játszotta 
ki magát és Pompejusz fiának, a még életben levő Szextusz Pompejúsz
nak visszahívását indítványozta, majd a diktatúra eltörlését hozta 
javaslatba. Úgy mutatta, mintha egyéb törekvése sem volna, mint a 
zsarnokság ellen irányuló mozgalmak vezetése és a köztársaság érdekei
nek biztosítása. Hogy bizalmat keltsen maga iránt, a két főösszeeskü
vőnek, Brutúsznak és Kassziusznak találkozót adott s biztosította őket, 
hogy nem lesz semmi bántódásuk s színleg ő maga működött közre 
leginkább abban, hogy^ megkapják azon tartományok kormányzását, 
melyeket Cézár számukra életében kijelölt. Sőt még azt is javasolta, 
hogy Szextusz Pompejusz birtokai visszaadassanak.

Azonban a lázongások elfajulásárak megakadályozására is volt 
gondja Antóniusznak. Felbujtogatta ugyan a népet, de le is verte, úgy
hogy a szenátus előtt még érdemekre is hivatkozhatott. Fondorlatos 
taktikáját betetőzte aztán azzal, hogy magát üldözöttnek tüntette fel, 
kit a köztársaság érdekében tett szolgálataiért a nép árulónak nevez s
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személye ellen merényletet készül elkövetni. Felkérte tehát a szenátust, 
hogy engedélyezzen testőrséget számára, mert nem érzi életét biztosnak. 
A szenátus megadta az engedelmet s Antóniusz szép símán elérte ezzel 
azt a célját, hogy a törvényes formák mellett fegyveres erőt tarthatott 
maga mellett s testőrségét csakhamar hatezer főre szaporította.

Anlóniusz most már célnál volt. Magához ragadta a hatalmat és 
a fegyveres csapatok erejére támaszkodva, nyíltan lépett fel mint zsar
nok. És ekkor derült ki másodízben, hogy az összeesküvők micsoda 
céltalan dolgot követtek el, midőn nem iparkodtak Antóniuszt ártal
matlanná tenni. Cseberből vederbe jutottak. Antóniusz személyében 
egy sokkal önzőbb, durvább és kíméletlenebb zsarnokot szereztek, 
aki előtt nem volt semmi szent s aki nem tekintett semmit, egyedül a 
maga önző és aljas érdekeit.

Miután a szenátus Cézár összes intézkedéseit érvényben tartotta, 
Antóniusz Cézár iratainak megszerzésével és meghamisításával a leg
önkényesebben járt el minden állami érdekű ügyben. Hivatalokat, 
állásokat, tisztségeket pénzen árusított s visszaéléseit olyan nagy ará
nyokban űzte, hogy úgyszólván pár hét alatt százharmincöt millió 
szeszterciuszt szerzett, holott egy-két hónap előtt még nyolcmillió 
adóssága volt.

Törvénytelenségek, visszaélések és a legelvetemültebb korrupció 
jelezték Antóniusz útját. Nem volt többé semmi szent előtte vagy 
tiszteletreméltó. Még Cézár rendelkezéseivel sem sokat törődött. Mihelyt 
úgy találta, hogy egymagában is elég erős arra, hogy ellenségeivel meg
birkózzék, Brútusz és Kassziusz ellen támadt, kiktől elvette a dúsan 
jövedelmező Szíria és Makedónia kormányzását s a két tartományt 
konzultársának, Dolabellának és magának foglalta le. Ő Makedóniát 
választotta, mert itt nagyobb katonai erő felett is rendelkezhetett.

Oktáviánusz föllépése.

Antóniusznak nem volt oka többé fenntartani az álarcot, melyet 
Cézár halála után magára öltött. Eddig is csupán az ész szavának enge
dett, midőn a demokrata népvezért játszotta, holott első perctől kezdve 
az volt a törekvése, hogy a hatalmat megszerezze és azzal kénye-kedve 
szerint élhessen. Ámde éppen akkor, mikor zsarnoki uralmát egészen 
megalapítani készült, közbe jött valami, ami az ő számításait is meg
semmisítéssel látszott fenyegetni.
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Rómába érkezeit ugyanis Cézár fogadott fia, Kájusz Juliusz 
Cézár Oktáviánusz, kit Cézár végrendeletében általános örököséül tett. 
Oktáviánusz Cézárnak unokaöccse volt, aki Kájusz Oktáviusznak és 
Attikának, Cézár húgának a fia volt. Négyéves korában árván marad
ván, neveltetését Cézár intézte, kinek vezetése és irányítása alatt az 
ifjú Oktáviánusz feltűnő előmenetelt tanúsított.

Tizenkét éves korában már annyira érett volt, hogy ő tartotta 
a halotti beszédet nagyanyja halála felett, tizenöt éves korában pedig 
elnyerte a férfiúi tógát s nemsokára pontifexnek is megválasztották. 
Cézár különös gondot fordított reá, hogy öccse a haditudományokban 
is a legkitűnőbb kiképzést nyerje, mert terve volt őt a hadjáratokba is 
magával vinni. Azért egyelőre a katonai ismeretek elsajátítása végett 
Apollóniába küldte, hol Oktáviánusz három esztendőt töltött és rend
kívül nagy előmenetelt szerzett. Apollóniában tartózkodott a légiók 
között, midőn váratlanul hozzá is eljutott Cézár halálának a híre. Bizal
masai és barátai azt a tanácsot adták neki, hogy a hadseregnél keressen 
magának támogatást, de ő ezt az ajánlatot nem fogadta el. Tudta, 
hogy a hadsereghez való menekülés már maga is forradalmi cselekedet, 
ami okvetlenül kihívta volna a szenátus legerélyesebb fellépését.

Ehelyett tehát a másik utat választotta, mely a legnagyobb 
küzdelmeket Ígérte ugyan számára, de legalább nem kényszerítette 
bele forradalmi cselekedetbe. Ez az út az volt, hogy egyenesen Rómába 
menjen apja örökségének átvételére. Nagy vakmerőség és önbizalom 
kellett ehhez az elhatározáshoz, hiszen Antóniusz korlátlanul uralko
dott már ekkor Rómában s egyenesen a veszedelembe ment az, aki vele 
szemben éppen most, amikor legerősebb volt, hatalmi kérdéseket meré
szelt megbolygatni. Oktáviánusz azonban nem sokat törődött az aka
dályokkal. Pedig nevelőanyja is figyelmeztette, hogy semmi szín alatt 
ne menjen most Rómába. Mindez azonban semmit sem használt. Oktá- 
viánuszt nem lehetett tervétől eltéríteni, nagy óvatossággal megindult 
Róma felé és április havában megérkezett oda.

Nevelőanyja folytonosan rettegett az életéért, de Oktáviánusz 
esetében is bebizonyosodott, hogy a bátrakat segíti a szerencse. Oktá
viánusz úgy lépett fel, mint akinek jogai vannak, ennélfogva nyíltan 
intézte összes ügyeit. Mindenekelőtt megjelent a szenátus előtt és ki
jelentette, hogy Cézár végrendeletének reá vonatkozó részét és örökbe
fogadását elfogadja. Azután a nép előtt mutatkozott be s az össze- 
gyültekkel tudatta, hogy mindazt, amit Cézár a népnek ígért, magára 
nézve kötelezőnek ismeri el s rövid idő alatt teljesíteni fogja. Hogy ezt



A köztársaság válságos idői 87

megtehesse, természetesen arra lett volna szüksége, hogy Cézárnak 
óriási kincseit megszerezze. Csakhogy hol voltak már azok akkor ? 
Antóniusz mindent magához kaparintott, sőt még a templomok kincseit 
is kirabolta.

Felszólította tehát Antóniuszt, hogy adja elő Cézár hagyatékát, 
hogy a végrendeletben előírt összegeket a római népnek kifizethesse. 
A kincsek visszaadása helyett gúnyos megjegyzésekkel és durva sza
vakkal fizetett Anloniusz, de az ifjú Oktáviánuszt ez csöppet sem ked
vetlenítette el. Ami ingóságot talált Cézár hagyatékában, továbbá a föl
deket, hozzátéve ezekhez a maga vagyonát, mind pénzzé tette és el
osztotta a nép között.

A nép előtt rövid időn belül rendkívül szimpátikussá lett Oktá- 
viánusz s rajongással vette őt körül. Gyönge testű, látszatra beteges, 
de hatalmas akaraterejű és szívós erélyű ifjú volt Oktáviánusz, aki 
korát jóval meghaladó érettséggel tudta a maga ügyeit intézni s amit 
egyszer megkezdett, azt vas következetességgel és határozottsággal 
hajtotta végre*

Antóniusz kezdetben figyelembe sem vette Oktáviánusz műkö
dését. Nem tartotta magához méltó versenytársnak, lebecsülte képes
ségeit s fiatal koránál fogva el sem hitte róla, hogy valami komoly 
dologra képes legyen. De nem kellett sokáig várnia. Hamarosan tapasz
talta, hogy Oktáviánusz nemcsak versenytársnak veszedelmes, hanem 
máris akkora népszerűséggel bír, hogy a saját hatalma a legnagyobb 
mértékben veszélyeztetve van általa.

Nem lehetett többé tréfára venni a dolgot Antóniusznak sem s 
iparkodott Oktáviánusszal megbékülni azért is, hogy ez segítse őt abbeli 
törekvésében, hogy Makedónia helyett Gallia Ciszalpína kormányzását 
kapja meg. Oktáviánusz abban a reményben, hogy Antóniusz hasonló
képen viszonozni fogja az ő szolgálatait, hajlandó lett volna a békére, 
de midőn látta, hogy vetélytársa ürügyeket keres az ő kijátszására, 
véglegesen elpártolt tőle s minden idejét és pénzét arra fordította, hogy 
jelentékeny sereget szervezzen maga körül.

Eközben a Kr. e. 44. esztendő szeptember első napján Antóniusz 
összehívta a szenátust, melynek első ülésén is heves jelenetek tör
téntek. Antóniusz támadta ugyanis Cicerót mindenféle súlyos váddal, 
mivel Ciceró volt az, aki az ő törekvéseinek állhatatosan ellenszegült 
és a szenátusban nagy ellenzéket szervezett zsarnoki uralmának lehe
tetlenné tételére. Ciceró az első napon nem volt jelen a szenátusban, 
de másnap ő is megjelent s kíméletlenül bírálat tárgyává tette Antóniusz
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összes visszaéléseit. Ezek voltak azok a híres „filippikák” , melyeket 
Ciceró a Demoszthenesz példájára nevezett el s tíz beszédében kiter- 
jeszkedett az Antóniusz által elkövetett törvénytelenségekre. Való
ságos kortörténet ez a római társadalom erkölcseiről. Ciceró filippikái 
sokat ártottak ugyan Antóniusz népszerűségének, de mégsem tették 
őt tönkre.

Nagyobb baj volt Antóniuszra, hogy ka'.onái körében kitört az 
elégületlenség, melyet Oktáviánusz ügynökei mesterségesen szítottak. 
Antóniusz ekkor nyomban Brunduziumban termett s katonái meg- 
tizedeltetésével iparkodott a fegyelmet megerősíteni, de azért még így 
is két légió átpártolt Oktáviánuszhoz, aki Cézár régi katonái közül 
tízezer fegyverest gyűjtött már magának. Antóniusz Brunduziumból 
Ciszalpinumba ment, hogy Decimusz Brutuszt, aki ott a kormányzói 
tisztséget gyakorolta, kiűzze. Ezt az alkalmat használta fel Oktáviánusz 
és Ciceró is, továbbá az elégedetlenek, hogy Antóniusztól megszabadul
janak. Oktáviánusz ügyesen megnyerte. Cicerót, aki az ő pártjára állott 
s azt ajánlotta a szenátusnak, hogy Oktáviánuszt küldje Antóniusz 
ellen, kit az ő indítványa alapján a szenátus a haza ellenségének nyilvá
nított. Ciceró Oktáviánusz érdekében ezeket mondotta :

„Oktáviánusznak nincs egyéb célja, minthogy atyjának a vég
akaratát teljesítse. Ha ennek kivitelében tönkretette magát, vissza fog 
térni azon homályba, amelyből előjött. Némi kis megtiszteltetés ele
gendő lesz e húszéves ember hiúságának kielégítésére s ha a győzelem 
meglesz, elvethetjük annak eszközeit.”

Ciceró indítványa következtében a szenátus teljes hatalommal és 
sérthetetlenséggel ruházta fel Oktáviánuszt és az újonnan választott 
konzulokkal, Aulusz Hirciusszal és Vibiusz Pauzával Antóniusz ellen 
küldötte. Mutina mellett ment végbe a két tábor küzdelme, mely vére
sen és elkeseredetten folyt napokon át. A két konzul életét vesztette 
a csatában, a diadal azonban mégis Oktáviánuszé lett. A hadjárat 
diadallal végződött s a köztársaság ellenségei egyelőre le voltak verve.
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A második triumvirátus.

Az volt most a kérdés, hogy mi legyen Oktáviánusszal. Mert igaz 
ugyan, hogy az Antóniusz elleni győzelmek leírhatatlan örömet keltet
tek Rómában, de sem Ciceró, sem a szenátus egy pillanatig sem gon
doltak arra, hogy Oktáviánusz továbbra is megmaradjon a sereg élén. 
ügy vélték, hogy valami ovációt rendeznek a tiszteletére s ezzel aztán 
elégedjék meg. Ámde Oktáviánusz nem így gondolkozott s ekkor kezd
ték lassankint felismerni Rómában, hogy ez az ifjú, húszéves kora elle
nére, micsoda kiváló erélyű ember s mennyire hivatottnak érzi magát 
arra, hogy a züllő birodalom ügyeinek rendezését a kezébe vegye.

A katonák, mihelyt észrevették, hogy Oktáviánuszt meg akarják 
fosztani a vezérlettől, nyomban négyszáztagú küldöttséget menesz
tettek a szenátushoz s tudatták, hogy vezérük a konzulságra akar pá
lyázni. A szenátus azonban nem vette tudomásul a bejelentést, mire 
a küldöttség egyik tagja hevesen a kardjára ütött és felkiáltott:

,,Ha nem engeditek meg neki, hogy a konzulságra pályázzék, 
legyetek nyugodtak, majd fog ő tenni róla. Megszerzi a maga ember
ségéből, amit ti vonakodtatok megadni számára.”

Oktáviánusz nem is üldözte tovább Antóniusz csapatait, ha
nem, miként Cézár, seregével ő is átkelt a Rubikó-folyón és egyenesen 
Rómának tartott. A szenátus kétségbe volt esve jövetelének hírére, 
a nép azonban szívből örvendezett s Oktáviánuszt közfelkiáltással 
konzullá választotta.

A köztársaság hívei különösen akkor rémültek meg, mikor látták, 
hogy Oktáviánusz nem törődik a korábbi szenátusi határozatokkal, 
hanem szigorú vizsgálatot indít Cézár gyilkosai ellen, Szextusz Pom- 
pejuszt száműzeti, ellenben Antóniusz és Lepidusz ellen megszünteti 
azt a rendeletet, melyet nemrégiben a szenátus adott ki megbukta
tásukra.

Oktáviánusz ugyanis nagy politikai ügyességet tanúsított vetélytár- 
sai iránt való viselkedésében. Tudta jól, hogy ezek, ha nem is volnának 
képesek leverni őt, de árthatnának neki, azért legcélszerűbb rá nézve, 
ha egyezkedésre lép velük. Antóniusz és Lepidusz is szívesen tették 
meg a közeledő lépéseket s már az első kísérletek után komoly remény 
mutatkozott arra, hogy a kiegyezés létre fog jönni.

Október havában Bononia mellett egy szigeten találkozott Róma 
három leghatalmasabb férfia: Oktáviánusz, Antóniusz és Lepidusz.
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Mind a hárman sereggel jöttek és gondosan kikémlelték a szigetet, 
valamint egymást, hogy vájjon nem készül-e titokban valamelyikük 
merényletre. Háromnapi tanácskozás után a vezérek megállapodtak 
abban, hogy öt évre felosztják maguk között a hatalmat.

Az egyezség értelmében Oktáviánusz igazgatja Afrikát, Sziciliát, 
Szárdiniát. Lepidusz Hispániát és narbói Galliát kapja, Antóniusz pedig 
a másik két Galliát. S végül mindnyájan Cézár gyilkosai ellen fognak 
támadni. A katonáknak, hogy őket továbbra is magukhoz csatolják, 
megígérték, hogy a hadjárat végeztével fejenkint háromezer drakhmát 
fognak kapni és Itália tizennyolc legszebb városának földjét.

Az így létrejött triumvirátus nyilvánvalóan megújítása volt az 
előbbi zsarnoki rendszernek. A zsarnoki szövetséget kölcsönösen meg
pecsételték és szabadságot adtak egymásnak, hogy ellenségeiket tetszés 
szerint kivégezhessék. Még nem is érkeztek a triumvirek Rómába, már 
rendeletet küldöttek Pediusz konzulhoz s meghagyták neki, hogy tizen
hét római polgárt, kik között Ciceró :s ott szerepelt, végeztessen ki. 
Rómába való érkezésük alkalmával pedig a következő kiáltványt tet
ték közzé :

„A római néphez !
Lepidusz, Antóniusz és Oktáviánusz a köztársaság helyreállítá

sára megválasztott triumvirek így szólanak hozzátok :
Ha azok, kiket Cézár kegyelmével elpártolásuk után is elárasztott, 

gazdagokká tett és kitüntetésekkel halmozott el, nem váltak volna az 
ő gyilkosaivá: mi is megfeledkeznénk azokról, kik minket az állam ellen
ségeinek nyilatkoztattak ki, Cézár példája által megtanítva, megelőzzük 
elleneinket, mielőtt ők minket meglepnének . . . Miután elhatároztuk, 
hogy a tengeren túl lévő gyilkosok ellen háborút viselünk, szükséges
nek látjuk magunk mögött sem hagyni ellenségeket. Ezért az illetők 
névsorát összeállítottuk. Senki ne merészeljen azok közül, kiknek nevei 
e jegyzékben foglaltatnak, bárkit elrejteni. Aki a proskribáltak közül 
bárkit menekülésre segít, maga is azok sorába jut. Az elítéltek fejeit 
előttünk kell bemutatni. Jutalom fejében a szabad ember huszonötezer 
attikai drakhmát, a rabszolga tízezret s szabadságot és polgári címet 
nyer. A gyilkosok és feljelentők nevei titokban fognak tartatni.”

A kiáltvány után következett százharminc név, a proskribáltak 
első sorozata, melyet másnap egy százötven névből álló második soro
zat követett. Rómában megújultak tehát újra azok a véres napok, melyek 
Máriusz és Szulla rémuralma idején játszódtak le. A triumvirek pár
tatlanoknak akarván látszani, saját rokonságukból is felvétettek neve
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két a listába, így Lepidusz egyik fivérét, Antóniusz a nagybátyját és 
másokat. Ezzel annak a látszatnak akartak szolgálni, hogy őket nem 
a bosszú, hanem a közérdek vezérli ezen szigorú büntetések rendezésé
ben. Holott Oktáviánuszon kívül talán egyébre sem gondolt sem Lepi- 
dnsz, sem Antóniusz, 
minthogy gyűlölt ellen
ségeikkel végre irgal
matlanulleszámoljanak,

A proskripciók al
kalmából minden pisz
kos szenvedély egyszerre 
felszakadt az emberek
ből. A hóhérok már ak
kor megkezdték műkö
désüké t, mielőtt a trium
virek Rómába értek.
Pediusz konzul igen sze

rencsétlennek érezte 
magát. Neki kellett az 
első kivégzéseket elren
delni, holott azt sem 
tudta, hogy kit miért 
büntetnek. Éjjel támad
tak rá az elítéltekre, de 
nemcsak ezeket, hanem 
másokat is megöltek a 
nagy riadalomban s a 
vad mészárlások annyi
ra megrendítették Pedi- 
uszt,hogyakiállott izgal
mak következtében az 
éj folyamán ő is meghal t.

Azok a piszkosságok és visszaélések, melyek a Szulla-féle rémura
lom idejében történtek, most is százával fordultak elő. Akinek volt 
ellensége, könnyen hóhérkézre juttathatta, viszont a proskribáltak 
közül egyik-másik illő díjért meg is menekülhetett. A bosszú, irigység, 
gyűlölet, düh, vak elfogultság mind közreműködtek abban, hogy egyik 
ember a másiknak a legborzalmasabb fájdalmakat és szerencsétlensé
geket okozza. Ezek a rémnapok tele voltak az emberi elvetemültség leg-

Lepidusz.
Mint Cézár h íve  nagy m éltóságokra em elk ed ett. Cézár 
h alála u tán  tagja lett a m ásodik  trium virátusnak . A b i
rodalom  felosz lásékor A frikát kapta . K ésőbb O ktáviánusz  
ellen  tám ad t, de Szicíliában  vereséget szen ved ett. O k táv iá 
nusz szám űzte s életének  u to lsó  húsz év é t szám ű zetésb en  

élte le.



92 Tolnai Világtörténelme

rémesebb megnyilatkozásaival. Antóniusznak felmutatták például egy 
megölt ember fejét.

„Nem ismerem” — mondta. „Vigyétek el feleségemhez !”
S a felesége, Fulvia nevetve állapította meg aztán, hogy a levágott 

fej azé a gazdag magánzóé, kinek nyári lakát egykor meg akarta venni, 
de az nem volt hajlandó eladni. Más esetben egy nő maga árulta el fér
jét, hogy szeretőjéhez nőül mehessen. Egy prétor a hóhérokat rászabadí
totta atyja rejtekhelyére, hogy ezáltal érdemeket szerezzen. Egy 
apával, midőn fiát kegyelemért akarta küldeni, tudatták, hogy éppen 
fia volt az, aki halálát követelte.

De voltak természetesen olyan jelenetek is, melyek a római pol
gárok és polgárnők lelki kiválóságáról és jellemességéről tanúskodtak. 
Egyeseket barátaik, másokat rabszolgáik mentettek meg.

Számosán menekültek a tartományokba. Cicerónak azonban nem 
volt kegyelem. Antóniusz nem tudta elfelejteni neki ellene mondott 
vádbeszédeit s erélyesen követelte, hogy ő is a proskribáltak közé vétes
sék. Oktáviánusz, bárha az utóbbi időben való magatartása miatt oka 
lehetett volna ellene támadni, mégis életbenhagyása mellett szólt. De 
Antóniusz vak gyűlöletében nem ismert irgalmat, úgyhogy végül Oktá
viánusz is beleegyezését adta Ciceró kivégzéséhez.

Pedig Ciceró ekkor már valóban nem árthatott a triumvireknek. 
Olyan sikeresen elnyomták ezek a szabadságot, hogy tíz Cice ónak a 
szónoklata sem segíthetett volna többé a dolgokon. Antóniusz és neje, 
Fulvia azonban látni akarták a fejét annak a férfiúnak, aki olyan országra- 
szólóan kompromittálta őket filippikáival. Ciceró, mihelyt értesült róla, 
hogy az ő neve is a proskribáltak között van, elhatározta, hogy Make
dóniába fog menekülni. Öccsével, Kvintusszal már Aszturiába ért és 
a Tirrheni-tenger partján, Anciumból akart tovább menekülni. Kvintuszt 
útközben elfogták üldözői és megölték. Ciceró azonban hajóra ült és 
eljutott Formieig, hol pa tra szállt.

Nem bírta már az utazás fáradalmait és céltalannak is tartotta a 
menekülést, mikor megszabadulása esetén úgyis kénytelen lett volna 
Rómától távol tölteni napjait. Inkább hazájában akart meghalni, hogy- 
sem a nagy izgalmakkal és fáradalmakkal járó menekülésnek kitegye 
magát. Pedig környezete figyelmeztette, hogy szálljon hajóra és ne tar
tózkodjék Itáliában, ahol minden pillanatban találkozhatik ellenségei
vel. A figyelmeztetésekre tiltakozólag mondotta :

„Hagyjatok meghalnom hazámban, melyet annyiszor megmen
tett m.”
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Emberei azonban nem vették tudomásul tiltakozását, hanem 
gyaloghintóra tették és siettek vele a tengerpart felé. Jóformán alig 
hagyták el még a villát, midőn feltűntek a Ciceró elfogására küldött 
gyilkosok. Popiliusz Lénász hadi tribün vezette őket Ciceró ellen, meg
feledkezve arról, hogy éppen Ciceró volt az, aki egy főbenjáró pörben 
őt a haláltól szabadította meg. Ciceró rögtön felismerte a helyzetet. 
Látta, hogy itt már semmi remény sincs a menekülésre, parancsot adott 
tehát szolgáinak, hogy a gyaloghintót tegyék le, mert ki akar szállani. 
A katonákra igen nagy hatással volt Ciceró bátor magatartása. Nem is 
mertek közeledni feléje, sőt elfödték arcukat, holott Ciceró minden ellen
állásról lemondott. Önként hajtotta meg nyakát, melyre Herenniusz 
centurió háromszor egymásután sújtott le teljes erejéből. Megöletése 
után még a kezeit is levágták s nagy diadallal vitték Rómába a trium
vireknek.

Antóniusz és neje határtalan örömmel vették át a véres fejet, 
sőt Fulvia, ki azelőtt a hírhedt Klódiusznak volt a felesége, még azzal is 
tetézte bosszúját, hogy Ciceró nyelvét kihúzta szájából és aranytűvel 
számos szúrást ejtett rajta. Antóniusz pedig kiállíttatta a véres főt a 
fórum szószékére, honnan Ciceró filippikáit intézte ellene a római néphez.

„Most mennydörögj, hogyha tudsz !” — szólt ekkor nagy káröröm
mel Antóniusz.

Oktáviánusz azonban megbánta, hogy hozzájárult Ciceró kivégez
tetéséhez. Ő érezte, hogy kormányzásuknak örökös szégyenfoltja marad 
az olyan kiváló ember meggyilkolása, mint amilyen Ciceró volt. Titok
ban maga is megkönnyezte a nagy szónok halálát s később azzal ipar
kodott jóvátenni hibáját, hogy Ciceró fiát konzullá választatta. Szel
leme iránt való nagyrabecsülését különben évek múlva is őszintén nyil
vánította. Midőn ugyanis évek múlva egy ízben Ciceró egyik unokája 
nagyapja műveit olvasgatva, séta közben szembe találkozott Oktáviánusz- 
szal, ez kivette kezéből a könyvet s pár lap elolvasása után ezen szavak
kal adta vissza :

„Fiam, tudd meg, hogy Ciceró nagy férfi s hazájának hű fia volt 1”
A rémuralom ezen eseményei dúlták Rómát, mikor Kr. e. 42-ben 

elkövetkezett az új konzulok választásának ideje. Luciusz Munáciusz 
Plankuszt és Márkusz Emiliusz Lepiduszt választották konzulokká, 
kik arra való hivatkozással, hogy a köztársaság érdekében sikeres hadjára
tot folytattak, diadalmenetet kértek maguknak. Megkapták, de az egész 
diadalmenet értéke nem nagy volt, ami a diadalmenetben énekelt gúnyos 
katonadalokból is kiviláglott.
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A helyzet nem sokkal lett virágosabbá a fegyverzaj elülése után 
sem. A gyilkosságok megszűntek ugyan, de jött helyükbe a fosztogatás. 
A triumvireknek pénzre volt szükségük, még pedig nagyon sok pénzre, 
kétszázmillió drakhmára, ezt pedig sürgősen elő kellett teremteni. A ha
talmas összeget pedig úgy gyűjtötték össze, hogy mindenkire nagy adó
kat vetettek ki s felszólították a polgárokat, hogy a ,,haza” érdekében 
mondjanak le jövedelmeikről. Ezután a triumvirek megválasztatták és 
kijelölték a tisztviselőket s miután a külső tartományokban levő köz- 
társasági párt még nem volt leverve, sereggel indultak ellenük.

A köztársaságiak leverése Filippi mellett.

Antóniusz és Oktáviánusz előbb Szextusz Pompejusz ellen vezet
tek hadat, de miután támadásuk nem sikerült, Brútusz és Kassziusz 
ellen indultak. A két köztársasági vezér maga is nagy előkészületeket 
te tt Antóniusz és Oktáviánusz ellen s miután Ázsiát megsarcolták, 
Európába jöttek át.

Brútusz, akit a római történetírók rajongó és jóhiszemű férfiú
nak állítanak, kezdte ekkor megbánni, hogy szervezte a Cézár elleni 
merényletet. Több ízben szólott ilyenformán :

„Jobb lett volna Cézárt meg nem ölni; mert ha szemet hunyt is 
övéi igazságtalanságai fölött, ő maga legalább nem fosztott ki senkit.” 

Most azonban már a leszámolásról volt szó, miután a triumvirek, 
kik Afrikában Kornificiuszt legyőzték, előrevonultak, hogy a birodalom 
azon részeit is meghódítsák, melyek a köztársaságiak kezében voltak. 
Brútusz és Kassziusz Filippinél egyesültek s miután a vezérek itt akar
ták felvenni a küzdelmet, egyidőre megpihentek. A hagyomány szerint, 
melyet a római történetírók is feljegyeztek, ekkor történt volna egyik 
éjjelen, hogy Brútusz, midőn sátorában szokása szerint olvasmányába 
volt mélyedve, a pislogó mécses világánál egy szokatlan és titokzatos 
emberi alakot pillantott meg. 11

„Ki vagy ?” — kérdezte az ismeretlent.
A megszólított némán és hosszasan nézett reá, de nem felelt 

mindjárt.
Brútusz újra megszólította :
„Ki vagy ? Szólj ! És mit akarsz ?*’
A kísértetszerű alak ekkor lassan megszólalt:
„A te rossz szellemed vagyok, Brútusz.”

Tolnai Világtörténelme
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Brutuszt egészen felizgatta a különös jelenet s remegő hangon 
kérdezte :

„Mit kívánsz ? Miért jöttél ?”
A szellem, anélkül, hogy megmagyarázta volna szavait, csak ennyit 

m ondott:
„Filippinél találkozunk !”

Brútusz elbeszélte Kassziusznak is az éjjeli jelenetet, de Kassziusz 
nem tulajdonított neki semmi fontosságot.

„Káprázat az egész, nincs semmi jelentősége” — mondta, 
aggódnikezdett. Az a szellemszerű alak, mely pár nap előtt megláto- 
geit. Az ütközet előestéjén azért mégis szorongó érzések vették elő s 
magyarázatban. Filippinél várta be Antoniusz és Oktáviánusz sere-

Brutusz e g y i d e i g  eltűnődött, aztán ő is megnyugodott ebben a 
gáttá, most ismét megjelent sátorában. Brútusz ijedve felkiáltott:

„Ki vagy ? Mit akarsz ?”
Nem kapott feleletet.
Újra megszólította :
„Mondd, miért jöttél ?”
A szellem mozdulatlanul állott, ajkai nem akarlak megnyílni. 

Ekkor Brútusz harmadszor is feléje kiállotta :
„Mit kívánsz tőlem ?”
Erre a szellem nyomtalanul eltűnt.
Brútusz meg volt győződve, hogy valami nagy veszély fog várni 

reá. Most már nem kételkedett a szellem megjelenésének titkos értelmé
ben. Pedig hát nyilvánvaló volt, hogy semmiféle szellemek nem jártak 
az ő sátorában, hanem túlcsigázott képzelete okozta az egész látományt.

Az ütközet másnap teljes erővel megkezdődött a két sereg között. 
Brútusz vitézül harcolt és egészen Oktáviánusz táboráig nyomult 
előre, az ellenszárnyon azonban Kassziusz nem volt képes magát hasonló 
szilárdsággal tartani s Antóniusz légióinak rohama következtében 
visszavonult. Ebben a kritikus pillanatban kapta azt a téves hírt, hogy 
Brútusz szintén megveretett és a harctéren elesett. Beménytelennek 
látta a további küzdelmet s kardjába dőlt. Mikor legnagyobb szükség 
lett volna reá, kioltotta életét.

A Filippi mellett vívott csata után Brútusz egyedül maradi és 
átvette az egész sereg fölött való vezérletet. Sietve rendezte a csapato
kat, pótolta a hiányokat s alig telt el húsz nap, újra megkezdte a táma
dást. Eleinte ismét az ő részén volt a győzelem. Behatolt Oktáviánusz 
táborába, seregét hátraveti. midőn Antóniusz a balszárnyat újra meg-
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zavarja s miután itt a győzelmet kivívta, diadalittas katonáival Brútusz 
seregét is megszalasztja. Brútusz ekkor vélte megérteni, hogy mit jelen
te tt az éjszakai szellemnek az a mondása :

,,Filippinél találkozunk !”
A csata és ezzel az ő sorsa el volt döntve. Filippinél megásták vég

legesen a sírját a köztársaságnak. Brútusz barátai rábeszélésének engedve 
menekült a csatatérről,, de alig jutott a pár órányira levő magaslatra, 
midőn szívét ellepték a köztársaság sorsa felett érzett gyötrelmek. Állító
lag ekkor ismét megjelent előtte az a kísérteties alak, aki sátrában 
meglátogatta. Tudta, hogy ez a vég smondtais :
f „Fia a' hazának többé nem használhatunk, nem érdemes élni."

Utolsó szavai pedig ezek voltak :
„Óh, erény 1 Nem te, a végzet uralkodik e földön !”

A következő pillanatban kardjába 
dőlt és kiadta lelkét. Neje, a hőslelkű 
Porcia nem akart nélküle élni s követte 
példáját. Oktáviánusz levágatta Brútusz 
fejét és Rómába küldte s ott Cézár szob
rához hányatta. Antóniusz azonban nem 
tanúsított ilyen szigort a római jellem 
ezen klasszikus képviselője iránt. Fej 
nélkül maradt testét finom szövetekbe 
takartatta és római szokás szerint mág

lyán égettette el. A hamvakat pedig elküldötte anyjának. A római 
nép Kassziusz és Brútusz halálában, vakűnint a Cézár elleni többi 
összeesküvő életsorsában az isteni beavatkozás megnyilatkozását 
látta. Mert tény, hogy az összeesküvők szinte mind nem rendes halál
lal múltak ki.

Brútusz nem közönséges tehetségű és jellemű férfi volt, de poli
tikai vezérségre nem született. Hiányzott belőle az a vaserély és kímélet
lenség, mellyel nehéz időkben a vezéreknek bírniok kell. Az összeeskü
vés után nem iparkodott kézberagadni a hatalmat, sőt Antóniuszt is 
szabadon hagyta, miáltal azt segítette elő, hogy a Cézár elviselhető zsar
noksága helyett Antóniusz önző, kapzsi, szemérmetlen diktatúrája követ
kezzék be. Brutuszt valójában az ő legszebb és legjobb emberi tulajdon
ságai buktatták meg s bukásában benne foglaltatik az a tanulság isi 
hogy a politikában a nemes jellem és a fenkölt gondolkodás, ha vas- 
akarattal, szilárd elhatározással és kellő keménységgel nem párosul, 
magában véve nem alkalmas maradandó sikerek biztosítására.

R óm ai pénz,
am ely et a  köztársaság iak  Á zsiában  
verettek . E g y ik  oldalán  B rú tu sz arc
k ép e va n , a m ásikon  k ét tőr és a  
szab adság-sip k a s a lu l an nak  a n ap 
nak  a m egjelö lése (m árc. 15), am elyen  

C ézárt m eggy ilk o lták .
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Antóniusz és Kleopátra.

A győzelmes csata után Antóniusz és Oktáviánusz elváltak. Antó
niusz Ázsia felé vette útját, hogy az ott még található köztársaságiakat 
letiporja s innen Egyiptomba ment, hogy Kleopátrát, aki Kassziuszt 
sereggel támogatta, megfenyítse.

Oktáviánusz egyenesen Rómába indult, melyet távollétük folya
mán Lepidusz biztosított. Mindenekelőtt dúsan megajándékozta kato
náit s mindazon városokat és falvakat, melyek nem siettek az ő párt
jára állani, megfosztotta javaiktól. Ezen javakat is katonái között osz
totta szét. Azon városok lakóit ellenben, melyek a triumvirátus ügye 
mellett kitartottak, római polgárjoggal tüntette ki.

Mialatt Oktáviánusz Rómában fogadta az ovációkat és ünnepel
tette magát, Antóniusz Kleopátrával akart mindenáron leszámolni. 
Hogy mi volt eredeti terve vele, nem igen lehet tudni, de az bizonyos, 
hogy Kleopátrát még Cézi'r életében ismerte s midőn most megfenyí- 
tésére indult, alighanem az a titkos vágy is ösztönözte, hogy a világ
hírű szépség karjai közölt pihenje ki a hadjáratok fáradalmait, aki Cézár, 
meggyilkolása után elhagyta Rómát és visszatért Alexandriába.

Kleopátra, mihelyt értesült 'róla, hogy Antóniusz ellőne készül, 
hogy felelősségre vonja, amiért Kassziusz kényszerítésére sereget bocsá
tott a köztársasági párt részére, nem várva be, amíg Antóniusz meg
érkezik, ő maga sietett Tarzuszba, hogy az ott tartózkodó vezért ki
engesztelje.

Antóniusz nem volt ismeretlen Kleopátra előtt, gyakran találkozott 
vele, mint olyan baráttal, kit Cézár házánál mindig szívesen láttak. Tudta 
róla azt is, hogy szenvedélyei rendkívül el szokták ragadni és mindenre 
képes, ha egy nő megtetszik neki. Úgy akart tehát ő is elébe menni, 
hogy megjelenésével tüstént lefegyverezze. A legdíszesebb hajón indult 
útnak, úgyhogy amerre elhaladt, mindenütt bámulására sereglettek 
össze az emberek. A hajó orra és bordái be voltak aranyozva, a vitor
lák bíborszövetből készültek és ezüstből vert evezőlapátok szelték a 
vizet, melynek hátán a zenekarral felszerelt bíborhajó tovasiklott.

Legmegragadóbb részlete volt a hajónak a közepén felállított 
aranymennyezet, mely alatt Kleopátra tűnt fel lenge fátylakból álló 
öltözetében. Vénusznak öltözve feküdt aranymennyezetes ágyán, körü
lötte Ámornak öltöztetett gyermekek sürögtek, szolgálatára pedig a 
szolganők egész csoportja. A gyermeksereg aranyos és ezüstös legyezőkkel

T olnai V ilágtörtén elm e V. 7
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frissítette körülötte a levegőt, mialatt a zenekar a legigézőbb dalokat 
játszotta. Amerre a hajó elhaladt, már messzire megtöltötte a levegőt a 
legkellemesebb illatok szagával és az andalító zene zsongító hangjával. 
Az emberek elbűvölve szemlélték a nem mindennapi látványt s amikor 
megtudták Kleopátra utazásának célját, felkiáltottak :

„íme Vénusz, aki Bakkhuszhoz megyen !”
Antóniusz'nak elég volt meglátni a gyönyörű nő biztató tekintetét 

és hízelgő mosolyát, hogy rögtön elfeledje a bosszúállást. Vak és süket 
lett egyszerre, aki nem látott és nem hallott Kleopátrán kívül semmit. 
Nem törődött Rómával, nem törődött feleségével, Fulviával, de még a 
párthusokkal sem, akik ellen pedig hadat akart vezetni. Mindenről meg
feledkezett a bűvös szemek kedvéért. Pedig ugyanekkor Rómában meg
lehetős bajba jutott felesége, Fulvia és sógora, kik fegyveresen készül
tek szembeszállani Oktáviánusszal.

A viszály kitörésére az szolgáltatott okot, hogy Oktáviánusz haza
küldte nejét, Klaudiát, Fulvia leányát, kit politikai érdekből vett el, 
hogy a triumvirátusi szövetséget megpecsételje. Fulvia azonkívül azt 
is észrevette, hogy Oktáviánusz egyeduralomra törekszik, tehát két
szeres ok is sarkallta arra, hogy lázadást támasszon és Oktáviánuszt 
leverni iparkodjék. Sógorával, Lucius: Antóniusszal Perugiába tette át 
a lázadás színhelyét s az elégedetlen katonákat, továbbá a földjeiktől 
megfosztott itáliaiakat iparkodott maga köré csoportosítani. Oktáviánusz, 
habár ellenfelei elég nagy sereg felett rendelkeztek, a maga veterán csa
pataival mégis diadalt aratott felettük s magát Luciusz Antóniuszt is 
kivégeztette.

Antóniusz ezalatt még mindig a vakok és süketek boldog tudatlan
ságát élte. Kleopátrán kívül nem érdekelte semmi sem, egészen rab
jává lett a hódító assszonynak, aki teljesen hatalmába kerítette. Antó
niusz azok közé a nyers, durva és szenvedélyes férfiak közé tartozott, 
kiken indulataik szoktak uralkodni. Az érzékiség annyira el töltötte, 
hogy képtelen volt vele szemben a legkisebb ellenállást is kifejteni. Kleo
patra oldala mellett az örökös dorbézolás, szeretkezés és mámor örömé
nek adta át magát s minél inkább belemerült ezekbe az élvezetekbe, 
annál kevésbbé volt képes kötelességét komolyan teljesíteni.

Kleopátra az a nő volt, aki rendkívül éles ösztönökkel tudta ki
ismerni a férfiak gyöngéjét s még nagyobb művészetet tudott kifejteni 
ezen gyöngeségek iránt való alkalmazkodásával. Cézárt, a kiváló szel
lemű, zseniális lelkű hadvezért éppen úgy le tudta bilincselni, mint a 
lényének igazi alapvonásaiban durva és bárdolatlan Anlóniu zt. Vele
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szemben azt a módszert alkalmazta, mellyel legrohamosabban bizal
mába férkőzhetett.

Valóságos tábori asszony 
vált belőle. Együtt ivott, 
dorbézolt, énekelt, bujálko- 
dott a római vezérrel, úgy
hogy ez a szerencsétlen, aki 
képes volt a legádázabb tusák- 
ban is vakmerőén sikert 
aratni,most elbotlottegyasszo- 
nyi hajszálban. Felesége láza
dásakor Rómába ment, hogy 
Oktáviánusszal közölje, hogy 
Fulviának az eljárását rosz- 
szalja. Ezen kijelentése alap
ján a bizalmas viszony helyre
állott Antóniusz és Oktáviá- 
nusz között s ekkor kötötték 
azt az egyezséget, melynek 
értelmében Antóniusz a biro
dalom keleti részét, Oktáviá- 
nusz a nyugatit, Lepidusz 
pedig Afrikát kapta.

Fulvia látva megaláz
tatását és kijátszását tulaj
don férje által, továbbá is
mervén ennek Kleopátrával 
való szenvedélyes viszonyát, 
bánatában meghalt, mire 
Antóniusz OktávAnusznak 
húgát, Oktáviát vette nőül, 
hogy a szövetséget rokoni kö
telék által is megerősítse. A 
házasság azonban mitsem 
változtatott Antóniusz és 
Kleopátra viszonyán, mert a 
kiegyezés, illetőleg a szövet
ség után Antóniusz újból Egyiptomba ment és Kleopátra karjai között 
töltötte idejét. Ámde, hogy veszni induló katonai hírnevét helyreállítsa,

Kleopátra egyiptomi királynő.
A szerelm ei m iatt h írh ed t k irálynő előbb  Cézár 
szeretője v o lt , aki az ő karjaiban p ih en te ki ázsiai 
csatá in ak  fáradalm ait. Cézár h alála u tán a k eleti 
tartom án yok at korm ányzó A ntón iu szt b űvö lte  el, 
ak it ez a szerelem  rom lásba v it t . Midőn az A ntón iusz  
fö lö tt győzedelm esk ed ő O k távián u sz R óm ába akarta  
v ite tn i , hogy d iad a lm en etén  m utogassa, a k irálynő  
viperákkal m aratta m agát halálra. A párizsi Louvre- 
ban  őrzött, ősi egy ip tom i stílu sb an  készü lt d om 

bormű.
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elhatározta, hogy a párthusok ellen hadat indít. Ö maga kezdetben nem 
vett részt a hadjáratban, melynek vezetését Ventidiusz nevű helyette
sére bízta. Ventidiusz szerencsével harcolt s a háború kockája csak ak
kor változott meg, mikor Antóniusz is megjelent a harctéren. Rávette 
ugyanis Kleopátrát, hogy kísérje őt el a táborba. Átvette a vezérle
tet, de a párthus lovasság olyan súlyosan megverte, hogy saját életét is 
alig tudta megmenteni.

Rómában nagyon rossz hatást te tt Antóniusz veresége, de még 
inkább fokozta az ellene való gyűlöletet Kleopátrával való viszonya. 
Oktáviánusz is csak azért nem szakított vele, mert még nem érezte magát 
elég hatalmasnak vele szemben, de midőn újabb öt évre a szövetséget 
megkötötte vele, -titokban már gondolt arra, hogy alkalmatlan vetély- 
társát kedvező alkalom esetén lerázza magáról. Ezen időben történt 
különben a Szextusz Pompejusszal való háború, kit Oktáviánusz egyik 
vezére, Agrippa a tengeren legyőzött, úgyhogy a kalózéletet élő Pompe- 
jusz ekkor Ázsiába menekült, de itt utói is érte végzete, mert Antó
niusz parancsára megölték.

Közben Lep'dusz megkísérelte a lázadást Oktáviánusz ellen. Köve
telte a Pompejusztól elfoglalt tartományokból a reá eső részt. Csakhogy 
katonái cserbenhagyták és Oktáviánusz zászlói alá állottak. Lepidusz 
megbánta tettét, kegyelemért folyamodott Oktáviánuszhoz, aki nagy
lelkűen megbocsátott neki. Ekkor olyan erőben volt különben Oktáviá
nusz, hogy egyik triumvirtársától sem kellett tartania. Valóban méltó 
utódául bizonyult Cézárnak, kinek kiváló tehetségét és jellemét ő köze
lítette meg leginkább. Hadjáratokat folytatott s ezek folyamán meg
hódította Dalmáciát, Möziát, Pannóniát, megverte a dákok királyát, 
mert amellett, hogy maga is katonai lángész volt, olyan vezérek állottak 
mellette, kik végre tudták hajtani szándékait és a római birodalom ere
jének messze földön tekintélyt szereztek.

Ámde minél inkább gyarapodott Oktáviánusz hadi és politikai 
sikerekben, annál inkább hanyatlott Antóniusz, akit Kleopátra iránt 
való szerelme valósággal züllésbe kergetett. Reteljesedett rajta az a 
tragédia, ami férfi ember számára a legnagyobb katasztrófa a földön, 
ha magát a kártékony nők befolyása alól kivonni nem tudja.

Oktávia okos és nemeslelkű hitvesnek mutatkozott, mikor 
Antóniusz kicsapongásairól értesült. Arra törekedett mindenekelőtt, 
hogy férjét kivonja Kleopátra befolyása alól. Hogy célját elérje, Egyip
tomba utazott és a hitves gyöngéd és komoly érveivel iparkodott férje 
.lelkére hatni. Hiábavaló volt minden. Antóniusz sokkal jobban el volt
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lelkileg és erkölcsileg züllve, hogysem az ilyen figyelmeztetések használ
tak volna neki. A bujaság és a vad érzékiség megfosztották minden 
ítélőképességétől és nemesebb érzéstől, úgyhogy Oktávia hiába kereste 
őt fel Egyiptomban. Csak durvaságot, tűrhetetlen sértéseket tapasz
talt tőle, sőt a végén még el is űzte magától, hogy Kliopátrával annál 
szabadabban folytathassa bujálkodásait. És itt kezdődik a veszte 
Antóniusznak. Sem Oktáviánusz, sem a római nép nem voltak hajlandók 
tűrni elvetemültségét s az Oktávián elkövetett sértést úgy tekintették, 
mintha Oktáviánuszt és az ő személyében a római népet gyalázta volna 
meg. A szenátus hamarosan összeült és háborút üzent neki is, Kleo
pátrának is.

Antóniuszt a hadüzenet kissé felriasztotta kéjelgéseiből. De még 
ekkor sem tudta voltaképen, hogy mit akar. Bele volt teljesen bolon
dulva Klopátrába s a beszámíthatatlan ember módjára cselekedett. 
Egyik lakoma követte a másikat s mindenik lakomán és dorbélozás 
alatt ott volt mellette Kleopátra, aki mindinkább fokozta Antóniusz 
gyönyörvágyát, hogy azt tehesse vele, amit akar, nevezetesen, hogy a 
maga királyságát Antóniusz tartományaival összekapcsolja. Antóniusz 
hajlott is erre. A kötelékek mindinkább kezdtek elszakadni, melyek őt 
Rómához fűzték s mindinkább arra törekedett, hogy Kleopátra köré 
egyesítse a hatalmat és vele vesse meg egy új birodalom alapjait.

Eközben a seregszervezések, majd a felvonulások folytak Epirusz és 
Akarnánia között. Antóniusz táborából már az ütközet elején sokan átszök
tek Oktáviánuszhoz. A két sereg az Ambrákiai-öböl közelében mindinkább 
közeledett egymáshoz. Antóniusz azzal akarta bevezetni az ütközetet, hogy 
Oktáviánuszt párviadalra h'.vta ki, ez azonban megvetéssel utasította 
vissza az ajánlatot. Ezután az a terv foglalkoztatta Antóniuszt, hogy 
a nyílt tengerre tör ki hajóhadával és Egyiptomba menekül, mivel 
akár a tengeren, akár a szárazföldön vizsgálta a helyzetet, egyik he
lyen sem talált reménységet a győzelemre. Végre is hajtotta volna szán
dékát, ha ott nincs a közelben Oktáviánusz hajóhada, mely éber figye
lemmel kísérte minden mozdulatát, bogy szükség esetén rögtön támadó
lag léphessen fel. Oktáviánusz pedig egyre az alkalmat várta, hogy 
leszámoljon vele, illetőleg Kleopátrával, mert a hadjárat főképen 
Kleopátra ellen folyt.

„Nem Antóniusz és a rómaiak ellen indítunk háborút — mon
dotta több ízben — hanem ezen asszony ellen, aki reményeinek őrjön
gésében és szerencséjének ittasultságában a Kapitólium bukását s a 
birodalom felbomlását óhajtja.”
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Antóniusz, miután kedvezőtlennek találta magára nézve a hely
zetet, legjobban szerette volna, ha Thesszáliába teheti át a háború 
színhelyét, de Kleopátra rábeszélésére elállott tervétől. Ekkor az a 
gondolat foglalkoztatta, hogy keresztültöri hajóhadával az ellenséget 
és Egyiptomba menekül. Szeptember 2-án, miután a tengeri szél elült, 
meg is mozdultak hajói a kikötőből, de Okláviánusz hajóhada min
denütt nyomában volt s hatalmas pusztítást vitt végbe Antóniusz 
hajói között. Amíg a két hajóhad között ezek történtek, Kleopátra 
hajója hirtelen felvonta vitorláját és kitört a nyílt tengerre. Követte 
őt még ötven-hatvan egyiptomi hajó. Antóniusz, látván Kleopátra 
menekülését, nem törődött többé sem tengeri, sem szárazföldi seregé
vel, hanem gyorsan követte kedvesét, mire katonái dühükben és szé
gyenükben, hogy a vezér cserben hagyta őket, a hajók egy részével 
elmenekültek vagy megadták magukat. A szárazföldi sereg egy ideig 
még remélte, hogy Antóniusz visszatér, de azután Akciumnál ez is 
megadta magát Oktáviánusznak.

Miután a hadjárat sorsa így el volt intézve, Okláviánusz arra 
törekedett, hogy Rómát és a provinciákat továbbra is megtartsa magá
nak. Előbb Görögországba, majd innen Kis-Ázsiába ment s mindenütt 
nagy lelkesedéssel fogadták. Agrippa nevű vezérét ezalatt Itáliába 
küldte a zavargó vidék k lecsöndesítésére. Az itáliai zavargások azon
ban arra kényszerítették, hogy utazását megszakítsa és ő is hazatérjen. 
Brunduziumban az előkelőek és polgárok ezrei várták lelkes ovációval 
s ugyanitt meghallgatta katonáinak a panaszait is. Hogy kielégítse 
őket, pénzzé tette összes birtokait, azonkívül kölcsönt vett fel, gyarma
tokat alapított s gazdag zsákmányt helyezett számukra kilátásba az 
egyiptomi hadjáratból, melyet tavaszra tervezett.

Mikor az ütközetből menekültek, Kleopátra egyenesen Alexan
driába vitorlázott, Antóniusz ellenben Pretoniumban kötött ki, hogy 
az ott lévő őrségét megnyerje. A megszökött vezérnek tapasztalnia 
kellett azonban a katonák gyűlöletét, kik nem látták benne többé a 
szilárd és komoly vezetőt, csak a züllött embert, elűzték őt s maguk 
pedig átállottak Oktáviánuszhoz. Antóiunsz öngyilkosságra kezdett 
gondolni, majd arra, hogy egy tornyot építtet magának valamelyik 
kikötőben s ott elvonulva, jámbor elmélkedések között fogja tölteni 
hátralévő napjait, de elment a kedve ettől is s visszavágyott Kleo
pátrához, kivel megalakította az életben elválaszthatatlanok társaságát, 
ami azt jelentette, hogy amíg élnek, együtt maradnak és együtt vigad
ják át az életet. A provinciák és hódoltságok mind elhagyták Antó-
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niuszt, egyedül egy gladiátorcsapat maradt hű hozzá, mely csakis akkor 
hódolt meg Oktáviánusznak, mikor Antóniusz költött halálhírével 
fordult hozzá.

Kleopátra és Antóniusz a hazárd játékosok eszeveszett mohó
ságával rendezkedtek be Alexandriában. Egyik orgia követte a másikat 
s így teltek a napok egymásután. De a legnagyobb tivornya közben 
kénytelenek voltak a halálra is gondolni. Tudták, hogy Oktáviánusz 
nemsokára Egyiptomban lesz és szigorú számadást fog kérni dolgaikról 
s tudták azt is, hogy a büntetés elől való menekülésnek egyetlen lehető
sége rájuk nézve a halál. Kleopátra alaposan tanulmányozta a külön
böző mérgek hatását s rabszolgáin próbálta ki a mérgek erejét. Állító
lag a viperamarást tartotta a legfájdalomtalanabbnak, miután rabnőin 
kitapasztalta a méreg pusztító hatását s elhatározta, hogy ezzel a halál
nemmel fogja életét kioltani.

De közben neki is, valamint Antóniusznak is gondja volt reá, hogy 
titokban kegyelemért forduljanak Oktáviánuszhoz. Antóniusz kérelmét 
Oktáviánusz válaszra sem méltatta, ellenben Kleopátrának titokban 
megírta, hogy teljes bocsánatát biztosítja, ha ennek ellenében Antoniuszt 
megöleti vagy neki kiszolgáltatja. Harminckilenc esztendős asszony volt 
ekkor Kleopátra, kinek ifjúi szépsége elvirult ugyan, de még mindig 
rendkívüli varázzsal tudott hatni a férfiakra s bízott benne, hogy Oktá- 
viánusznál is célt fog érni. Bizalmasai azzal hitegették, hogy Oktáviánusz 
melegen érdeklődik iránta s nemcsak meg akarja hagyni uralmában, 
hanem gondoskodni fog róla, hogy birtokai sértetlenül maradjanak.

Kleopátra nem törődött többé Antóniusszal, egyedül magát akarta 
megmenteni, ennélfogva, amíg egyfelől biztatta Antoniuszt a harcra, 
másfelől tőrt készített neki, hogy alkalmas pillanatban ellenségének 
kiszolgáltassa. Alexandria közelében Antóniusz elég nagy sereggel 
fogadta Oktáviánuszt s egy ideig elég szerencsével harcolt ellene. De 
nemsokára keserűen tapasztalta, hogy árulás ütött ki a seregben. Még 
pedig ezúttal maga Kleopátra állt az árulók élén, kinek felbujtására 
Antóniusz hajóhada is átpártolt Oktáviánuszhoz. Katonái, akik a száraz
földön harcoltak vele, szintén megtagadták az engedelmességet.

Kétségbeesve látta Antóniusz, hogy minden elveszett és pedig 
annak a nőnek az árulása által, kiért becsületét és egész életét feláldozta. 
Kleopátra tartott tőle, hogy Antóniusz véres bosszút fog állani rajta s 
félelmében egy magas toronyba zárkózott, melyet nemrég építtetett s 
azt üzente Antóniusznak, hogy öngyilkosságot fog elkövetni. Ez volt 
az utolsó fájdalmas ütés, mely Antóniusz szívét érte. Mikor látta.
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hogy nincs menekvés számára, hogy mindenki elhagyta és minden össze
esküdött ellene, Erosz nevű szolgáját felhívta, hogy végezze őt ki. A rab
szolga azonban Antóniusz helyett magát végezte ki s holtan borult ura 
lábai elé, mire Antóniusz felkiáltott :

„Derék Erosz ! Te megtanítasz arra, amit tennem kell !”
Erre levetette páncélját és kardjába dőlt. Kleopátra, mihelyt 

értesült Antóniusz öngyilkosságáról, rögtön intézkedett, hogy a holt
testet hozzá szállítsák. Nem a kegyelet vagy a szerelmi érzés hajtotta 
erre a lépésre, hanem az a számítás, hogy ő maga szolgáltassa át Oktá- 
viánusznak Antóniusz hulláját. Emberei el is hozták Antóniusz vérrel 
borított tetemét s kötelek segítségével felvonták a toronyba, ahol Kleo
patra tartózkodott. Ámde mihelyt kiterítették az ágyra, Antóniusz 
magához tért. Annyi ereje még volt, hogy bort kért, de mire megkap
hatta volna, már meghalt.

Antóniusz seregének árulása folytán Oktáviánusz akadály nélkül 
jutott Alexandriába s már csak a Kleopátrával való leszámolás okozott 
némi gondot neki. Kleopátra előbb öngyilkosságot akart elkövetni, 
majd fel akarta gyújtani azt a tornyot, hol rejtőzködött. De végül enge
dett Oktáviánusz óhajának és visszatért palotájába, abban a liiszem- 
ben, hogy nem lesz semmi bántódása. Elővette még egyszer csábító 
művészetének minden eszközét, hogy Oktáviánuszt magához láncolja. 
Önző ösztönei dolgoztak egyedül benne s nem akart mást, minthogy 
az erős férfit a maga asszonyi voltával lebilincselje. Fogadótermében 
kirakatta mindazon emlékeket, melyek Cézártól maradtak reá. Cézár 
szobrai, hozzá intézett levelei, különféle emléktárgyai mind láthatók 
voltak, ő maga pedig gyászruhában, szomorú arccal és lecsüggesztett 
fővel ott állott Cézár fia előtt, hogy őt irgalomra vagy szerelemre bírja.

Csakhogy ezúttal nem Cézárral és nem Antóniusszal, hanem a 
hidegen számító politikussal volt dolga, aki az éjsötét szemekbe való 
elmerülésnél és a még mindig csábos és igéző asszony karjai között való 
enyelgésnél sokkal többre tartotta a maga és birodalma érdekeit.

Oktáviánusz megjelent Kleopátránál, beszélgetett vele és hall
gatta, engedte beszélni a világszép asszonyt. Csatajelenet volt ez is, 
ahol két harcoló, egy férfi és egy nő állott szemben egymással és a nőnek 
egész jövője, élete és megmaradása függött e csata kimenetelétől. Kleo
pátra rendkívül igéző jelenség volt abban a szomorúságában, ahogyan 
Oktáviánusz előtt megjelent. Csakhogy hiábavaló volt minden. Oktá
viánusz, mint aki tudja, hogy minő veszélyek fenyegethetne, ha nem 
vigyáz eléggé magára, egész idő alatt földreszegzett szemekkel hallgatta
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a királynőt. Az ő célja az volt, hogy Kleopátrát hatalmába kerítse és 
Rómában a diadalkocsija előtt vezettesse. Végre, mikor elérkezettnek 
látta az időt a távozásra, felállt, meghajtotta magát Kleopátra előtt és 
röviden búcsúzott:

,,Légy bátor, királynő !”
Ezek voltak utolsó szavai, majd hozzátette :
„A kincstár jegyzékére szükségem van.”
Kleopátra érezte, hogy elveszítette a csatát. Szó nélkül átadta a 

jegyzéket s csöndesen zokogni kezdett. Aztán fájdalmasan felsóhajtott: 
„Mindennek vége !”
Pár nap múlva megtudta még, hogy Oktáviánusznak az a célja 

vele, hogy Rómába vigye és diadalszekere előtt mutassa be a római 
népnek. Ez a hír egészen letörte.

„Nem !” — kiáltotta. „Nem fognak a diadalmenetben mutogatni!” 
Ezt a megalázást nem bírta elviselni. Mielőtt Oktáviánusz elfogat

hatta volna, kivégezte magát. Királynői ágyán, mely aranyból készült 
mennyezet alatt állott, Kr. e. 30-ban, augusztus 15-én halva találták. 
Mellette feküdt lábainál két rabnője szintén meghalva. Öngyilkosságát 
állítólag úgy követte el, hogy viperákat tett keblére, melyek azonnal 
kioltották életét.

Oktáviánusz, miután Kleopátrát élve nem vihette magával, római 
diadalmenete alkalmával szobrát hordoztatta maga előtt. A szobor 
egyik karjára vipera volt helyezve s így terjedt el az a hír, hogy Kleo
pátra viperákkal végezte ki magát.

Egyiptom római tartomány lett. Nemsokára megszűnt a római 
köztársaság is, melynek élete az utolsó húsz-huszonöt esztendőben már 
csak szánalmas vergődés volt. Az erkölcsöknek abban a romlottságá
ban, melyben a római társadalom élt, köztársasági kormányformát 
fenntartani többé nem lehetett. A viszonyok maguktól vettek olyan 
alakulást, amely az egyeduralom bekövetkezését siettette. Cézár törek
vése, majd Antóniuszé, végül Oktáviánuszé mindezeknek a viszonyok
nak a következménye gyanánt sarjadt ki s mikor az a csekély ellenzék 
is elsodródott, mely az egyeduralom ellenében a köztársasági hagyomá
nyokat védte, Oktáviánusznak semmi akadály nem állott útjában, hogy 
a római császárságot megalapítsa.
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Cézár Oktáviánusz Augusztusz.
(K r. e. 30-tól K r. u. 13-ig.)

A farzaluszi csata és az akciumi ütközet után a köztársaság eszmé- 
éjnek alig vo tak számbavehető harcosai. Azok, akik Cézárt lehetetlenné 
tették alkotmányellenes céljai megvalósításában, ezúttal már maguk 
is lehetetlenné voltak téve. Meghaltak vagy számkivetésben éltek, a 
polgárság értelmesebb része pedig kezdte belátni, hogy az erkölcsök 
általános romlása mellett a köztársasági forma amúgy sem állhat fenn.

Másrészről az emberek bele voltak fáradva a folytonos küzdelembe, 
melyet a pártok viaskodása felidézett. Béke és nyugalom után vágyód
tak. Antóniusz leveretése után Oktáviánusznak nem volt versenytársa 
s így nyugodtan hozzáfoghatott tervei megvalósításához. A császárság 
megalapítása, vagyis a katonai egyeduralom életbeléptetése azonban 
még mindig bizonyos óvatossági rendszabályokat parancsolt.

Oktáviánusz előtt ott lebegett Cézár összevagdalt holtteste, nem 
mutatkozott tehát célszerűnek előtte a nyilt fellépés, inkább abban 
állapodott meg híveivel, hogy a formák megtartása mellett fogja újí
tásait keresztülvinni. Látszatra tehát úgy volt a dolog, hogy a köztársa
ság szervezete megmaradt külsőleg, a hatalom ellenben egészen Oktáviá
nusz kezében összpontosult. Nem vette fel a császári címet, sem a dik- 
tátori nevet, de azt a hatalmat gyakorolta, amit csak királyok szoktak 
egy birodalomban. Megmaradt konzulnak, de vezetése alá volt rendelve 
az egész haderő. A szenátus felruházta imperátori címmel és az egész 
katonaság felett való parancsnoklást reá bízta.

Szokásban volt Rómában, hogy midőn a cenzorok befejezték a 
népszámlálást, azon férfiút, ki a szenátorok névjegyzékének elején állott, 
szenátus princepsznek nevezték és ezen címet az illető egész életén 
keresztül megtartotta. Ezt a régi címet most Oktáviánuszra ruházták, 
mellyel velejárt az a jog, hogy először mondta el véleményét a felvetett 
kérdésekről és ezáltal döntő irányt adott a tárgyalásoknak. Oktáviánusz
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megelégedett azzal, hogy ezt a régi eredetű tisztséget vette fel s mint 
princepsz vezette a szenátus tárgyalásait.

A szenátus megreformálásánál a szenátorok sorából törölte mind
azokat, akiket alacsony származásuknál vagy csekély vagyonuknál 
fogva erre a rangra méltatlannak talált. A kibuktatottak helyébe a 
maga embereit választatta be s midőn ez megtörtént, úgy tett, mintha 
megunta volna azt a nagy hatalmat, melyet eddig csak a birodalom 
érdekében viselt s kijelentette, hogy lemond róla. Csakhogy az újjá
szervezett szenátus éppen azért volt újjászervezve, hogy Oktáviánusz 
érdekeit mindenben előmozdítsa. Midőn tehát Oktáviánusz lemondott a 
főhatalomról, a szenátus maga állott elő és kérlelte, hogy tartsa meg 
és alkalmazza azt a birodalom javára.

A szenátus habozás nélkül kész volt minden hatalmat átruházni 
Oktáviánuszra, mire ez kijelentette, hogy megtartja a legfőbb vezérletet 
és a tartományok és hódoltságok korlátlan uralmát, felveszi az imperá- 
tori címet, de csak tíz évre, noha életfogytig ajánlották fel neki. Azt is 
kijelentette, hogy azokban a tartományokban, ahol a rend szilárd, a kor
mányzást a szenátus gyakorolja. Mivel azonban a szenátus e békés tar
tományokban katonai erő felett nem rendelkezett, Oktáviánusz korlát
lan hatalmát semmi sem ellensúlyozta. Mégis úgy vették ezt, mint az 
alkotmánytisztelet valami szokatlan jelét s túláradó hálájukban annyira 
ragadtatták magukat, hogy Munáciusz Plankusz indítványára elhatá
rozták, hogy Oktáviánuszt Augusztusz melléknévvel tisztelik meg, ami 
dicsőt, kegyelmest, felségest jelent s eddig csak isteneket szoktak ilyen 
dísznévvel felruházni. (Kr. e. 17.)

Oktáviánusz politikai kiválósága abban nyilatkozott meg ezen 
események után, hogy habár a főhatalom az ő kezeiben egyesült, óvako
dott az abszolút fejedelem szerepében mutatkozni. Inkább arra töre
kedett, hogy a köztársasági formák betartásával, ami hatalom még 
kínálkozott, magához ragadja. így a cenzori hatalmat adatta magának 
egész életére, hasonlóképen örökös néptribunná választatta meg magát 
s így személyét szentté és sérthetetlenné tette. A konzulságot is meg
szavaztatta tíz évre, majd a pontifex maximuszi méltóságot vette föl. 
Minden tíz esztendő elteltével lemondott aztán hivatalairól, mintha már 
unná a főhalaimat. De a szenátus és a nép mindig kérte, hogy ne hagyja 
őket magukra. Oktáviánusz ilyenkor a nemeslelkű szerepét játszotta 
s úgy tüntette föl, hogy egyedül a római népért hozza meg ezt az 
áldozatot, hogy megmarad hivatalában, holott életének minden törek
vése a főhalalom megszerzése volt.



Auguszlusz, R óm a első császára.
M árványszobor a  vatik án i m úzeum ban.
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Igazi szándékait és érzelmeit kitűnően el tudta rejteni. Szokásai
ban, viseletében, modorában, erkölcseiben egyaránt a legnagyobb egy
szerűséget tanúsította. Gyűlések alkalmával szívesen szóbaállott a pol
gárokkal, érdeklődve hallgatta meg panaszaikat, magánügyeiket, játé
kok és lakomák alka mával pedig elvegyült a nép közö.t s maga is a 
legjobb kedéllyel mulatott velük.

Nem volt sohasem fennhéjázó és dölyfös. Eltűrte az ősz'nte sza
vakat bárkitől, sőt hallgatott is rájuk, midőn meggyőződött róla, hogy 
a ok igazságosak. Egy alkalommal kegyelmet kértek tőle egy halálra- 
télt érdekében. Oktáviánusz azonban nem akart megkegyelmezni, mire 

Mecénász egy kártyára ezen szavakat írta :
,,Hóhér akarsz-e lenni ?”
Augusztusz gondolkozott a szavak értelmén s röv d gondolkodás 

után ezt felelte Mecénásznak :
„Igazad van.”
És a halálraítéltnek megkegyelmezett. Általában a kiváló alkal

mazkodó képességben nyilvánult meg az ő legnagyobb ereje. Egyszerű
nek, igénytelennek mutatta magát, mikor a leghatalmasabb volt s hagyta 
a népet abban a hiedelemben, hogy szabad, miközben ő maga intézte 
korlátlanul a birodalom sorsát. De az is kétségtelen, hogy nagy tehetség
gel, kiváló érzékkel és sok jóindulattal vezette a kormányzást. Az ő 
kormányrendszerében már kidomborodik az öntudatos nevelő-fejedelem 
programm ja. Azelőtt a baj vívások és az állatviadalok voltak a nép leg
kedveltebb látványosságai. Augusztusz hamar belátta, hogy ezek csak 
durvítják az erkölcsöket, azért helyettük inkább színdarabokat adatott 
elő. Nagy támogatója és istápolója volt a tudományoknak és művésze
teknek is. A tudósokat, írókat, költőket és művészeket nagyrabecsülte 
és nagy elismerésben részesítette őket. Nem egyszer lehetett látni, amint 
híres költőkkel sétált és társalgott. Különösen Horáciuszt és Virgiliuszt 
becsülte nagyra.

Uralkodása alatt Róma nemcsak lélekszámban, hanem vagyon
ban, jólétben és műveltségben óriásit haladt előre. Nemegyszer mondotta 
dicsekedve :

„Márványból hagyom hátra Rómát, melyet téglából kaptam.”
Szenvedélyes pártolója volt ugyanis az építőművészetnek is s mivel 

kitűnő ízléssel bírt, házait, épületeit mind márványból építtette s ezt 
a szokást tette uralkodóvá-egész Rómában. Az ötvösművészet is rend
kívüli fejlődést ért el alatta.

Mindamellett Augusztusz konzervatív politikát folytatott. Nem
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iparkodott Cézár nyomdokain haladni, aki előtt az a cél lebegett, hogy 
a kiváltságok korlátáit ledönti s a birodalom összes népeit a törvények 
és jogok közösségével fűzi egybe. Augusztusz ellenben a római polgár
jog megadását szigorúan korlátozta s habár megadta ezt a veteránok
nak, de távol tartotta tőle az idegen nemzetiségeket és tartományo
kat. Mindent, ami ősi római volt, mesterségesen fenntartani és fejlesz
teni igyekezett, kivéve a régi kormányformát, melyet a köztársaságiból 
abszolutisztikussá változtatott, hogy a maga korlátlan uralmát bizto
sítsa. Augusztusz meg volt győződve róla, hogy csak konzervatív elvek

A ugusztusi császár ezüst edényei,
m elyek et a  barbárok fö lö tt ara to tt d iad alm ai em lékére k ész ítte te tt . A  róm ai ö tvösm ű vészet  

ezen rem ekei m a a párizsi R otsch ild -csa lád  b irtokában vannak .

mellett lehet a birodalmat fenntartani, ennélfogva ez a szellem hatja át 
nemsokára összes intézkedéseit és törekvéseit. Az arisztokráciával, mely
nek azelőtt ellensége volt, igyekezett jó lábon élni, hogy ezek támoga
tását és szövetségét megnyerje. A népet pedig azzal csatolta magához, 
hogy kétszázezer embernek állandóan gabonát és kenyeret adott, azon
kívül látványos játékokat rendezett számára.

Okos politikája és rendkívül tap'ntatos modora következtében 
hihetetlen nagyra nőtt népszerűsége a római nép előtt.

Számos apróság maradt fenn róla, melyek mind azt a nagy nép
szerűséget bizonyítják, mely személyét körülvette s arról a kiváló 
érzékről tanúskodnak, mellyel Augusztusz minden helyzetben feltalálta 
magát.
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Egy alkalommal például elfogadta egy egészen jelentéktelen polgár
ember ebédre való meghívását. Csak annyit jegyzett meg t  éfásan : 

„Nem is tudtam, hogy 
mi ilyen biza’mas lábon ál
lunk egymással.”

Törvénykezések alkal
mával megjelent a tárgyalá
sokon és résztvett a viták
ban, midőn az ügyvédek, 
bírák kérdéseket intéztek 
hozzá vagy éppen megcáfolni 
iparkodtak őt.

Egy alkalommal egyik 
volt katonája egy pőrében reá 
akarta bízni védelmét. Au- 
gusztusz meghallgatta őt, az
tán így felelt :

„Barátom, most nagyon 
el vagyok foglalva, de küldök 
neked egy jó ügyvédet ma
gam helyett.”

Mire a katona vissza
vágta :

„Szép, szép ! De mikor 
a karomra volt szükség, kü d- 
lem-e én más embert ?”

Erre az argumentumra 
már nem volt mit felelni s 
Augusztusz kijelentette :

„Igazad van! Menj csak 
haza nyugodtan, a tárgyalá
son ott leszek.”

Rendkívüli alkalmaz
kodó tehetségével és párat
lan emberismeretével elérte 
lassankint és fokozatosan Au- 
guszlusz azt, hogy minden
ható lett a birodalomban anélkül, hogy azt a látszatot keltette volna, 
hogy ragaszkodik a hatalomhoz vagy sóvárog utána. Nagy ravaszság,

A grippa, Augusztusz császár legkiválóbb hadvezére
A lacson y sorbál szárm azott, de m ár 2 5  éves korában  
k itü n te tte  m agát a gall-lázadás leverése a lk a lm ával. 
A ugu sztu sz legm egh itteb b  em bere v o lt , a  császár 
.lulia lá n y á t is feleségü l ad ta  h ozzá. E z a szobra, 
a m ely  a velen cei m üzeum ban va n , m in t H erk ulest 

ábrázolja a k iváló  h advezért.
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diplomáciai tehetség, emberismeret, önuralom és egyéb tulajdonok ke - 
lettek hozzá, hogy ezt elérje, de ő rendelkezett ezen tulajdonságokkal s 
tudta úgy irányítani az államügyeket, hogy a római nép elhigyje, boldo
gulásának a titka az ő személyéhez van fűzve.

A császárság megalapítása után Augusztusz ritkán vívott hábo
rúkat, de mégsem lehetett el egészen anélkül, hogy egyik-másik néppel 
harcba ne keveredjék. Jánusz temploma, melyet Numa Pompiliusz ala
pított avégből, hogy béke idején zárva, háború idején ellenben nyitva 
legyen, Augusztusz negyvenhárom évi uralkodása folyamán csak három
szor volt bezárva. Augusztusz nem volt ugyan harcias uralkodó, de 
azért mégis rendeznie kellett a birodalom vitás kérdéseit. Meg kellett 
erősítenie a Rajna mentén húzódó határvonalat, biztosítania kellett 
Arménia, Judea hűségét s megtörnie a párthusokat s az afrikai népeket.

Különösen sikerrel járt Arméniával való viszályainak rendezése. 
A párthusok pedig, akik ellen hadat akart Augusztusz vezetni, mihelyt 
meghallották készülődéseit, kiadták a Krasszusz és Antóniusz által el
vesztett hadilobogókat.

Általában véve, ha kisebb-nagyobb véráldozatokat igényeltek is 
Augusztusz hadjáratai, de végül mégis diadallal jártak rá nézve. Hispá
niában meghódította azokat a törzseket is, amelyek kétszáz évnél tovább 
tudták megőrizni függetlenségüket a havasok között. Afrikában és Kis- 
Ázsiában a római határokat kikerekítette, Vipszániusz Agrippa által 
kemény harcok után meghódította Pannóniát és Möziát. Mostohafiai, 
Néró Druzusz és Néró Tiberiusz pedig Norikumot (Stiria), Yindeliciát 
(Bavária) és Rhéciát (Tirol) igázták le. Igaz ugyan, hogy egy serege 
Arábiában tönkrejutott, egy másik pedig eredmény nélkül harcolt az 
etiópok ellen, de ezeket leszámítva, a római lobogók mindenütt éppolyan 
diadallal járták körül a világot, mint Cézár idejében.

Vezérei között különösen kitűnt Agrippa, aki alacsony sorsból 
származott ugyan, de egyike lett Augusztusz mellett a legbefolyásosabb 
és legkedveltebb embereknek. Huszonöt éves korában már mint prétor 
leverte a gallok lázadását. Sorsa innen kezdve Oktáviánuszhoz volt 
kötve. Ő volt az intézője az Antóniusz és a Szextusz Pompejusz elleni 
hadjáratoknak s tekintélyes pozíciója, valamint hatalma, gazdagsága 
és minden iránt való érdeklődése a legnagyobb népszerűséget biztosí
tották számára.

Augusztusz uralma kiterjedt Judeára is, ahol az ő idejében 
született a világ megváltója, a kereszténység megalapítója : Jézus 
Krisztus.



A római császárság története 11 5

Augusztusz utolsó évei és halála.

Azok a háborúk, melyeket a római csapatok messze földön a biro
dalom nagysága és hatalma érdekében vívtak, alig érintették Róma 
belső nyugalmát. A rettenetes belső pártoskodások, melyek a köztársaság 
vége felé gyötörték Rómát s szinte végelpusztulással fenyegették a 
római népet, alatta elültek és a polgári jólét hosszú időre megerősödni 
látszott. A köztársaságiak pártja nem veszett ugyan egészen ki, sőt 
voltak egyesek, kik összeesküvés által akarták volna a régi állapotokat 
visszaállítani, de ezek csak elszigetelt jelenségek gyanánt jelentkeztek, 
mert az arisztokrácia és a nép meg volt elégedve Augusztusz uralmá
val, sőt annyira elismerték az ő érdemeit, hogy egyhangúlag a birodalom 
atyjának nyilvánították őt s az istenek sorába is beiktatták.

Augusztusz kegyeltje volt a sorsnak. Utolsó éveit mégis gyász
ban és elégedetlenségben töltötte, mert mindazok, akik szívéhez voltak 
forrva, egymásután haltak el. Nővére, Oktávia, unokaöccse, Marcellusz, 
továbbá barátai és bizalmasai, mint Mecénász, Vergiliusz, Horáciusz, 
Agrippa nem voltak már életben.

Augusztusznak három felesége volt. Az első Klódia, ki a hírhedt 
Klódiusznak és Fulviának a házasságából született s akit, mikor Fulvia 
Antóniusz felesége lett, azért kellett elvennie, hogy biztosítékot nyújt
son az Antóniusszal és Lepidusszal kötött triumvirátus állandóságára. 
Második felesége Szkribónia volt, kitől Julia nevű leánya született. 
Miután tőle is elvált, harmadszor is megnősült, ezúttal Tiberiusz Klau- 
diusz Néró feleségét, Líviái vette el, aki az ő óhajára vált el férjétől.

Augusztusz Júliának neveltetésére igen nagy gondot fordí
tott. A legkitűnőbb tudósok és tanítók által neveltette, minden szép 
és jó iránt felkeltette érdeklődését s a házias erkölcsökben is annyira 
fejlesztette erényeit, hogy Julia még a ruháit is maga készítette magá
nak. Ezen erényei folytán a költők gyakran magasztalták Augusztusz 
előtt, aki boldogan hallgatta, midőn leányáról ilyen nyilatkozatokat 
tettek :

„Óh Szemérem, a palota védőistennője, te szüntelen virrasztasz 
Augusztusz háza fölött s Julia nyoszolyája mellett.”

Júliát Mercelluszhoz adta nőül, húgának a fiához, mert egyrészt 
nagyon szerette a jeles tulajdonokkal ékeskedő ifjút, másrészt meg 
azt akarta, hogy a trónon Marcellusz és Julia kövessék őt. Ámde Mar
cellusz tizenkilenc éves korában meghalt s ezek a szép tervek meg

s'*

-
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semmisültek. Augusztuszt annyira leverte az ifjú halála, hogy napokon 
át alig tudott magához térni. Iránta való atyai vonzalmát kimutatta 
különben azzal is, hogy temetése alkalmával ő tartotta a gyászbeszédet 
fölötte.

Julia másodszor Agrippához ment nőül, Augusztusz híres és kiváló 
hadvezéréhez. Agrippától két leánya és három fia született: Kájusz, 
Luciusz és Agrippa. Mikor Agrippa is meghalt, a nálánál jóval fiatalabb 
Tibériusz felesége lett, akit azonban nem szeretett s éppen ezért a leg
rútabban, lépten-nyomon megcsalt.

Mikor Julia harmadszor is férjhez ment és házasságával szinte az 
egész római nép előtt kompromittálta magát, Augusztusz eleinte arra 
gondolt, hogy megöleti őt. Később azonban hajlott tanácsadóinak 
higgadtabb szavára s megelégedett azzal, hogy száműzte. Szigorú életre 
kényszerítette, hogy ne szennyezhesse be a saját és családja nevét s 
nem békült meg vele sohasem, sőt még végrendeletéből is kitagadta 
s meghagyta, hogy hamvai ne tétessenek a családi sirboltba. Julia fes
tett élete annyira elkeserítette Augusztuszt, hogy több ízben feljajdult:

„Miért is volt nekem feleségem !” — mondta ilyenkor. „Vagy leg
alább gyermekem ne lett volna !”

Julia nagyon szabados erkölcsű, parázna hajlandóságú nő lett, 
aki nem sokat törődött az emberek véleményével és a világ előítéletei
vel. De vérének heves alkata neki okozott legtöbb bajt és kellemetlen
séget, holott máskülönben nagyon jószívű és minden iránt érdeklődő 
nő volt. Száműzetése után egyhangúságban teltek napjai s nem sokkal 
Augusztusz halála után Rhegiumban ő is elhunyt.

Alighogy Julia száműzetését Augusztusz elhatározta, a csapások 
sűrűn kezdték látogatni. Legkedvesebb unokái, Kájusz és Luciusz 
rövid idő alatt meghaltak. Állítólag Livia mérgeztette meg őket, 
hogy ezáltal elhárítsa az akadályokat Kludiusz Nérótól született fiának, 
Tibériusznak útjából, kit Augusztusz utódjául szemelt ki. Tibériusz 
irányában Augusztusz egy ideig nagyon elhidegült s hét éven át 
távol tartotta Rómától, de a Livia hízelgései és könyörgései annyira 
megpuhították, hogy nemcsak megbocsátott neki, hanem fiává is 
fogadta.

Sok mende-monda kering Augusztusz ezen elhatározásának indo
káról és egész magánéletéről, mely látszólagos tökéletessége ellenére tele 
volt a legelfajultabb excesszusokkal. Állítólag azért fogadta fiává 
Tiberiuszt, mert természetellenes vonzalommal viseltetett iránta. 
Augusztusz különben, bármennyire iparkodott leplezni magánéletét,
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mégsem tudta annyira eltitkolni, hogy környezete ne tudjon szerel
meiről.

A házasságtörésekben ő maga járt elől rossz példával. Sőt ebbeli 
szabadosságában annyira ment, hogy leghívebb barátjának és leg
bizalmasabb tanácsadójának, Mecénásznak a feleségét is elcsábította. 
Mecénász halála után féktelen fajtalansága még inkább elhatalmasodott. 
Ebben a tekintetben környezete nemhogy korlátozni iparkodott volna 
őt, hanem még neje, Livia is arra törekedett, hogy szeszélyeinek és 
kéj vágyának újabb tápanyagot szolgáltasson, hogy ezáltal befolyását 
megőrizze felette. Elkezdődtek tehát a különböző asszony; intrikák a 
császári udvarban s Augusztusz a végén egészen Livia önkényétől füg
gött, aki feláldozta a maga érzelmeit s szívesen eltűrte, hogy Augusztusz 
az ő tudtával és gyakran közreműködésével keresse kéjvágyó hajlamai
nak kielégítését.

Egy alkalommal Augusztusz ismét egy előkelő hölgyet várt palo
tájába, mikor egyszer csak egy zárt gyaloghintó állt meg a palotája 
előtt s a hölgy helyett egy férfi ugrott ki belőle. Kihúzott kard volt a 
kezében s ezzel a karddal lépett Augusztusz elé. Mihelyt Augusztusz 
magához tért rémületéből, a férfi így szólott hozzá :

„Látod, minő veszélynek teszed ki magadat ?”
Augusztusz zavarodva kérdezte :
„Elát miről van szó ?”
A kardos férfi felvilágosította :
„Nem tartasz-e attól, hogy valamely republikánus vagy megsér

te tt férj felhasználja az ilyen alkalmat életed kioltására ?”
Kiderült, hogy a vakmerő férfiú Athenodor bölcsész volt, aki ezt 

a módot választotta arra, hogy Augusztuszt észretérítse. Állítólag 
Auguszluszt nagyon meghatotta ez a felvilágosítás, de senki sem jegyezte 
fel róla, hogy igyekezett volna megváltozni az eset után.

Alapjában véve szenvedélyes és kegyetlen természet volt Augusz- 
ílisz. Egészen ellentéte volt Cézárnak, aki irtózott a vértől s habár had
járatok között töltötte egész életét, csak a legritkább esetben alkalmazta 
a halálbüntetést. Julia száműzetése alkalmával Augusztusz több rómait 
kivégeztetett, a szenátus restaurálásakor nemkülönben.

De az is igaz, hogy mikor a főhatalmat megkapta, fékezte magát 
szenvedélyében s csak a legritkább esetben nyúlt a halálbüntetéshez. 
Beszélik például róla, hogy midőn Emiliusz Eliánuszt azzal vádolták 
előtte, hogy mindenféle alaptalan rágalmakat terjeszt róla, csak annyit 
felelt a vádaskodóknak :

*
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„Beszélhet, amit akar. Majd megmutatom én is neki, hogy nekem 
is van nyelvem s kétszer annyi rosszat mondhatok róla.”

Egv római lovagnak, aki nyíltan hirdette, hogy meg fogja szabadí
tani tőle Rómát, szigorú büntetés helyett ezt válaszolta :

„Hagyd el azonnal a várost!”
Másokat, akik gúnyos tartalmú röpiratokat írtak róla, mindössze 

csekély pénzbírsággal sújtott, de viszont azt is eltűrte, hogy például 
egy lovag, kit bizonyos feljelentések alapján megfeddett, így szóljon 
hozzá :

„Cézár, ha máskor becsületes emberek tettei felől tudakozódok 
becsületes emberektől szerezd be az információkat !”

Jellemzi őt kivetkező tette is. Pompejusz unokaöccséről, Kornéliusz 
Cinnáról megtudta, hogy összeesküvést tervez ellene. Cinna, bár szá
mos jótéteményt élvezett tőle, mégis elhatározta, hogy bosszút fog 
állani Pompejuszért s Augusztuszt megöli. Mikor Augusztusz értesült 
Cinna szándékáról, magához hivatta őt és így szólott hozzá :

„Cinna, én veled sok jót tettem s tudom, hogy te mégis meg 
akarsz engem gyilkolni!”

Cinna halálsápadtan vette tudomásul, hogy valaki elárulta őt s 
tagadni próbálta a vádat. Augusztusz erre olyan körülményesen el
beszélte előtte az összeesküvés tervét, hogy Cinna lerogyott előtte és 
teljes bűnbánattal bocsánatáért esedezett. Augusztusz nem állott bosszút 
rajta. Nemcsak hogy megbocsátott neki, hanem később konzulnak is 
megválasztatta.

Vannak történetírók, akik azt állítják, hogy Augusztuszt ezen 
nagylelkű eljárásaiban gyakorta a félelem vezette, mert tartott attól, 
hogy ellenségei számát a kivégzésekkel gyarapítani fogja s ezeknek 
egyszer mégis csak sikerülni fog elveszíteni őt. Pedig ezt nem akarta. 
Rettegett a gondolattól, hogy erőszakos halállal végezze be életét. 
Másfelől azt is állítják az egykorú írók, hogy Augusztusz tele volt babo
nával, hisztériával, idegességgel, miket ideg, máj és fejbaja fejlesztet
tek ki benne. Valahányszor égiháború tört ki, fókabőrbe bújva föld
alatti be lt szátokba húzódott. Ha utazása kezdetén az eső csöndesen 
szemergett, azt jó jelnek tekintette é5 egészen felvidult tőle, de ha saru
ját előbb a ballábára húzta fel, akkor nagy nyugtalanságba esett. Szá
mos ilyen különösséget jegyeztek fel róla, melyek, ha igazak, azt bizo
nyítják, hogy nem volt ment minden terheltségtől.

Mindezek ellenére voltak benne értékes tulajdonságok, sőt kiváló 
államférfiúi zseniálitás, mert különben aligha lett volna képes a csá-
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szárságot megalapítani. Hibáit kitűnő alakoskodó tehetségével tudta 
eltakarni, de ugyanezzel a képességével erényeit akként fitogtatta, 
hogy sohasem látszott mégsem kérkedőnek vagy hivalkodónak.

Az uralkodói szerepet talán senki sem tudta oly ügyesen ját
szani, mint ő. Értett hozzá, hogy miként kell a népben a faji önérzetet 
és származásának öntudatát emelni. Rómát a legnagyszerűbb épületek
kel és utakkal látta el. Ő építtette Mársz templomát, a kapitoliumi 
Jupiter-temp’.omot, Apolló palatinuszi templomát könyvtárral, Kájusz 
és Luciusz emlékére egy bazilikát, Livia és Oktávia csarnokait, a Mar- 
cellusz-színházat s más díszes épületeket, melyeket mind márványból 
készíttetett. Ezen tevékenységében az a tapasztalás is vezette, hogy 
amíg a nép számára ilyen látványosságokról gondoskodik, a figyelem 
elfordul a kormány felől s így azt nyugodtan lehet megszilárdítani, 
így is történt. Uralkodásának negyvennégy esztendeje alatt úgy megerősí
tette magát, hogy mikor végét közeledni érezte, nyugodtan tekint
hetett vissza nagy munkájára.

Utolsó esztendejét nagyrészt betegeskedés között töltötte. Midőn 
utolsó nyári utazásán Aszturába ért, vérhasba esett, de alighogy fel
gyógyult, Nolában ismét visszaesett betegségébe, melynek elgyöngült 
szervezete és előrehaladott kora már nem bírt ellenállani. Életének 
hetvenhetedik évében, Krisztus születése után a 14-ik év augusztus 19. 
napján halt meg.

A nép sokáig azt tartotta, hogy felesége, Livia mérgezte meg 
de azt nem lehetett semmivel bizonyítani. Az azonban már bizonyos 
hogy Livia terjesztette el azt a hírt, miszerint Augusztusz halálos ágyá
nál látni kívánta Tibériuszt, hogy közölje vele utolsó akaratát, mely 
főképen az uralom átvételére vonatkozott.

Utolsó napját különben elég nyugalomban töltötte Augusztusz. 
Érezte, hogy végórája közeledik, bátran szemébe akart tehát nézni a 
halálnak.

Inkább az aggasztotta, hogy vájjon nem fog-e nagy ijedelmet 
kelteni halálának híre a városban. Livia megnyugtatta :

„Korai még erről beszélni.”
De azért mindent előkészített arra, hogy halála esetén meglepetés 

sem őt, sem fiát és bizalmasait ne érhesse. Közben készült a halálra. 
Miután megtekintette magát a tükörben, azt az óhaját nyilvánította, 
hogy haját fésüljék meg, arcát csinosítsák ki s öltöztessék fel. Midőn 
mindezen óhajait teljesítették, megelégült öntudattal fordult barátai 
felé s így szólt:
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„Nemde, jól játszottam szerepemet ?”
S mielőtt azoknak idejük lett volna válaszolni, hozzátette :
„Tapsoljatok !”
Ezzel az utolsó szavával alighanem arra célzott, hogy ránézve 

komédia volt az egész élet és egy nehéz, sok akaratot, önfeláldozást 
és tehetséget igény ő szerep az a feladat, melyet vállalt és betöltött, 
ügy vette az életet, amilyen volt. A sikert hajszolva mindenféle szere
pet kellett játszania, nehogy a hatalom kihulljon kezéből. Ebben a 
játékban aztán idők múltán olyan tökéletességre te tt szert, hogy mél
tán tekinthette magát a legkitűnőbb színésznek.

Alkalmazkodási tehetségében rejlett legnagyobb ereje, mellyel a 
népet meghódította. Mint az igazi színész, jól kipuhatolta, hogy mi 
tetszik a népnek és mi nem s ehhez a tapasztalásához szabta a maga 
uralkodási modorát, hogy a saját terveit annál könnyebben végrehajt
hassa. Jól mondja egyik történetíró róla :

„Minden jellemszilárdság nélkül alkalmazkodott a körülmények
hez, közönyös volt a bűn és az erény iránt. Kész volt Cicerót üldözni, 
Cinnának megbocsátani. Mint triumvir a tigris, mint császár a bárány 
szerepet játszani. S tagadhatatlan, jól játszotta szerepét, ha az annyi
szor tanúsított gyávasága után hősnek, az általa eltörölt köz
társaság helyreállítójának s letaposott erkölcsök őrének adhatta ki 
magát s annyira vihette dolgát, hogy többen utódai közül, anélkül, 
hogy gúnyt látnának benne, dicsőségesnek tarthatták az augusztuszi 
címet.”

Hagyatékának főörökösévé Líviát és Tibériuszt tette meg s az 
esetre, ha ezek meghalnának, Druzuszt és Germanikuszt. Összesen 
százötven millió szesztereiuszt hagyott hátra, ami mai értékben meg
felel körülbelül 30 millió pengőnek. Volt vagyona bőven s csak 
barátai több mint négyezer millió szesztereiuszt hagytak reá, azon
kívül Cézár után való öröksége is hatalmas összeget tett ki, de igaz, 
hogy ő sem fukarkodott a pénzzel s vagyona nagyrészét a birodalom 
javára, a katonák díjazására és a római nép ellátására fordította.

Hileles tudósítások azt mondják róla, hogy alacsony termetű, 
de formás növésű, arányos tagokkal bíró férfiú volt, aki már fellépése 
által is tudott hódítani. Szava, hangja kellemes, modora pedig olyan 
nyájas volt, hogy mindenkit képes hata mába keríteni, aki csak egy
szer is beszélt vele. Arcvonásain mindig derűs nyugalom ömlött el. 
Szemeinek olyan átható volt a tekintete, hogy az emberek zavarba 
jöttek előtte. Mai erkölcsi érzésünk mellett nem egyszer számítónak,
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igaztalannak és önzőnek találjuk tetteit, de amit a római- császárság 
megalapításával végzett, olyan nagy dolog volt, mihez fogható alig 
van egy-kettő a világ történetében.

A germánok.

A római birodalom Augusztusz uralma alatt a béke régóta sóvár
gott áldását élvezhette pár éven át. Ez a béke azonban nem volt telje
sen zavartalan. Gallia meghódításával nem kellett a gallok betörései
től tartani, de helyettük most egy új ellenség támadt, mely az előbbi
nél is veszedelmesebb erővel kezdte fenyegetni a római birodalmat. 
Ez az új ellenség a germán nép volt.

A germánokkal való küzdelem még Augusztusz uralkodása alatt 
megkezdődik s éveken keresztül eltart anélkül, hogy a rómaiaknak 
sikerült volna igazi győzelmet aratniok Kisebb-nagyobb ütközeteket nyer
tek fölöttük, de elhatározó győzelmet, mely a római impérium hatal
mát az ő területükön is biztosította volna, nem sikerült elérniük, jól
lehet minden erővel rajta voltak, hogy az alkalmatlan ellenséget meg
semmisítsék.

A római birodalom ekkor Európa és Ázsia olyan messze pontjaira 
kiterjedt, hogy szinte maga egy világrészt alkotott. Szicília, Szárdinia, 
Hispánia, Afrika, Makedónia, Görögország, Ázsia egy része, Szíria, 
Judea, Arménia, Británnia szigete, Gallia, Pontusz, Bithinia, Egyip
tom s más tartományok mind a rómaiak vazallusai voltak s éppen 
ezért nagy elégedetlenséggel töltötte el őket, hogy voltak egyes vidékek 
Ázsiában és Európában is, hova nem tudott győzelmes légióik lobogója 
elhatolni. Ilyen volt többek között Germánia.

Germániát Galliától a Rhenusz, vagyis a Rajna-folyó választotta 
el. A nagykiterjedésű germán föld a Rajnától a Visztula-folyóig terjedt 
s több nagy folyó szelte át és sok néptörzs lakott rajta.

A római légiók közül néhány állandóan ki volt tolva a birodalom 
határvonalára, hogy a germánoknak a Rajna-folyón való átkelését 
megakadályozzák s a római birodalom belsejébe való behatolásukat 
lehetetlenné tegye. Ámde a germánok minduntalan kísérletet tettek az 
átkelésre s már Agrippa is kénytelen volt hadat viselni ellenük. Mikor 
Augusztusz mostoha fiát, Druzuszt küldte a határokhoz, ez mindenáron 
arra törekedett, hogy a római birodalom határait megnagyítsa és a 
Cézár által megjelölt nyomokon szerezzen hazájának diadalt.
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Mindenekelőtt a Rajna-fotyó mentén különféle erődöket és vára
kat létesített s az volt a terve, hogy először Germánia északi részét 
fogja megtámadni. A germánok azonban megverték a Lolliusz Pauli- 
nusz galliai prokonzul parancsnoksága alatt álló légiókat s alighogy 
ezt a győzelmet kivívták, a Duna mentén tartózkodó barbár törzsek 
is fellázadtak és betörni készültek a birodalomba. Augusztusz ekkor a 
birodalom keleti részébe főhadvezérét, Agrippát küldötte, hogy meg
akadályozza, nehogy a lázadás oda is elhasson, maga pedig Galliába 
ment, onnan akarván a hadműveleteket vezetni.

A barbárok egy része közeledésének hírére visszavonult, a Dunán 
átkelt törzseket pedig a római vezérek visszaűzték. Augusztusz ekkor 
két mostoha fiát, Druzuszt és Tibériuszt bízta meg azzal, hogy a nyug
talanabb törzseket figyelemmel kísérjék, miközben ő maga nemsokára 
visszatért Rómába. Ebben az időben Ag
rippa is visszatért hadi útjából, de a pan
nonokkal folytatott háború alatt olyan 
súlyos betegséget is szerzett, hogy egy év 
múlva, Kr. e. 12-ben elhunyt.

Halála után fontos kérdés maradt 
továbbra is a birodalom határainak meg
védése a Duna és Rajna völgye irányá
ban. A császár Druzuszt és Tibériuszt bízta 
meg ezzel a feladattal és a becsvágyó Druzusz különösen rajta volt, 
hogy magát kitüntesse a feladat kitün'ő megoldásával. E célból a Rajna 
különböző pontjain ötven erődöt építtetett, hidakat, töltéseket csinál
tatott, csatornákat ásatott. Miután ezekkel elkészült, elhatározta, 
hogy megtámadja a germánokat. Hatalmas erővel egészen az Elbe 
vízéig hatolt előre. A háborút a közelgő tél miatt azonban be kellett 
szüntetnie s Druzusznak itt meg is szakadt a pályája.

A hadakozások alatt ugyanis súlyosan megsebesült és nem is 
gyógyult meg. Pár nap múlva megsebesülése után meghalt. A pletyka 
azt a hírt terjesztette, hogy Druzusz azért halt meg olyan fiatalon, 
mert Augusztusz kezdett féltékeny lenni növekvő népszerűségére s 
megmérgeztette őt. De nemcsak Augusztuszt, hanem Tibériuszt is 
gyanúba fogták Druzusz halála miatt, amiből mindössze az volt igaz, 
hogy Tibériusz nem nagyon siránkozott a Druzusz halálán, mert vetély- 
társat látott benne, aki akadályozta őt a trón elnyerése iránt táplált 
vágyai teljesülésében.

Druzusz állítólag republikánus érzelmű ember volt, ki titokban

R ó m a i aranypénz. 
D ruzusznak , A ugu sztu sz m osto

hafiának  a k épm ásával.
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arra törekedett, hogy a régi kormányformát visszaállítsa. Terveit kö
zölte Tibériusszal is, aki arra használta fel ezt az alkalmat, hogy Augusz- 
tusznál behízelegje magát. Titokban elárulta ugyanis Druzuszt Augusz- 
lusz előtt, aki, mikor értesült mostoha fia szándékáról, gyorsan meg
ölette őt.

Tibériusz egy ideig még szép sikerrel tovább folytatta a hadjára
tot, majd úgy tett, mintha már megunta volna a dolgot s nehogy 
Augusztusz irányában is bizalmatlansággal viseltessék, megkérte 
Augusztuszt, engedje meg, hogy tanulás céljából Rhoduszba vonuljon 
vissza. Elhagyván a csatateret, útra is kelt Rhoduszba, hol pár eszten
dőt valóságos száműzetésben töltött, mivel Augusztusz nem hívta haza 
s nem is törődött vele. Szerencsére anyja, Livia, észrevette a dolgot, 
s az ő közbenjárására aztán mégis visszahívta Rómába, sőt örökbe is 
fogadta.

A germán határokra a rómaiak ezután is nagy gondot fordítottak. 
A határ védelmére rendelt légiók minduntalan bekalandozták a kör
nyéket, belekötöttek a törzsekbe és az egyik vezér az Elbe folyón is 
átkelt, hogy a germánokat saját fészkükben keresse fel. A Kr. u. 4. és 5. 
esztendőben pedig Tibériusz újra ide vonult légióival s katonáit téli 
szállásra a germánok földjén helyezte el. Ez már több volt, mint az 
ellenség bosszantása és már egyenes 'kihívás volt a védekezésre és az 
erélyes küzdelemre. Ha eltűrik, hogy a római katonák germán földön 
megfészkeljék magukat, akkor nem lehetett más választásuk, mint 
azt is eltűrni, hogy a légiók az egyes törzsek közé beékeljék magukat 
s egyenként leigázzák azokat.

Tibériusz nagy sikerrel folytatta a háborút. Számos vitéz germán 
törzset legyőzött s az összes germánokat Róma hatalma alá akarta 
hajtani. Ámde nemcsak őt és hódításait, hanem egész Itáliát nagy ve
szedelemmel készült fenyegetni Maroboduusz markomanfőnök, aki a mai 
Csehország területén királyságot alapított. A svédek, szennonok, lombar- 
dok s más törzsek hozzája csatlakoztak s Maroboduusznak máris akkora 
hírneve volt, hogy Rómában komolyan kezdtek tartani hatalmától.

Tibériusz hat légió élén ellene indult, de közben Pannóniában 
is veszedelmes lázadás tört ki. Tibériusz erre alkudozni kezdett Maro- 
boduusszal. Maroboduusz hajlandó volt egyezségre lépni. A lázadó 
dalmát és pannoniai csapatokat Tibériusz és Germanikus együttes 
vezérlete alatt három évi kemény küzdelem után verték le. A háború 
végeztével egy pannoniai főnök, kit a lázadás oka felől megkérdeztek, 
igy válaszolt:
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„Azért lázadtunk fel, mert oltalmazó pásztorok helyett ragadozó 
farkasokat küldöttek hozzánk.”

A római kormányzók és tisztviselők zsarolásai voltak előidézői 
mindenütt a népek elégedetlenségének. De nemcsak a pannoniai tarto
mányokban, hanem Germániában is, hova helytartói minőségben ez
úttal Kvinkliliusz Yáruszt küldték. Várusz eddig Szíriában kormány- 
zóskodott s ottani működésére nézve legjellemzőbb a szójáték, melyet 
róla készítettek.

„Várusz szegényen ment a gazdag Szíriába s gazdagon tért vissza 
az elszegényedett Szíriából.”

Várusz úgy látszik ezzel a módszerrel nem sokra ment a büszke - 
germánok között. Ahogy megérkezett, mindjárt azon kezdte, hogy 
fel akart forgatni mindent. A római nyelvet, törvényeket és szokásokat 
akarta a germásokra erőszakolni, kiknek egy része szövetségben élt 
ugyan Rómával, de eszük ágában sem volt a maguk önállóságáról le
mondani. Mikor Várusz megkezdte a maga erőszakos rendszabályainak 
alkalmazását, a Rajna és Vézer között levő összes törzsek a frizek és 
khankok kivételével, kik Rómával barátságos viszonyban éltek, szövet
ségre léptek Várusz ellen. A szövetség vezetője Arminiusz, a kherusz- 
kuszok fiatal fejedelme volt.

Arminiusz fiatalkorában a római hadseregben szolgált, jól ismerte 
a római hadászatot és a római szokásokat s bízott abban, hogy képes 
lesz összemérni erejét a rómaiakkal. Arminiusz, mihelyt észrevette a 
germánoknak Várusz iránt való elégedetlenségét, rögtön összehívta 
főnökeit és elhatározta velük, hogy fel fognak lázadni a római zsarnok
ság ellen. Apósa, Szegesztesz állítólag azért, mivel leányát eiőszakkal 
rabolta el, elárulta a tervet Várusznak és mindenütt veje ellen dolgo
zott. De Várusz nem akart hitelt adni szavainak, mert Armin usz és a 
germánok kitünően játszották szerepüket.

Mikor a lázadás több ponton kitört, Várusz a legrövidebb utat 
választotta az ellenség megközelítésére s ezért elrendelte légióinak a 
teutoburgi erdőn keresztül való áthatolást, bízva abban, hogy így a 
lázadókat egy csapással megsemmisíti. Ezzel a hadmenettel azonban 
nem volt szerencséje. Alighogy a teutoburgi erdő útvesztőin megindult, 
a köröskörül húzódó mocsarak lehetetlenné tették az előrejutást. De 
visszatérnie sem lehetett már, mert az ellenség bekerítette, a magas
latokat pedig megszállva tartotta.

Erre megkezdődött a küzdelem, mely a lab'rintusba tévedt légiókra 
szörnyű veszedelmet hozott. A germánok vad kegyetlenséggel vetették
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magukat rájuk s nem kegyelmeztek senkinek. Három napig tartott az 
élet-halálharc s a római légiók mind odavesztek. Maga Várusz végső 
kétségbeesésében saját kardjába dőlt. Ezt a példát követték főbb tiszt
jei is. Ellenben a kíséretében lévő jogtudósokkal kegyetlen gúnyt űzött 
a feldühödt germánok bosszúja. Ezeknek kezeit levágták, szemeiket 
kiszúrták, ajkaikat bevarrták s úgy bocsátották őket szét, hogy hátra
levő pár órájukat még elviselhetetlenebbé tegyék. i

Krasszusz veresége óta, melyet a parthusoktól szenvedett, római 
csapatok ilyen csúfos és borzasztó kudarcot sohasem vallottak. És nem 
veszítettek ekkora tömeget, mint ami a teutoburgi erdő mocsarai között 
elhullott. A vereség óriási levertséget okozott Rómában. Augusztusz 
császár ruháit megszaggatva, fájdalmas kiáltások között szaladgált 
fel s alá termeiben és kétségbeesetten kiáltozta :

„Várusz, Várusz, add vissza légióimat!”
Nem késett azután egy pillanatig sem, hogy Itáliát biztonságba 

helyezze, a határokat megvédje. Általános felkelést hirdetett és az egész 
római ifjúságot fegyverbe szólította. Attól tartott, hogy a Várusz feletti 
győzelem a többi germánokat is lázadásra fogja csábítani. Ez az aggo
dalom azonban alaptalan volt, mert Várusz legátusa, Luciusz Aszpre- 
nász két légió felett még rendelkezett és ott állott a Rajnánál, 
hogy szükség esetén rögtön felléphessen. Kr. u. 11-ben Tibériusz, a 
következő évben pedig Germanikus is a Rajnához került, úgyhogy a 
rómaiaknak nem kellett már semmiféle mozgalomtól tartaniok. A ger
mánok viszont, látva az erős őrséget, nem mertek újabb lázadást 
előidézni, inkább megelégedtek a kivívott diadallal, mely hazájukat 
szabaddá tette.

Augusztusz halála után Druzusz fia, Germanikusz Cézár átkelt 
a Rajnán, hogy a római fegyverek becsületét visszaszerezze. Retört a 
kiláttok földjére, nagy pusztítást vitt véghez közöttük, majd a teulo- 
burgi erdőbe hatolt, hol könnyes szemekkel szemlélte végig azt a nagy 
kegyetlenséget, melyet a germánok a rómaiakon elkövettek. Negyven
ezer római harcos teteme fedte a csatateret s Germanikusz megadta 
elhullott bajtársainak most azt a végtisztességet, melyben a csata után 
nem részesülhettek. Ünnepélyesen eltemettette őket s azután tovább 
ment, hogy Arminiusz ellen a háborút folytassa.

Hat esztendő múlt már el azóta, hogy a Várusz légiói ezen a helyen 
megsemmisültek. A látvány, mely a teutoburgi erdőben Germanikusz 
és katonái elé tárult, borzasztó volt. Arminiusz a csata után meghagyta 
szigorúan, hogy senki se merje a harcosokat eltemetni s ennek követ
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keztében azok éveken át ott maradtak az idő viszontagságainak kitéve és 
a vadállatok prédájául.

Ezután Germanikusz Szegesztesz támogatásával sikerrel harcolt 
s még az Arminiusz feleségét, Thusneldát is sikerült elfogatnia. A további 
küzdelmeknek véget vetett a császárrá választott Tiberiusz, aki unoka-

Germr.nikusz,
D ruzusz fia , A ugu sztu sz császár u nokája, aki a germ ánok ellen  
v ise lt hadjáratában  bosszút á llt  a  re tten etes teu tob urgi vereségért. 
N épszerűsége fe lk e lte tte  T ibériusz császár fé lték en ységét, Szíriába  

k üldte s it t  P izo  korm ányzó á lta l m egm érgeztette .

becséhez parancsot küldött, melyben őt a háború abbanhagyására és 
Rómába való visszatérésre hívta fel a következő szavak kíséretében 

„Elég történt már s elég áldozat hozatott. A germánokat át kell 
engedni saját egyenetlenségüknek.”

Germanikusz kénytelen volt engedelmeskedni a parancsnak s 
fájó szívvel vonta össze csapatait, hogy visszatérjen velük Rómába.



Nagyszerű diada’menetet tarto tt s diadalkocsija mellett a fog’yok 
között ott haladt Thusnelda, Arminiusz felesége is. Ezután még egy ideig 
a dicsőség fényében sütkérezett, de nemsokára Tibériusz azt a parancsot 
adta neki, hogy vonuljon Szíriába, melyet a párthuszok ellen kellett meg
védelmeznie.

Germanikusz engede’meskedett a parancsnak s bárha nem is a 
legnagyobb örömmel, de azért mégis útra kelt. Feleségét, Agrippinát 
és hat kiskorú gyermekét is magával vitte, hogy a messze idegenben a 
családi élet bizalmasságát és melegségét ne kelljen nélkülöznie. Szíriá
ban ekkor egy Pizó nevű előkelő római volt a kormányzó. Rossz ember 
volt, akit minden cselekedetében önző érdekek vezettek s aki képes volt 
mindenre, ha érdekei ezt úgy kívánták. Tibériusz, midőn Germanikuszt 
Szíriába küldte, állítólag Pizóhoz titkos rendeletet intézett, melyben 
azzal bízta meg őt, hogy Germanikuszt szép szerével tegye el láb alól.

Ebben az embertelen merényletben Pizó segítségül vette maga 
mellé feleségét, Planciát is, aki annál szívesebben vállalkozott a közre
működésre, mert Germanikusz feleségét, Agrippinát szívből gyűlölte. 
Már készen várta tehát Germanikuszt a csapda Szíriában. Megérkezése 
után a parthusok ellen vezette csapatait és sikeresen megfenyítette őket, 
de alighogy vége lett a hadakozásoknak, egy napon súlyosan meg
betegedett.

A nép és a katonák körében nagy elkeseredést s mély részvétet 
keltett Germanikusz betegsége s még inkább fokozódott iránta a rész
vét, midőn arról értesültek, hogy a java erejébén levő férfit a hirtelen 
betegsége megölte. Mindenki gyilkosságra gondolt. Merényletnek tulaj
donította a korai halálát s a katonák körében gyorsan elterjedt a gyanú, 
hogy Germanikusz megölése Pizónak a műve. Pizó és felesége a katonák 
és a nép dühe elől kénytelenek voltak menekülni, de Germanikusz halá
los ágyán nem kívánta megbüntetésüket s Agrippina előtt azt az óhaját 
nyilvánította, hogy Pizón és feleségén ne álljon bosszút.

Antiokhiában történt Germanikusz halála. Hogy milyen kiváló 
és mennyire közszeretetben álló férfiú volt Germanikusz, élénken bizo
nyítja az a részvét, mely halála alkalmával megnyilatkozott A város
ban az emberek gyászuk jeléül levágták hajukat és szakállukat, sokan 
káziisteneiket kidobták az uccára, mivel hiába imádkoztak hozzájuk, 
nem tudták megfordítani Germanikusz betegségét, de még az ellenséges 
népek is annyira tisztelték emlékét, hogy több napon át nem támad
ták meg a rómaiakat.

Germanikusznak temetése is Antiokhiában ment végbe a leg-
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Germanikusz diadalmeneté.
A germ ánok ellen vezete tt  győzelm es hadjárat után G erm anikusz nagyszerű  d iad a lm en etet  
ta rto tt . Ez az ékkőbe v ése tt  dom borm ű k ö z .p sö  jelen ete azt ábrázolja , am in t G erm anikusz 
és felesége elvonu ln ak  a trónon  ülő T ibériusz császár és ennek an yja , l.iv ia  e lő tt . F ö lü l a 

d iad alm at ábrázoló a lakok  lebegnek, a lu l a germ án foglyok csoportja  lá th a tó .
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nagyobb pompa és részvét mellett. Hamvait római szokás szerint mág
lyán égették el, porait pedig urnába helyezve átadták Agrippinának, 
aki gyermekeivel együtt gyorsan elhagyta Szíriát s rövid idő múlva 
Itália partjain kötött ki. Agrippina egyenesen Rómába ment, még pedig 
azért, hogy Tiberiusznak bejelentse férje halálát és a bűnösökre meg
torlást kérjen.

Tibériusz, noha titokban örült Germanikusz halálának, úgy
mutatta, mint akit a haláleset 
híre mélyen lesújtott. Vigasztalta 
Agrippinát s a legnagyobb tisz
telettel bánt vele. De alig telt el 
pár hét és Pizó is megérkezett 
feleségével Rómába. Ő is azért 
jött, hogy Tibériusztól kihallga
tást kérjen s egyúttal kérje a 
jutalmat, melyre Germanikusz 
megölése miatt számított. Nagy 
csalódással kellett azonban ta
pasztalnia, hogy egyelőre semmi 
elismerésre nem számíthat. 
Agrippina ugyanis bevádolta 
őket a szenátusnál is, Tibériusz 
pedig nem igyekezett menté
sükre sietni.

Pedig Pizó bízott abban, 
hogy Tibériusz, kinek egyenes 
felhívására követte el a gyilkos-

Agrippina, Germanikusz felesége.
Férje h alá la  u tán  T ibériusz szám ű zetésb e küld te, 
fia it m eg g y ilk o lta tta  K aligu la  k iv éte lév e l, kiből 
később császár le tt . A grippina éh h alá lla l m ú lt 

ki Pan d ataria  szigeten .

ságot, nem fogja veszni hagyni 
s ezért a szenátus előtti kihall
gatás alkalmával megelégedett 

\ azzal, hogy védte magát, de
nem hivatkozott arra, hogy Tibériusz levelet írt neki s ő volt az egész 
gyilkosság értelmi szerzője. Hallgatásával azonban nem ért célt, mert 
Tibériusz sorsára hagyta s mihelyt a szenátusból kilépett, érezte, hogy 
ügye elveszett. Kedvetlenül házába vonult s nem is távozott el onnan 
egy percig sem. Másnap reggel aztán ott találták ágyában meghalva. 
Teste át volt szúrva egy karddal, úgyhogy kétségtelenül meg lehetett 
állapítani, hogy halálát gyilkosság okozta. De mivel közvetlenül mellette 
egy élesre kifent kard feküdt, arra is lehetett következtetni, hogy ön-
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gyilkosságot követett el. Ez persze csak feltevés volt, mert a beavatot
tak meg voltak győződve róla, hogy Pizót Tibériusz bérencei gyilkolták 
meg, nehogy baji okozhasson neki annak az elárulásával, hogy Germa- 
nikusz megölése az ő kívánságára történt.

Jézus és a kereszténység.

Augusztusz uralkodásának világtörténeti nagy eseményét alkotta 
Jézus Krisztus születése. Mikor Augusztusz meghalt, a világtörténelem- 
nck az a nagy alakja, aki Jézus név alatt írta be magát milliók szívebe 
és a világtörténet lapjaira, tizennégy esztendős volt s szereplése még el 
sem kezdődött. De mindenütt, amerre csak voltak szenvedők s magá
ban Júdeábán különösen, megvolt az előérzése egy nagy változás közele
désének. Júdeábán már el voltak készülve a zsidók arra, hogy eljő a 
Messiás, kit a próféták már régóta hirdettek s meg fogja váltani a vilá
got. Hogy milyen lesz ez a megváltó, azt maguk a zsidók is kétféleképen 
képzelték. Némelyek hala más, erős, nagy ésszel megáldott fejedelem
nek képzelték, aki le fogja győzni a világ összes népeit és a zsidókat 
leszi úrrá felettük. Mások ellenben a szellemi és erkölcsi felszabadulást 
várták Jézus eljövetelétől, mert a vallások kezdték már elveszteni hite
lüket s nem voltak alkalmasak arra, hogy az embereket megnyugtassák.

Keresztelő Szent János volt az a férfiú, aki Tibériusz uralkodásának 
tizenötödik esztendejében arra figyelmeztette az embereket, hogy itt 
van a Megváltó eljövetelének ideje, megérkezett a Messiás. A Jordán 
vizénél Kr. u. a 29-ik évben kezdte hirdetni a bűnök bocsánatát és a 
keresztelés szükségéi s intéseinek nagy hatása lett. A szegény nép nagy 
bizalommal volt iránta, mivel jámbor, egyszerű és melegszívű férfiút 
látott benne és tömegesen sietett magát megkereszteltetni.

Ebben a tömegben volt a nazarethi Jézus is, József és Mária gyer
meke, aki Bethlehemben született Heródcs uralkodásának a végén. 
Szülői az Augusztusz parancsára megindított népszámlálás végett Beth- 
lehembe siettek s itt született meg Jézus nevű fiuk, aki már harmincadik 
évében járt, midőn szüleivel egyetemben ő is a Jordán vizéhez ment, 
hogy magát megkereszteltesse. Heródes szintén hallott az akkor már 
világszerte elterjedt hitről, hogy Judeának egy új királya fog születni, 
aki megváltja a szolgaságból a világ összes népeit. S mivel vetélytársat 
látott ebben a még csak ezután születendő megváltóban, arra az esz
tendőre, mikor a napkeleti bölcsek születésének idejét jósolták, elrendelte
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a beíhlehemi újszülöttek megölését. Jézus azonban megmenekült s az 
első csoda már itt kezdődött a próféták szerint az ő életében.

Mikor Jézus megjelent a Jordán vizénél, hogy Keresztelő Szent 
János által megkereszteltesse magát, megjelenése olyan nagy hatással 
volt Jánosra, hogy lerogyott előtte és kijelentette, nem méltó rá, hogy 
saruját megoldja. De mégis kénytelen volt engedni Jézus kívánságának 
és ünnepélyesen megkeresztelte őt, kiben látnoki ihlettsége folytán fel
ismerni vélte a világ megváltóját.

Jézus a szeretet tanának hirdetésével kezdte működését. Miután 
előbb három évig tanult és tanított, tanítványai kíséretében bejárta 
egész Judeát és Galileát s mindenütt az új igét hirdette. Tanítványai, 
kiket apostoloknak nevezett, tizenketten voltak, kik között János, 
Jakab, András, Simon, vagyis Péter, Fülöp, Bertalan, Máté, Márk, 
Lukács voltak a nevezetesebbek. Ezekkel együtt járta be a városokat 
és falvakat s hirdette a szív tisztaságát, az istenséghez való emelkedést, 
a megváltásra való törekvést, a felebaráti szeretetet.

Beszédeinek, tanításainak rendkívüli hatásuk lett. Különösen a 
szegénység táborából csatlakoztak hozzá nagy tömegek s nagy áhítattal 
hallgatták, mert nemcsak gyönyörűen tudott a néphez szólani, hanem 
mert tetteiben a legnagyobb jóság nyilatkozott meg. De minél inkább 
gyarapodtak Jézus hívei, annál inkább kezdte maga iránt felébreszteni 
a gyűlöletet a farizeusok, a főtanács és a főpapok körében, kik aggódva 
látták, hogy a nép máris olyan nagy tömegben csoportosul Jézus körül, 
hogy egészen elszakad az ő befolyásuk alól és lázadásokra is képes volna 
magát ragadtatni. Sőt már azon a ponton volt a nép iránta való rajong
ásában, hogy a zsidók királyává akarta őt kikiáltani.

A főbbek tartottak azonban attól, hogy az ilyen lázadás a rómaia
kat arra fogják bírni, hogy a zsidókat még nagyobb erővel nyomják el, 
ennélfogva ők maguk támadtak ellene s feljelentették őt a kormányzó
nál. A kíméletlen föllépésre Jézus ellen okot szolgáltatott az a körülmény 
is, hogy Jézust Jeruzsálembe való menetelekor a nép már majdnem úgy 
fogadta, mint egy királyt. Virágokat, gallyakat szórt elébe és az utat 
ruhákkal takarta be s lelkesen kiáltozták :

,,Hozsánna Dávid fiának ! Áldott, ki az Ur nevében jön !”
Jézus hatása mindinkább terjedt és hívei mindegyre növekedtek, 

midőn a szent ügynek Judás személyében, aki eddig tanítványa volt 
Jézusnak, árulója akadt. Midőn ugyanis Jézus a húsvéti bárány elköl
tése után kiment tanítványaival az Olajfák hegyére, hogy az időt jám
bor elmélkedések és imádkozás között töltse, Judás katonák és hóhérok
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élén meglepte és elfogatta. Innen egyenesen a főtanács elébe vezették 
és az, miután nem volt joga halálos ítéletet kimondani, Poncius Pilátus 
római helytartó elé terjesztette az ügyet. Azzal vádolták Jézust, hogy 
lázításaival a császár ellen tör s kivégzését követelték.

A főpapok és a gazdagok nagy izgatást vittek végbe Jézus ellen. 
Pénzzel, fenyegetésekkel, szép szóval és minden eszközzel azon voltak, 
hogy a nép előtt is lejárassák s mikor rágalmaiknak sikerét tapasztal
ták, követelték Pilátustól, hogy mondja ki felette az ítéletet. Pilátus 
kénytelen volt engedni s meg is hozta az ítéletet, melynek értelmében 
Jézusnak keresztfára való feszítéssel kellett meghalnia. De úgy gondolta, 
hogy a nép talán meg fogja szánni és megelégszik majd enyhébb bünte
téssel, előbb megvesszőztette és az elgyötört Jézust a nép elé vezettette 
ezen szavakkal :

„Ekce homo !” (íme az ember !)
A nép azonban annyira fel volt bőszülve, hogy nem akart tudni 

szánalomról vagy megbocsátásról s a legnagyobb kíméletlenséggel 
kiáltotta :

„Feszítsd meg 1”
Pilátus eleget tett a nép óhajának, de annak jeléül, hogy ő nem 

veszi magára a felelősséget, mely nézete szerint az ártatlanul bűnhődő 
Jézus elítélésével bíráira száll, megmosván kezeit, így szólott :

„Mosom kezeimet 1”
Pilátus lelkiismeretét nem akarja beszennyezni egy igazságtalan 

ítélet elismerésével. Mindez azonban nem használt. A poroszlók Jézust 
elvitték és a húsvéti ünnepek előtt, pénteken végrehajtották rajta az 
ítéletet. Két lator közölt keresztre feszítették. Még a keresztfán sem 
hagyták békével meghalni. Ellenségei által felbőszített emberek csúfolódva 
szóltak hozzá :

„Ha isten fia vagy, szállj le a keresztfáról.”
Jézus nem felelt, némán tűrte a gúnyt és szidalmakat, maja 

felsóhajtott, szemeit az ég felé emelvén csak ennyit mondott :
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselek

szenek !”
A Szentírás szerint halála alkalmával a vizek kiapadtak, az egek 

kárpitjai megrepedeztek s más csodatételek történtek, melyek sok hitet
lent megtérítettek. A keresztfáról levévén, Arimathiai József sírbolt
jában temették el, honnan — ugyancsak az írás szavai szerint — negyven 
nap múlva tanítványai szeme láttára az egekbe szállott.

A farizeusok és gazdag zsidók gyűlölete és haragja azonban nem
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bírta megölni a Jézus-kultuszt. Sokkal jobban be volt iktatva a szívekbe, 
hogysem megfeszítése által megsemmisülhetett volna emléke. Sőt csak 
most kezdtek igazán elmélkedni Jézus élete felett s most tetszett az 
apostoloknak isteni jel gyanánt számos, olyan mellékesnek látszó szó 
vagy epizód, melynek eleinte semmi fontosságot nem tulajdonítottak. 
Jézust a hatalom megölte ugyan, de eszméinek nem árthatott. Azok 
kikeltek a szívekben és terebélyes fa módjára gyarapodtak. Egy lelkes 
csapat, hű tanítványai bejárták a jézusi igékkel az egész világot és nagy 
eszméktől megszállt lelkek rajongásával és fáradhatatlan önfeláldozásá
val kezdték terjeszteni mindenfelé az új tant, melynek az volt a hiva
tása, hogy átalakítsa az egész világ gondolkozását.

Tibériusz.
(Kr. u. 14—37.)

Életének és működésének azt a részét, melyet Tibériusz Auguszlusz 
uralkodása alatt töltött, az eddig elbeszélt eseményekből már ismerjük. 
Ezúttal császárságának történetével és főbb mozzanataival akarunk 
közelebbről megismerkedni. Hogy mire vitt a császári abszolutizmus 
megalapítása és minő következményei lettek a köztársaság bukásának, 
azt Tibériusz uralkodásából is megítélhetjük. Valódi megtestesülése 
volt a zsarnok uralkodónak, akiben kiváló kormányzói tehetség volt, 
de emellett olyan rossz tulajdonságok is, hogy alig lehet megállapítani, 
hogy melyik volt jobb s melyik volt rosszabb az államra. Kiválóan értett 
a tehetséges és használható emberek összeválogatásához és nagy érzéke 
volt minden olyan szükséglet iránt, mely a birodalom javát előmozdította.

Mikor a szenátus a kormányzók megválasztására nézve nagyobb 
jogot akart biztosítani neki, nem fogadta el, de volt gondja rá mégis, 
hogy a tartományokban rendesen folyjanak a doldok és a népet ne zsa
rolják az odaküldött tisztviselők olyan lelkiismeretlenül, mint azelőtt. 
Nem hunyt szemet az érdem előtt s a szorgalmas és tehetséges embere
ket szívesen tüntette ki elismerésével. Maga adott példát a törvények 
megtartására, de azzal, hogyalex majesztátisz-t életbeléptette, majdnem 
többet ártott, mint amit összes jó intézkedéseivel használt.

Vizsgáljuk meg azonban, hogy mi is volt ez a lex majesztátisz 
Tibériusznak borzasztó hatalmat adott a kezeibe ezen törvény, mert 
a lex majesztátisz, vagyis a felségi törvény azt célozta, hogy tekintélye 
minden bírálaton felül álljon s hogy személyét mindenféle bántalom
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ellen megvédje. Nem kellett valami szokatlan sértés, hogy a bíráknak, 
illetve a császárnak ezen törvény alapján joga legyen a büntetésre. A leg
jelentéktelenebb dolgok okot szolgáltattak arra, hogy felségsértés ürügye 
alatt a polgárokat megfosszák életüktől. Ha például valaki a császár 
szobra előtt elfelejtett tisztelegni vagy a szobor közelében kissé szaba
dosabban viselkedett, ha 
öltözetét megcseré te s 
más ilyen kicsinyes dol
gok okot szolgáltattak 
arra, hogy a törvényes 
beavatkozást maguk után 
vonják. A felségsértéseket 
pedig a törvény rendkívüli 
szigorúsággal büntette.
Halállal sújtott a legki
sebb vétségért is, jóllehet 
az illetőknek sokszor 
eszük ágában sem volt az 
uralkodó személyét meg
sérteni.

Tibériusz durva zsar
noki volta ezen törvényé
ben nyilvánult meg leg
inkább. Ez a törvény egy
maga elegendő volt arra, 
hogy a legártatlanabb em
bereket is bajba sodorja.
Mivel a feljelentők juta
lomban részesültek, a 
kémkedés, a besúgás föl- 
burjánzott s kútforrásává 
lett a legaljasabb iizel- 
meknek. A törvény részt juttatott a besúgóknak az elítélteknek 
vagyonából.

Nagy gyöngesége volt Tibériusznak aztán még az is, hogy habár 
sok kegyencet nem tartott maga körül, de egyik bizalmas kegyence irá
nyában olyan vak és elfogult volt, hogy egészen kezére adta a birodal
mat és mindenben érvényesülni engedte. Ez a kegyenc Luciusz Eliusz 
Szejánusz volt.

Tibériusz császár,
A ugusztusz m ostoha fia, R óm a m ásodik  császára, aki 
Sze.jánusz nevű  k egyen cével va lóságos rém u ralm at h o
n osíto tt meg R óm ában. U tóbb  Szeján u szt is k iv ég e zte tte  
s utolsó év e it  R óm átó l tá v o l tö ltö tte  érzéki k icsap on 
gások  k özött. Á llító lag  u tód a , K aligu la  g y ilk o lta  m eg  

a zsarnokot.



Szejánusz nélkülözhetetlenné tette magát Tibériusz előtt. Kitűnő 
tanácsokkal látta el, az ügyeket pontosan intézte, sőt egy alkalommal 
Tibériusz életét is megmentette. Az évek hosszú sora óta tanúsított 
hűsége és szolgálatkészsége lassankint a legelső emberré tették őt az ural
kodó után, aki teljes hatalommal rendelkezett az állam ügyeiben. Ked
vező helyzete és mindegyre növekvő szerencséje azonban annyira el
vakították Szejánuszt, hogy már arra kezdett gondolni, hogy magához 
ragadja idővel a császári hatalmat.

Szejánusz legelőször Tibériusz fiával, Druzusszal éreztette hatal
mát. Egy ízben ugyanis valami fölött összeszólalkozott vele, ami Dru- 
zuszt olyan nagy dühre ingerelte, hogy Szejánuszt arcul ütötte. A meg
gyalázott kegyenc ekkor elhatározta, hogy bármibe fog is neki kerülni, 
keservesen visszafizeti az inzultust. Célja elérésére szövetkezett Druzusz 
könnyelmű és kicsapongó feleségével, Líviával. Különféle fényes ígére
tekkel, melyek között nem.éppen legutolsó az volt, hogy Tibériusz halála 
után együtt fognak uralkodni, elcsábította őt és rávette, hogy férjét 
lassan ölő méreggel pusztítsa el.

Tibériuszt, mikor értesült fia haláláról, nagy rettegés fogta el. 
Nem tartotta lehetetlennek, hogy amit fiával elkövettek, azt ellene 
is meg fogják kísérelni. Azért, hogy előre védekezzék minden eshe
tőség ellen, a lex majesztátiszt a legszigorúbban kezeltette. És 
ebben a törekvésében, mellyel a rémuralom napjai kezdtek felújulni 
Rómában, Szejánusz a legmegbízhatóbb, a legbuzgóbb munkatársának 
bizonyult.

Aki csak gyanús vagy kellemetlen volt, a felségi törvény alapján 
pörbe fogták és irgalom nélkül kivégezték. Szejánusz főképen arra 
törekedett, hogy azokat veszítse el elsősorban, akik neki útjában állot
tak hatalmi szándékaiban. Kezdte tehát a sort Agrippina barátain, majd 
mikor ezekkel végzett, a köztársasági érzelmű emberekre vetette ki 
hálóját. Ámde, hogy egészen szabadon cselekedhessék, szüksége volt 
rá, hogy Tibériuszt eltávolítsa Rómából. Rávette tehát, hogy vidékre, 
Kaprea szigetére vonuljon vissza, mivel elgyöngült szervezetének szük
sége van nyugalomra és üdülésre.

Tibériusz megfogadta a tanácsot és eltávozott Rómából, hova 
többé soha nem tért vissza. Hogy ilyen könnyen el tudta határozni 
magát, abban több ok szerepelt. Elsősorban az a kielégíthetetlen kéj
vágy, mely Tibériusz egész valóját eltöltötte. Rómában nem élhetett 
olyan kedvére nemtelen szenvedélyeinek, mint vidéken, mert egyrészt 
méltóságára is kellett adnia, másfelől pedig udvarának eseményei, külü-
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nősen botránykrónikái hamar kiszivárogtak az uccára. Kaprea szigetén 
ilyesmitől nem kellett tartania.

Kaprea szigetén aztán teljesen belemerült Tibériusz nemi szen
vedélyének a fertőjébe. Palotájában napokon át folyt a lakoma, orgia 
a legtrágárabb módon s minél inkább belemerült ebbe az életbe, annál 
inkább szükségét érezte annak, hogy az izgalmakat újabbakkal fokozza. 
Szejánusznak azonban ez kellett, hogy ő teljes szabadsággal intézhesse 
cselszövéseit Rómában.

A Kr. u. 27-ik esztendőben, hatvankilenc esztendős korában hagyta 
el Tibériusz Rómát, helyetteséül pedig a teljes hatalommal felruházott 
Szejánuszt nevezte ki, kinek volt gondja rá, hogy ezután is ellássa őt 
olyan hírekkel, melyek a személye elleni sérelmekre, titkos összeeskü
vésekre vonatkoztak. Szejánusz ebben az ördögi munkájában kétféle
képen járt el. Vádaskodásaival egyfelől szüntelenül búj fogatta Tibé- 
riuszt a rómaiak ellen, másfelől a rómaiak előtt Tibériuszt úgy állította 
be, mint aki folytonosan azon töri az eszét, hogy kegyetlenségeivel minél 
nagyobb szomorúságot és kétségbeesést szerezzen alattvalóinak.

Miután Agrippina híveit egvenkint kivégeztette, magát Agrippinát 
és gyermekeit távolította el útjából. Aljas merényleteit sikerült ezúttal 
is keresztülvinnie. Agrippinát száműzette Tibériusz által s a szerencsét
len nő Pandataria szigetén négy év múlva éhhalállal fejezte be életét. 
Fiai közül Néró halálra ítéltetvén, önkezével vetett véget életének, 
Druzuszt pedig megmérgezték börtönében. A harmadik fiú, Gríjusz 
Kaligula is halálra volt szánva, de kiskorúsága miatt kegyelmet 
kapoLt.

Most már Szejánusz is alkalmasnak vélte a pillanatot arra, hogy a 
maga terveivel előálljon. Szép sorjában jelentkezett velük. Először is 
megkérte Tibériuszt, hogy adja neki meghalt fia feleségének, Liviának 
a kezét. Ugyanazt a Líviát akarta nőül venni, k'nek segítségével Dru
zuszt, Tibériusz fiát lassan ölő méreggel elpusztította.

Habár Tibériuszt nagyon elfajultLá tették azok a kicsapongások, 
melyeket kapreai kéjlakában szüntelenül űzött, azért mégsem volt any- 
nyira gyöngeelméjű, hogy Szejánusznak ebbe a kérésébe belemenjen, 
mert ez azt jelentette volna, hogy őt óhajtja utódául kinevezni. Elutasí
totta Szejánuszt, kit ekkor a szenátus vett pártfogásába. Elhalmozta 
őt mindenféle címekkel és kitüntetésekkel, szobrait a Tibénuszéi mellé 
állíttatta s elrendelte, hogy isten gyanánt tiszteljék őt is.

Szejánusz azonban a szenátustól nyert kitüntetéseivel felkeltette 
Tibériusz féltékenységét, miáltal az uralkodó ellenségévé lett. Majd
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mikor Antónia, Tibériusz sógornője levelet írt Tibériusznak, melyben 
lefestette igazi mivolta szerint Szejánuszt s megírta róla azt is, hogy 
ö:szeesküvést szőtt ellene, mert ezen a réven akarja a főhatalmat meg
szerezni, a kéjekben elmerült uralkodónak is felnyíltak végre a szemei.

Mikor Tibériusz előtt teljesen leleplezve állott az ő mindenható 
embere, egy szóval sem árulta el, hogy n'ncs megelégedve vele, sőt a 
legszívesebb tartalmú leveleket küldözgette hozzá s újabb kitüntetése
ket helyezett számára kilátásba. De ugyanekkor titokban rendeletét 
küldött a szenátushoz, melynek meghagyta, hogy Szejánuszt azonnal 
fogassa el.

Regulusz konzul maga elébe idézte Szejánuszt és közölte vele, 
hogy a császár parancsára elfogatja. És ugyanazok a szenátorok, akik 
pár nappal előbb még annyira mentek szolgai mega’ázkodásukban, 
hogy szobrokat állítottak neki és istenként tisztelték, most, mikor meg
tudták, hogy hatalmának vége van, reárohantak, ütötték, szidalmazták 
s örvendeztek elfogatásának. Midőn pedig Szejánuszt az uccákon végig
vezették, tapasztalnia kellett, hogy a nép is megváltozott irányában s 
szobrait szeme láttára ledönti, arcát leköpi s úgy bánik vele, mintha 
sohasem rettegett volna hatalmától.

Szejánusz sorsa el volt intézve.
A szenátus másnap újra összegyűjt és rövidesen halálra ítélte. 

Mikor a hóhér levágta Szejánusz fejét, testét szabad préda gyanánt a 
nép közé dobta. Három napon keresztül aztán az volt a római nép mulat
sága, hogy a fejetlen testet körülhurcolta a városban s miután ezer és 
ezer rúgást ejtett rajta, a kék és fekete foltoktól egészen eléktelenedett 
hullát a Tibériszbe vetette.

De nemcsak ő maga, hanem a gyermekei, bátyja, barátai is hóhér 
kezére jutottak s csupán ketten menekültek meg a haláltól. Teren- 
ciusz és Lentulusz Getikulusz, kik meghunyászkodás helyett bátran 
szembeszálloltak az uralkodóval. Terenciusz, mikor megtudta, hogy 
őt is ki akarják végezni azon a címen, hogy barátja volt Szejánusznak, 
odakiáltott Tibériusz katonái felé :

„Hiszen a császárnak is barátja volt, még pedig a legjobb barátja !”
Lentulusz Getikulusz pedig kardjára ütve így szólt:
„Ha bántani merészel valaki, lázadást csinálok, akkor aztán nem 

bánom, ha ki is végeznek! ”
Tibériusz Szejánusz kivégzése után kilenc hónapig egészen elzárkó

zott és sehol sem merte magát mutogatni. Kéjnőin kívül nem volt sza
bad senkinek átlépnie palotája küszöbét, mert a nyavalyás kéjenc attól



A  római c s á s z á r s á g  tö r té n e te 1 3 9

tartott, hogy összeesküvők fognak életére törni. Holott mindenre inkább 
gondolhatott, mint erre. A szenátus annyira ment az elaljasodásban, hogy 
küldöttséget menesztett hozzá s tudatta vele, hogy a „haza atyja” dísz
névvel akarja őt kitüntetni. Majd arról is értesítették, hogy a római 
nép nagyon szeretné őt látni. Erre ő el is indult Rómába, de a császári 
kerteknél visszafordult, mert nem volt bizalma a nép iránt. Félt ugyanis, 
hogy merényletet követnek el ellene. Pedig a római nép nagy tömeg
ben gyűlt össze fogadására. Mikor aztán látták, hogy az uralkodó gyáván 
menekül, hangosan kiáltoztak hajója felé :

„Ez a római imperátor ?”
Egyik-másik pedig egyenest így k iá lto tt:
„Visszafut magányába, hogy tovább élhessen állati szenvedé

lyeinek!”
Utolsó évében, Kr. u. 36-ban Tibériusz látni kívánta Rómát és 

még egyszer hajóra szállt, de megint nem volt bátorsága kikötni s vissza
fordult. Időközben gondoskodott róla, hogy trónja ne maradjon betöl
tetlenül. Gájusz Kaligulát, Germanikusz életben maradt fiát szemelte 
ki utódává, aki sok tekintetben hasonló volt hozzá. Éppen úgy tudott 
színlelni és épp úgy tudta érzelmeit elpalástolni, mint ő maga, de azért gya
korlott szemével felismerte benne a kicsapongó és kegyetlen természetű 
embert. Egy alkalommal, midőn unokái körében volt, így szólott Kali- 
gulához, aki éppen Druzusz fiával beszélgetett:

„Te egykor meg fogod ezt gyilkolni, téged pedig más.”
Midőn arra határozta el magát, hogy Rómát még egyszer viszont

látja, de hajójával visszafordult, Mizenumban kötött ki. Vacsora után 
nagy gyöngeség lepte el s nemsokára olyan rosszul lett, hogy eszméletét 
vesztette. Mindenki azt hitte, hogy meghalt és Kaligula ott a palotában 
már fogadta a gratulációkat, midőn jelentették neki nagy ijedséggel, 
hogy Tibériusz magához tért. Ö és Makró, a testőrség parancsnoka, aki 
Szcjánusz után legbizalmasabb embere lett Tibériusznak, hirtelen szo
bájába rohantak és párnájával addig fojtogatták, amíg kiadta lelkét. 

Zsarnok volt, zsarnokhoz méltóan fejezte be életét.

_____________
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Kaiig ula.
(Kr. u. 37—41.)

T bériusz után Kaligula következett a trónon, kinek igazi neve: 
Gájus Cézár Augusztusz German kusz. A Kaligula nevet onnan kapta, 
hogy gyermekkorában atyja, Germanikusz őt is a rajnai légiókhoz vitte,

a katonák kicsiny 
saruiról Kaligulának 
nevezték el, mely 
név aztán később is 
rajta maradt.

Uralkodása kez
detén a legrokon
szenvesebb tulajdon
ságaival mutatta be 
magát. A lex majesz- 
tátiszt eltörölte s 
Klaudiuszt, aki őt 
követte a trónon, 
konzullá nevezte ki, 
Gemelluszt fiává fo
gadta, a nép és a 
katonák számára pe

dig ajándékokról 
gondoskodott s álta
lában véve olyan 
uralkodónak a be
nyomását tette a ró
mai népre, .hogy az 
a legnagyobb szere
tettel vette őt körül.

Midőn uralkodásának nyolcadik havában beteg lett, a nép való
sággal ostrom alá vette palotáját, hogy megtudja, javult-e az állapota. 
Még a messze tartományokban is imádkoztak szerencsés felgyógyulásáért, 
mert bíztak benne, hogy olyan uralkodó fog válni belőle, aki méltóvá 
teszi magát a legnagyobb elismerésekre. Kaligula derekassága és jósága 
azonban csak addig tartott, amíg betegségéből felgyógyult, Ekkor 
mintha kicserélték volna, alig lehetett ráismerni. Vad, kegyetlen, őrjöngő

K aligula császár.
E le in te  rokonszenves uralkodónak m u ta tk o z o tt, de egy  b eteg 
sége u tán  h irte len  m eg v á lto zo tt s őrjön gött a  k egyetlen  
véren gzések ben. Z sarnokságának az összeesk üvők  v e te tte k  

v ég e t, ak ik  a 2 9  éves császárt 80 tőrd ö íéssel v égezték  ki.
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lett egyszerre, aki a kicsapongásokban és kegyetlenségekben lelte leg
nagyobb kedvét.

Felépülésekor értesült, hogy egyik udvaronca hízelgésből olyan 
nyilatkozatot tett betegsége alkalmával, hogy feláldozza életét, ha Kali- 
gula felgyógyul. Persze a gyógyulás után elfeledte ígéretét s nem is törő
dött többé vele. Kaligulának azonban tetszett durva tréfát űzni a sze- 
rencséllen hízelgő fogadkozásából s felhívta őt, hogy álljon szavának.

Az udvaronc remegő és kétségbeesett ábrázattal állott ura előtt 
és engedte, hogy az rendelkezzék vele. Feldíszítették szalagokkal és virá
gokkal, mint valami áldozati barmot és egy hangos gyermekcsoport 
kíséretében körülhordozták Róma uccáin, végül pedig a Tarpeji-szikláról 
letaszították. Kaligula, amikor kérdezték tőle, hogy miért tette ezt, 
durva cinizmussal válaszolta :

,,Csak azért, nehogy hű udvaroncom a hamis eskü véLkébe essék.” 
Egy másik udvaronca pedig ugyanakkor azt fogadta, hogy meg

gyógyulása esetére, mint gladiátor fog a cirkuszban fellépni. Persze ez 
is megfeledkezett könnyelmű ígéretéről, de Kaligulában volt annyi 
lelketlenség, hogy figyelmeztesse :

„Hallom —- mondá — hogy fogadalmat tettél felgyógyulásomra. 
Valóban, igen köszönöm s nehogy azt mondhasd, hogy háládatlan vagyok, 
személyesen jelen leszek a mérkőzésnél.”

Az ifjú pedig kénytelen volt a biztos halált magára vállalni, mert 
Kaligula nem akart elállni a mérkőzéstől. Sőt kegyetlen örömét találta 
benne, midőn a cirkuszban a kiéheztetett tigrist rászabadították az 
ifjúra és egy pillanat alatt széttépte. Embereknek állatokkal való össze- 
eresztése a legnagyobb szenvedélyei közé tartozott s órákon keresztül 
képes volt gyönyörködni abban, hogy a szerencsétleneket minő haj
meresztő borzalmasságok között szaggatják szét a vadállatok.

Gyilkos őrjöngései nem ismertek határt. Fogadott fiát, Tiberiusz 
Geinelluszt, azzal ejtette kétségbe, hogy egy centuriót küldött hozzá 
azzal az üzenettel, hogy végezze ki magát. Apósát, nagyanyját, továbbá 
bizalmasát, Makrót, kivel együtt fojtották meg Tibériuszt, ugyanígy 
kényszerítette, hogy végezzék ki saját magukat. De ez mind nem volt 
elég neki. Olyan zsarnoki rendszert vezetett be, hogy senkinek nem volt 
biztos az élete. A lex majesztátiszt életbeléptctte s elég volt az is elő
kelő polgárok kivégeztetésére, hogy vagyonuk volt. Rövid négy esztendei 
uralkodása alatt töméntelen pénzt, több mint háromszáz milliót költött 
el. Egy-egy lakomára néha olyan összegeket elköltött, ami a mi pénzünk
ben két millió pengőnek felel meg. De nem esett kétségbe. Elővette a
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gazdagok névjegyzékét s egymásután elszedte vagyonukat, igen gyak
ran még meg is ölette őket.

A lovak iránt nagy érdeklődést tanúsított' Márvány istállóka t 
építtetett számukra s különösen kedvenc lovát tüntette ki azzal, hogy 
bíborpalásttal takartatta be és olyan gyöngysort akasztott nyakába, 
melynek minden egyes darabja drága pénzt ért. Inasokat tartott mellette 
s aranyjászolból etette aranyozott árpával és zabbal s mikor az abrako
lásnak vége volt, aranyvederbe töltött borral itatta. Ezzel a lovával 
különben magasratörő céljai voltak. Konzult akart mindenáron csinálni 
belőle s amennyire gyávák és aljasok voltak akkor a rómaiak, nyilván
valóan ezt is eltűrték volna neki, ha nem akad egy bátor és elszánt ember, 
aki véget vetett ennek a hallatlan zsarnokságnak.

Ez a bátor ember Kassziusz Kherea volt, aki több baj társával össze
esküvést szőtt Kaligula ellen. Midőn egy alkalommal Kaligula a szín
házba készült, barátaival körülvette és leszúrta. Nyolcvan tőrdöfés 
járta keresztül testét, jeléül annak a nagy elkeseredésnek, mellyel iránta 
viseltettek. Huszonkilenc éves volt, mikor sorsa beteljesedett rajta, 
de az összeesküvők nem kegyelmeztek feleségének és gyermekének sem 
s habár ezek ártatlanok voltak, Kaligula vétkeiért meg kellett halniok.

Klaudiusz.
(Kr. u. 41—54.)

A nép nagy tömegben gyülekezett a színkörben és várta az elő
adás megkezdését, midőn egyszerre elterjedt a hír, hogy Kaligulát meg
gyilkolták. A rendet nem lehetett többé fenntartani. A testőrök közül 
egy Grátusz nevű, miközben a császári palota termeit átkutatta, hogy 
a gyilkost megtalálja, egy ajtó mögött rejtőzködve a gyilkos helyett 
egy reszkető embert talált. Ez a félénk és reszkető férfiú Klaudiusz volt, 
az új császár.

A testőr állítólag császár gyanánt üdvözölte s az utána jövő pétoriá- 
nusok előtt is olyan komikus látvány gyanánt fiint fel a remegő ember, 
hogy puszi a tréfából ezek is császárnak nevezték. Végül a szenátus is 
elismerte őt császárnak, miután a katonák mindenfelé hangosan nyilvá
nították megválasztását. Klaudiusz rendkívül gyáva jellemű és gyönge- 
eszű uralkodó volt, de nem ebben állott mégsem a legnagyobb hibája. 
Felesége, Messzalina és szabadosai olyan nagy befolyást gyakoroltak 
reá, hogy azt tehették vele, amit akartak.
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Mindazonáltal uralkodása első ténykedéseivel nagy bizalmat 
gerjesztett Klaudiusz maga iránt. Germanikusz leányait, kiket Kaligiila 
száműzött, visszahivatta, a nép számára ünnepélyeket rendezett, a kato
nákat pénzzel látta el, a börtönök aj'tait megnyittatta s hogy az emlékét 
is el törülje elődjének, az 
álta'a veretett pénzdara
bokat, melyeken arcmása 
volt látható, beöntette 
és új pénzt veretett.

A Kaligula gyilko
saival azonban szigorúan 
bánt s ebben az elhatá
rozásában valószínűleg ta
nácsadói szavára hallga
tott. Khereát eEogatta és 
társaival együtt kivégez
tette. Ámde, mihelyt el
hatalmasodott Klaudiu- 
szon Mcsszalina és a sza
badosok befolyása, meg
újullak a régi állapotok 
és visszaélések. Mindazo
kat, akik árthattak volna 
Messzalinának és érdek
társainak, gondosan el
távolították az udvartól 
és Hómából.

A Galliában levő ró
mai légiók azonban kezd
tek elégedetlenkedni és 
Kamillusz vezetése alatt 
fellázadlak, ö t napig tar
tott a lázadás s Klaudiusz már majdnem azon a ponton volt, hogy 
lemond trónjáról, midőn a katonák megölték Kamilluszt s ekkor a 
lázadást el lehetett fojtani. Kamillusz megölelése után Klaudiusz 
katonái mindazokat elfogták, akik részesek voltak a lázadásban. 
Ezek közé tartozott egy Petusz nevű római főtiszt, kinek 
Arria nevű felesége nemcsak szépségéről, hanem példátlan erényéről 
is híres volt.

K laudiusz császár.
K aligu la  császár m egyilkolása  u tán a katonák egy  
re .zk ető  em bert ta lá llak  m egbújva a császári p a lotáb an . 
T réfából k ik iá lto ttá k  a gyáva  em bert császáriá . D e ko
m olyra fordult a do log , a szenátus is elism erte K lau- 
diuszt császárnak. K egyetlen  zsarnok le tt  ebből á g y á v á  
és gyöngeeszű  em berből, lilöször feleségének , a fajtalan  
M esszalinának a b efolyása  a la tt  á llo tt . A zután  a nagyra
vágyó  A grip p in át v e tte  n őü l, Néró a n y já t, ak i aztán  

m egm érgezte férjét, hogy  fiának  b iztosítsa  a trónt.
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Midőn férjét elfogták, nem sokat habozott, hanem ő is egy csóna
kot bérelt s miután nem engedték meg neki, hogy férjével együtt legyen, 
napról-napra követte a hajót, abban bízva, hogy férje esetleg megszaba
dul vagy a császár megkegyelmez neki. Csakhogy Klaudiusz és taná
csosai nem így határoztak. Petuszt halálra ítélték. Ekkor Arria, hogy 
példát mutasson neki, ott a szeme láttára tőrt döfött saját szívébe. 
Mikor pedig látta, hogy férje még mindig ingadozik, egy rántással kivonta 
a tőrt kebeléből és ezek szavakkal adta á t :

„Petusz, ez nem fáj!”
A nagy lelkierő olyan hatással volt Petuszra hogy a következő 

pillanatban, neje holtteste mellett ő is kivégezte magát. A római nép 
lelkét mélyen megragadta Arriának ez a hősies 
önfeláldozása s innen kezdve száz és száz szo
borban ábrázolták őt, amint haldokolva át
nyújtja férjének a tőrt, hogy annak halálát 
megkönnyítse.

Klaudiusz szigorúan bánt el a lázadók
kal s mindazokat, akik az összeesküvésben 
kompromittálták magukat, megölette. Ezalatt 
Messzalina és társai iparkodtak törvényes és 
törvénytelen eszközökkel minél több vagyont 
összegyűjteni, hogy a köznyomort még in
kább megnöveljék.

Messzalina egyike volt azoknak a nőknek, kik fölött az érzékiség 
és a kapzsi szenvedélyek annyira elhatalmasodnak, hogy nem képesek 
női méltóságukat megőrizni. Hírhedt tivornyáival és kicsapongásaival 
sokat beszéltetett magáról és minden nap újabb és újabb tápanyagot 
adott a megbotránkozásra.

Midőn Klaudiusz egy alkalommal eltávozott Rómából, olyan vak
merőén űzte kicsapongásait, hogy az egész római nép előtt egyik újabb 
szeretője oldalán mutatta magát és semmi titkot nem csinált belőle, 
hogy ő ezen férfi iránt szerelemmel viseltetik. Ámde ugyanekkor felkel
tette Narcisszusz nevű szabadosában a féltékenységet, aki látván, hogy 
a császárné mellőzi őt, mihelyt Klaudiusz visszatért, bevádolta előtte. 
Klaudiusz hirtelen haragú, heves indulatú ember volt, akinél azonban 
sem a harag, sem a düh nem szokott sokáig tartani. Narcisszusz azon
ban ismerte őt s addig izgatta felesége viselt dolgaival, amíg egyik dühödt 
pillanatában aláíratta vele Messzalina halálos ítéletét. A kivégzést aztán, 
mielőtt Klaudiusz még megbánhatta volna, gyorsan végrehajtották.

Róm ai aranypénz 
K laud iu sz császár arcképével.
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Narcisszusz abban a hitben élt, hogy ő lesz most a birodalom ural
kodója, de számításait Klaudiusz házassága egyszerre áthúzta. Volt 
Klaudiusznak egy nagyravágyó hajlamú unokahuga, Agr'ppina, 
Germanikusz leánya, kinek eddig már két férje volt s aki elhatározta 
most, hogy Klaudiusszal fogja magát elvétetni. Agrippinának első 
házasságából egy fia született, kinek sorsát szerette volna biztosítani. Ez 
bírta tulajdonképen arra, hogy Klaudiuszhoz nőül menjen, jóllehet a vál
ás és a törvények is tiltották az ilyen 

házasságot, mely vérfertőzés alapján 
hozta volna össze a házastársakat.

Agrippina azonban nem sokat 
törődött sem a törvénnyel, sem a 
vallással, mikor érdekeiről volt szó.
A tehetetlen Klaudiusz most Ag
rippina befolyása alá került, kinek 
kedvéért ennek fiát örökbefogadta 
és a Néró nevet vétette fel vele, a 
saját gyermekét, Britannikuszt pedig 
egészen mellőzte. Hogy rokoni és 
családi kötelékekkel is egybeforrassza 
Agrippina saját fiát a császári házzal,
Klaudiusz Oktávia nevű leányát vé
tette el fiával, Néróval, úgyhogy bizo
nyosnak látszott, hogy Klaudiusz halá
la után Néró fogja őt a trónon ktivetni.

Ámde a ravasz és számítá
saiban megesalalkozott Narcisszusz 
észrevette Agrippina szándékát s 
azt is belátta, hogy az új asszony 
sokkal veszedelmesebb, mint a bom
lott idegzetű és fajtalan Messzalina volt. Arra törekedett tehát, hogy 
Klaudiuszt felvilágosítsa a körülötte történő dolgokról és rábírja, hogy 
Britannikusz rovására ne pártolja Néró trónigényeit. Csakhogy Agrippina 
sokkal vakmerőbb és elszántabb volt, hogysem módot engedett volna 
Klaudiusznak tervei megmásítására. Mikor tapasztalta, hogy Klaudiusz 
esetleg még megváltoztathatja Néró irányában mutatott jóindulatát, 
megelőzte ennek a lehetőségét azzal, hogy férjét megmérgezte. .Egy 
lakoma alatt a vacsorára feladott gombába, melyből Klaudiusz mérték- 
!tleniil sokat evett, mérget kevert és ezzel halálát idézte elő.

10*

A grippina, Néró anyja. 
K lau d iu sz  császár uralom ra vágyó  m áso
dik felesége, aki G erm anikusz lán ya  v o lt .  
K laud iu sz császárt m egm érgeztc, h ogy  
első házasságából való  fián ak , N érónak  
b iztosítsa  a trón t. Mikor azonban  N éró  
nem  akart vele osztozn i a  h ata lom b an  s 
e ltá v o líto tta  u dvarából, bossszújában fia  
m egbuktatására tört, m ire Néró m eggyil

k o lta tta  a n y já t.



148 T o ln a i  V ilá g tö r té n e lm e

Néró uralkodása.
(K r. u. 54— 68.)

Klaudiusz már halott volt, mikor a számító Agrippina jobbnak 
látta a tény őszinte tudatása helyett csak annyit közölni a szenátussal, 
hogy a császár súlyosan megbetegedett. A szenátus, noha szívből gyű
lölte Klaudiuszt, istentiszteleteket rendelt felgyógyulására, mialatt 
Agrippina Nérót a prctóriánusok táborába küldötte és a lázadó katonák 
által császárrá kiáltatta ki. Nem kímélt semmi pénzt és semmi áldozatot, 
csakhogy célját elérje. S hogy Britannikusz ne okozhasson fiának kelle
metlenséget, hízelgésekkel és szép szavakkal rávette, hogy oldala mel
lett tartózkodjék.

Ezen idő alatt megtörtént Néró megválasztása, a szenátus pedig 
sokkal gyávább volt, hogysem a törvényes örökös, Britannikusz érde
kében a választás ellen erélyesen tiltakozni mert volna. Néró eddig a 
Szeneka és Burrusz vezetése alatt nevelkedett. Mindkét nevelője 
híres, tapasztalt és kiváló férfi volt, kik nagy tiszteletben álltak a 
rómaiak előtt Nagy reményekkel és várakozással nézett tehát a 
nép Néró uralkodása elé, az előjelek után ítélve meg volt győződve 
róla, hogy Néróban igazságszerető, mérsékelt és jóindulatú ural
kodót kapott.

Mivel Agrippina bosszúálló és minden gonoszságra képes jelleme 
által népszerűtlen volt a rómaiak előtt, Néró beleegyezett nevelői azon 
tanácsába, hogy anyja az udvartól eltávolíttassék. Titokban azért fen- 
tartotta vele az összeköttetést s szeretetéről is állandóan biztosította. 
Uralkodása első éveiben Néró a legnagyobb óvatosságot tanúsította. 
Nemesen bánt alattvalóival, érdeklődött sorsuk iránt s iparkodott bajai
kon segíteni. Midőn egy ízben halálos ítéletet kellett aláírnia, elfödte 
szemeit és mély megindultságot színlelve így szólott :

„Bár ne tudnék írn i!”
Nyilatkozatát hízelgői és kegyencei gyorsan elterjesztették a nép 

között, mely nagy megilletődéssel hallgatta, hogy m Íven jó szíve van 
az ő uralkodójának. Néróban tagadhatatlanul sok jeles tulajdonság 
élt, melyeket a kitűnő nevelés is fejlesztett nála. Okos, szellemes, jóke- 
délyű ifjú volt, aki Klaudiusszal ellentétben képes volt a dolgok lénye
gébe elmerülni s minden nagyobb gondolat iránt érdeklődni. Arcvonásai 
azonban egy terhelt és idegbeteg embert mutatnak, kinek lelkében ott 
ül a kegyetlenség.
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Agrippina nem tudott vigasztalódni mellőzése miatt s midőn egy 
alkalommal az udvarnál ünnepély volt, ő is megjelent az ünneplők között 
s erőszakkal átfúrván magát közöttük, minden áron Néró oldala mel-

Nérú császár.
A legvérengzőbb  va lam enn yi római császár k özött. M egyilk oltatta  a n y já t, 
ak in ek  trón ját k öszönh ette , k ivégeztette  a feleségét, m in d en k it e lp u sztíto tt  
aki őrült szeszélyein ek  útjában á lio tt . N agyszerű  m ű vészn ek  k ép zelte  m agát 
s a nép k egyét keresve k iá llo tt én ekelni az  arénában , A m aga szórak ozta tá 
sára fe lgyú jto tta  R óm át s a gyú jtoga tássa l m egvád olta  a k eresztén yek et 
és ezrével g y ilk o lta tta  le őket a cirkuszokban . V égül Galba lázadása buk
ta tta  m eg a d üh ön gő őrü ltet. A z ön gyilk osság elkövetésére gyá v a  v o lt , egy ik  

szabadosa szúrta le.

lett akart helyelfoglalni. Ámde Néró gyorsan észrevette anyja szándé
kát s hogy megakadályozza őt közeledésében, lelépett a trónról s Agrippi- 
nának a terem szögletében jelölt helyet, ami annyira sértette őt, hogy 
dühös elkeseredésében Britannikuszt hívta segítségül s hangosan kiál
totta :
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„Britannikusz az igaz trónörökös ! Őt kell megválasztani csá
szárnak !”

A besúgók siettek Néró tudomására juttatni Agrippina dühöngéseit 
s innen kezdve, mintha kicserélték volna Nérót, annyira megváltozott. 
Észrevette, hogy trónja nem elég szilárd, amíg Britannikusz életben 
van, mert mindig kijátszhatják ellene. Elhatározta tehát, hogy ki fogja 
végeztetni. Magához rendelte azt a méregkeverő nőt, Lokusztát, kinek 
segítségével Agrippina Klaudiuszt megmérgeztette s megparancsolta 
neki, hogy mutassa be előtte tudományát. Ha siliere lesz, gazdagon 
meg fogja jutalmazni.

Lokuszta előbb egy kecskén, majd egy malacon próbálta ki mér
gét s Néró nagyon meg volt elégedve az eredménnyel. A méreg jól és 
biztosan dolgozott. Most csak az volt hátra, hogy Britannikuszon is 
kipróbálja a gyilkos szer hatását. Evégre Néró lakomát rendezett, melyre 
Britannikusz is hivatalos volt. Alighogy helyet foglaltak az asztalnál, 
Britannikusz barátai bíztatására megragadta serlegét és kiürítette. 
Nem telt bele pár perc és a méreg hatása mutatkozni kezdett. Britanni
kusz lerogyott székéről és rettenetes kínok között meghalt.

Néró, mintha semmi sem történt volna, tudomásul vette Britanni
kusz halálát s azután újabb gonoszságon kezdte forgatni elméjét. Saját 
édesanyját akarta most eltenni láb alól, kinek szerencséjét és hatalmát 
köszönhette. A méreggel nála nem ért célt, mert Agrippina állandóan 
ellenmérget hordott magánál, őt tehát úgy akarta elveszíteni, hogy 
egy hajóra csalta, melyet megindulásakor elsüllyesztett. Csodálatos 
erélye és bátorsága folytán azonban Agrippina megmenekült a habok
ból és palotájába tért, midőn Nérónak hírül adták, hogy anyja nem 
veszett a habok közé.

A lelketlen gyermek már nem érzet' semmi kegyeletet anyja iránt 
csak az ellenséget látta benne, aki Britannikusz pártjára állott, midőn 
őt az udvari ünnepély alkalmával megsértette. Kiadta tehát Anicetusz 
szabadosának a parancsot, hogy katonákat véve magához, hatoljon 
anyja palotájába és irgalom nélkül ölje azt meg. Anicetusz szó nélkül 
engedelmeskedett a parancsnak. Agrippina éppen komornájával ült a 
szobában, midőn a merénylők megjelentek nála. Az első ütést Anicetusz 
mérte fejére egy bottal. Agrippina ekkor fölkiáltott:

,,A keblemet verd át, mert ez hordozta Nérót !”
Kívánságát teljesítették s ott a saját palotájában szúrták le.
Nérót anyja megöletésének hírére a lelkifurdalás rettenetesen 

meggyötörte. Nem bírt egész éjszaka aludni. Holdkóros módjára járt
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egyik teremből a másikba, rettegések vették elő, szellemeket vélt mind
untalan látni s csak akkor szűntek meg gyötrődései, mikor a reggel 
beköszöntött. A szenátus megint a legaljasabb viselkedést tanúsította. 
Ahelyett, hogy felelősségre vonta volna uralkodóját, a templomokba 
sietett és örömét nyilvánította afölött, hogy az istenek megszabadí
tották Nérót Agrippinától.

Pedig, bárha Agrippina maga is a leggonoszabb lelkű nők közé 
tartozott, éppen a fiától nem érdemelte ezt a gyalázatos hálátlanságot. 
Nérót ő rendkívül szerette s ez az érzés volt talán az egyetlen benne, 
mely nem nemtelen motívumokból fakadt. Mikor még a fia kisgyer
mek volt, egy jóst kérdezett meg, hogy milyen sors fog várni rá. A jós 
így felelt:

„Uralkodni fog, de téged ugyanakkor megöl.”
Agrippina helyeslőleg bólintott:
„Jól van ! Öljön meg, csak uralkodjék!”
Nérónak azonban nem volt elég Britannikusz és Agrippina meg

ölése. Saját feleségét, Oktáviát is kivégeztette Poppea nevű hölgye 
kedvéért, hogy ezt nejévé tehesse. íme, így indult meg Néró pályája.

Róma felgyujtása.

Róma eddigi uralkodói között, beleértve Juliusz Cézárt is, nor
mális véralkatú embert alig lehet találni. Vagy nagy lángelmék, kiváló 
tehetségek, vagy közveszélyes, abnormis lények. Maga Juliusz Cézár és 
Augusztusz is tele volt a legszokatlanabb és az egészséges embereknél 
ismeretlen jellemvonásokkal, de ezeknél legalább rendellenességek 
nagyobb hányada hasznos irányban nyilatkozott meg, holott már 
Tibériusz, majd Kaligula, Klaudiusz és Néró alig voltak egyebek elme
gyógyintézetbe való betegeknél, őrülteknél.

A kormányzásban Burrusz és Szcneka befolyása egyre csökken, 
sőt Néró az előbbit kivégeztette, úgyhogy ezután Szeneka is félreállott. 
Ellenben határtalan szenvedéllyel vetette rá magát Néró a színjátékok 
és a cirkuszi mutatványok rendezésére. Sőt ebben a tekintetben annyira 
ment, hogy maga is résztvett az előadásokban, odaállott a nép elé s 
amit előtte uralkodó sohasem telt, énekelt, szavalt, játszott s nagy elé- 
gültséggcl vette tudomásul, ha játéka végén a fizetett tapsolok ezrei 
lelkes tetszésüknek adtak kifejezést. A nemesek elszörnyedtek a császár 
elaljasodásán, de a tömegnek tetszett a szokatlan látvány s Néró csak 
a tömegnek akart tetszeni.
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Ezzel a szenvedélyével vagy jobban mondva mániájával párhuza
mosan elhatalmasodott rajta zsarnoki, kegyetlen természete. A legkisebb 
ok elég olt arra, hogy százával végeztesse ki az embereket, de ha nem 
volt ok reá, akkor is vakmerőén rátört polgártásai életére. Divatba hozta 
azt a már Kaligula által gyakorolt szokást, hogy aki nem tetszett neki, 
annak a lakására elküldötte egyik tisztjét s megüzentette vele, hogy 
hagyja el ölökre Rómát vagy halljon meg.

Az ilyen szerencsétleneknek aztán, ha akarták, ha nem, végre kellett 
hogy hajtsák magukon a parancsot. Rendszerint forró fürdőt vettek 
s miután ereiket felvágták, elvéreztek. Ez a halál volt rájuk nézve még 
a legkevésbbé fájdalmas. Őrültek házából kiszabadított bolondok nem 
követhettek el olyan kegyetlenségeket, mint a minőket Néró lelemé
nyessége napról-napra kitalált. Ami aljasság csak elképzelhető, mind

lelkes pártolóra talált benne. Miután 
az udvari mulatságok már nem 
izgatták, éjszakánkint álruhába öl
tözve meglátogatta barátaival a leg- 
rosszabbhírű helyeket. Majd az éj 
leple alatt megtámadta az utasokat 
és kifosztotta őket. Ilyen alkalmak
kor nem egyszer őt is jól elverték, sőt 
egy ízben egy szenátor, akit az éj sö
tétjében ki akart rabolni, tőrével is 

megsebezte. Midőn másnap értesült róla, hogy a császár volt az, akit 
önvédelemből megszúrt, kihallgatásra jelentkezett nála és térden állva 
kért tőle bocsánatot.

„Nem tudtam — védekezett a szenátor— hogy felségeddel van 
dolgom.”

Néró megörvendett a viszontlátásnak, mert legalább alkalma volt 
újabb kegyellenségben gyakorolnia magát. Ünnepélyesen végighallgatta 
a szenátort s aztán így szólott hozzá :

„Micsoda ! Te megsebezted Nérót ?”
A tanácsos bűnbánóan rebegte :
„Tudtomon kívül tettem.”
Néró azonban nem kegyelmezett. Szándékát ezen szavakkal kö

zölte vele :
„S még élsz ?”
A szerencsétlen szenátornak mit volt mást tennie, mint hazamenni 

és magát kivégezni. De voltak Nérónak ennél különb gazságai is. Ilyen

Római pénz
N éró császárnak  és első feleségén ek , O ktá- 
viának  a k épm ásával, a k it a császár k i

v ég e zte te tt .
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nagyszabású bűntény volt Róma felgyujtása. Egy időben nagy rette
géssel tapasztalta a polgárság, hogy minden éjszaka a város más és más 
pontjain tűz támad. Sohasem lehetett a tettest elfogni. Legfurcsább 
volt a dologban az, hogy a tüzeket Néró parancsa folytán sohasem volt 
szabad eloltani. Napról-napra így ismétlődtek ezek a jelenetek, míg végre

Romai kolumbárium.
A z előkelő  róm aiak díszes m agánsírboltokban  tem etk eztek , a k ev ésb b i gazdagok  periig föH -  
a la t t i  közös síibr ltb an  h elyezték  el az e lég ete tt  h o lttes t  urnában összegyű jtö tt h am vait. 
1 izek et a közös sírb oltok at fiókos rendszerükre 1 galam b d ú cok nak , kolum bárium oknak n ev ez 
ték . A h am vak at tartó  urnákra táb lák at h elyeztek  el és ráírták az elhaltak  n eveit, néha szob

raikat is e lh e lyezték  az  urna m ellett.

kitudódott, hogy a kiváló tűzrendező mester senki más, mint a 
császár maga.

Mialatt a lángnyelvek és tűzoszlopok véres fe llő gyanánt körtil- 
nyargalták a várost, ő színpadi kosztümöt öltött magára, kiállott erké
lyére és lantkíséret mellett Homérosz Iliászából elkezdte énekelni azt 
a jelenetet, hol Trója égése v, n leírva.



A római nép csodálkozva és bámulva figyelte ezt a rettenetes 
őrültséget s habár titokban nagy elkeseredéssel nyilatkozott a császár
ról, de sokkal gyávább volt, hogy sem férfias elszántsággal mert volna 
fellépni ellene.

Amilyen volt a nép, olyan volt az uralkodója. Egyik a másikat 
méltóan kiérdemelte.
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Néró és a kereszténység.

A kereszténység, melyet Jézus alapított, lassankint kitört a kis 
Judeából és az apostolok révén a világ minden pontján ismeretessé vált. 
Jézus maga hagyta meg tanítványainak :

„Menjetek az egész világra, tanítván minden népeket !”
A gyülekezetekbe a zsidókon kívül pogányokat is felvettek, sőt a 

tanítványok nagy gondot fordítottak rá, hogy a pogányok között is 
elterjesszék az új vallást. Péter apostol már 49-ben megfordult Rómá
ban és megalapította az első keresztény közösséget. Ettől kezdve az új 
vallás Rómában is elég gyorsan terjedt. A keresztényeknek ekkor még 
nem volt nagyobb bántódásuk. De mikor Róma felgyujtása miatt a 
lakosság hangosan kezdett zúgolódni és kifejezést adott abbeli gyanú
jának, hogy a gyújtogatásokat Néró követte el, a császár igyekezett a 
bűnt a keresztényekre fogni.

Nérónak többek között az a terve volt a gyújtogatásokkal, hogy 
Rómát egészen újjáépítteti és pedig sokkal szebbé, mint aminő azelőtt 
volt. Hogy azonban elhárítsa magáról a gyanút, azt a hírt kezdte ter
jeszteni, hogy a gyújtogatásokat a keresztények követték el. Ezen ürügy 
alatt a keresztényeket tömegesen fogdostatta össze és a legborzalma
sabb kínzásokkal végeztette ki őket.

Amiket a vadállati Néró ekkor cselekedett, minden képzeletet 
felülmúlnak. Tömegével fogatta össze a keresztényeket s akár beismer
ték a gyújtogatásokat, akár nem, naponkint százával koncoltatta fel 
őket. Lehetetlenség elbeszélni azokat a válogatott kegyetlenkedéseket, 
melyek a kereszténység első követőit sújtották. Kiéheztetett orosz
lánokat, tigriseket, párducokat, medvéket és farkasokat bocsátottak 
be a cirkuszba s ezekkel kellett nekik viaskodniok.

Nagyon sok fenséges és lélekemelő példát látunk azonban az első 
keresztények hitbeli buzgóságában. Hiába akarták őket eltéríteni hitük
től, még a cirkuszban is fanatikusan hirdették az isten igéjét s mikor

. . .
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rájukszabadítolták a vészesen ordítozó tigriseket vagy oroszlánokat 
az isten nevével ajakukon haltak vértanúhalált.

Valóságos hősök voltak ezek az egyszerű emberek, kiket sem ijesz- 
téssel, sem a halállal nem tudtak eltántorítani meggyőződésüktől. Néró, 
ezeknek a borzalmas látványoknak a rendezője pedig kéjelgett áldozatai
nak kínjaiban. Az em
bernek elszorul a szíve, 
ha olvassa ezeket a ször
nyűséges durvaságo
kat, melyeket nőkön, 
gyermekeken, férfiakon 
és öregeken egyaránt 
elkövettek.

Egy-egy il>’en mu
tatvány sokszor azzal 
kezdődött, bogy a cir
kusz több pontján alak
talan embermagasságú 
lombokét állítottak föl.

A cirkuszi szolgák 
ezeket a szurkos töm
böket aztán meggyuj- 
lották. A nézők csak 
ekkor tudták meg, hogy 
az alaktalan fáklyák 
pokrócba varrt embe
rek, még pedig szur
kos pokrócokba be
varrva, hogy a tűz 
annál jobban ellepje 
őket. Meggyújtás után
persze a szerencsétlenek elkezdtek mozogni, kiabálni, jajveszékelhi s 
fáklya gyanánt égtek el rettenetes kínok között.

Ezek az élő fáklyák adták a világítást, hogy társaiknak a ketre
cekből kiszabadi tolt fenevadakkal való viaskodását a publikum szem
lélhesse.

Szent Péter apostol.
A z ő erős h ite  vo lt az az eres kőszik la , am elyre K riszt i:, 
egyh ázá t ép íte tte . Sok országban té r íte t t , ő vo lt  a rám át 
keresztény egyh ázk özség  m egalapítója  is. N eró uralkodása  

a la tt kereszte fesz íte tték .

A kegyetlenkedések egy másik rettentő neme az volt, hogy 
kis gyermekeket kitettek a cirkusz közepére és rájuk bocsátották a 
arkasokat. Persze egy pillanat alatt széliéplék őket a fenevadak, de

I
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anyjuknak ott kellett a kerítés mellett végigszemlélniök a borzasztó 
jelenetet, melynek lejátszódása után rájuk került a sor.

Olykor nyolc-tíz nőt kergettek be a cirkuszba és egy nőstény 
oroszlánt bocsátottak közéjük. Az oroszlán a legközelebb eső nőt ter
mészetesen szétszaggatta, ezalatt a többinek kötelessége volt végignézni 
társuk gyötrődését és készen lenni arra, hogy a következő pillanatban 
rájuk kerül a sor. Megtörtént számtalan ízben, hogy a szerencsétlenek 
ott a cirkuszi porondon megőrültek.

Másokat kínpadra vontak, darabonkint vágták le nyelvüket, 
orrukat, füleiket és így tovább. Nérónak nagyszerű szórakozásul szol
gáltak ezek a mutatványok.

A buja és bomlott elméjű császár megtette azt is, hogy kiválogatta a 
legszebb keresztény szüzeket s egymásután keresztre feszíttette őket. 
A bakók egész uccákat állítottak a keresztre feszített szüzek tömegéből 
s Nérónak az volt a legnagyobb gyönyörűsége, mikor ezekben a kínok
tól és gyötrelmektől hangos uccákban kéjelegve végiglépkedett.

A cirkuszi előadások is alatta érték el a legnagyobb elfajulást. 
A keresztényeket százszámra hajtotta ki az aréna porondjára s mialatt 
a kénytelen viadal folyt, ő maga és felesége, vagy valamelyik szeretője 
ott ültek a páholyukban s Néró kövér arcán ilyenkor kiült az a borzal
mas kéjvágy, mely apatikussá tette minden iránt, ami nem állott össze
függésben a cirkuszi kínzásokkal. Feleségével együtt nem egyszer lefelé 
tartott hüvelykujjával jelezte azt a pillanatot, mikor a küzdő gladiá
tornak legyőzött társát le kellett szúrnia.

Neró halála.

A Néró kertjében és a cirkuszokban mentek végbe ezek a szörnyű
ségek s ugyanott szokott ő a nép számára különféle játékokat, kocsi- 
versenyt, színházakat rendezni s a játék végeztével mindenféle drága 
holmit a nép között szétosztani. Bármennyire elzüllött volt ekkor Róma 
lakossága, a jobbak lelkében mégis meg kellett érlelődnie annak a be
látásnak, hogy ez így nem mehet tovább. Néró őrjöngő viselkedése 
csak a legborzasztóbbra vezethetett, ezt pedig meg kellett akadályozni.

Voltak nagy számmal elégedetlenek ebben az időben Rómában, 
kik csak utálattal tudták kiejteni Néró nevét. Még a nők között is akadt 
egy-egy elszánt lélek, aki kész lett volna életét kioltani, csakhogy a 
birodalmat megszabadítsa ettől a vadállattól. Ilyen volt többek között
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egy Epikharisz nevű római nő. Őt azonban elárulták s Néró kegyetlen 
kínvallatás után halálra ítélte.

A kínvallatás alatt minden eszközt megpróbáltak, hogy vallo
másra bírják, de egy szót sem tudtak kivenni belőle s midőn a hóhérok 
újabb munkára készültek, bízva benne, hogy a nagy fájdalom majd 
csak megnyitja ajkait, nehogy bárkit is elárulhasson, mialatt a hóhé
rok a kínzó szereket keresték, övével megfojtotta magát. Néró megint 
tombolni kezdett őrjöngő brutálításában. Nem kímélte meg egykori 
nevelőjét, Szenekát sem, pedig ez, csakhogy kedvében járjon neki, 
minden vagyonát rendelkezésére bocsátotta.

Néró ennek ellenére azzal büntette, hogy ereit saját magának 
kellett fölvágnia és úgy elvéreznie. Szencka felesége, mihelyt értesült 
férje halálos ítéletéről, kétségbeesésében kivégezte magát, de Nérónak 
nem ez kellett. Megparancsolta 
orvosainak, hogy minden áron 
állítsák cl vérzését és kössék be 
sebeit, úgyhogy Paulina akara
tán kívül életben maradt, hogy 
kétszeresen szenvedje el a ki
végzés borzalmait.

De családjával szemben 
sem mutatott több irgalmat.
Feleségét, a gonoszlelkű Pop- 
peát, aki rávette őt első neje, Oktávia meggyilkolására, úgy hasba- 
rúgta, hogy szörnyet halt. Halála után pedig harmadszor is megnősült 
s akadt nő, Sztatilia, aki életét hozzákötötte ehhez a vadállathoz.

Ámde az elégedetlenek sem nézték összetett kezekkel a zsarnok 
dühöngéseit. Galliából indult ki az első komoly mozgalom, mely Néró meg
buktatására törekedett. Egyik gall törzsfőnök, Vindex vezette a moz
galmat s elhatározta, hogy a Néró garázdálkodásainak véget vet. His
pániában egy Galba nevű római tábornok volt a kormányzó s Vindex 
őt akarta megnyerni, mielőtt tervének végrehajtásába belefogott volna. 
Közölte vele, hogy Nérót meg akarja buktatni, mert uralkodása 
már tűrhetetlen, de hozzátette, hogy a trónt Galbának akarja 
biztosítani. Galba egy ideig vívódott magában, míg végre elhatározta, hogy 
élére áll a lázadóknak. Rómában nagy örömet okozott Galba lázadásá
nak híre. Istenítéletnek tulajdonították az emberek a Néró ellen ké
szülő megtorlást s titokban azért epekedtek, hogy bárcsak sikerülne 
Galba felkelése.

Római pénz Ncró idejéből.
Nőró császárnak és m ásodik  feleségének , Pop- 

peának a képm ása lá th a tó  rajta.
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Néró akkor is kéjelgéseiben és őrült kicsapongásaiban volt elme
rülve, mikor hírét vette az ellene készülő mozgalomnak. Olyan nagy 
hatással volt rá a hír, hogy képtelen volt magát mérsékelni. Az asztalt, 
mely tele volt ételekkel és italokkal, őrjöngésében felfordította és el
kezdett éktelenül kiabálni. Mikor nagynehezen magához tért, olyan 
gyávaság lepte el, hogy nem tudta, mihez kezdjen. Mintha kicserélték 
volna. S mintha nem ő lett volna az a híres ember, aki felgyújtotta 
Rómát, aki fenevadak közé dobta a keresztényeket, aki százával gyil- 
koltatta le az ártatlan embereket.

Érezte, hogy neki vége van, hogy nincs senki, aki pártjára állana. 
Egy éjjel titokban elhagyta palotáját és barátainál próbált menedéket 
keresni. De hiába zörgetett, mindenütt elutasították, nem akarták 
megismerni sem. Látva, hogy nincs mentség, mérget vett magához, 
hogy kioltsa életét. Ezután visszatért ismét a palotájába és felszólította 
az egyik gladiátort, hogy ölje meg őt. Erre azonban senkisem akart 
vállalkozni. Egy perc alatt át kellett élnie mindazt a megvetést, melyet ő 
szokott tanúsítani másokkal szemben. Mégis szerencséje volt abban, 
hogy nem mindenki hagyta el. Egyik szabadosa, Faon végre megkönyö- 
rült rajta s elkísérte őt egy mezei lakba, mely a császáré volt, hogy itt 
végezze ki magát, vagy rejtőzködjék el, ha nem fog érezni elég lelkierőt 
hozzá, hogy meggyilkolja magát.

Gyávasága azonban ekkor is olyan nagy mértékben hatalmába 
kerítette, hogy sírt, jajgatott s egyre azért könyörgött, hogy mentsék 
meg. Csakhogy már nem sok ideje volt a könyörgésre sem, mert a kö
zelben feltűntek azok a katonák, kiket a szenátus elfogatására küldött. 
Olyan pillanat volt ez, mikor a leggyávább embernek is el kell szánnia 
magát valamire. Néró kettő között választhatott. Vagy megadja ma
gát s ez reá nézve a rosszabb, mert úgyis biztosan kivégzik, vagy pedig 
ő maga leszámol sorsával. Kétségbeesésében, hogy meg kell halnia, 
egyre ezt kiabálta :

„Nem nagy szerencsétlenség-e, hogy egy ilyen híres zenész elvész ? !"
Mikor már a katonák a mezei laktól alig száz lépésnyire voltak, 

tőrét torkának irányította és magába döfte. A szúrás azonban olyan 
gyönge és félénk volt, hogy szabadosának kellett segítségére sietnie, 
ki egy erélyes döféssel leterítette. A katonák csakhamar a mezei lakba 
érkeztek s ekkor még élt. Két-három perc múlva azonban elszállt a 
lélek belőle.

Az Augusztusz által alapított uralkodóház Néró öngyilkossága 
következtében kihalt. De ez az öngyilkosság Rómát is megszabadította
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Icghírhedtebb zsarnokától, aki életének harmincharmadik évében és 
uralkodásának tizennegyedik esztendejében tűnt le a római történelem 
színteréről.

Gallia.
(Kr. u. 08— G9.)

A lázadásnak sikerült új rendet és új viszonyokat teremtenie 
Rómában. Néró utódja Szcrviusz Szulpiusz Galba lett, kinek nevében 
a Néró elleni moz
galom megindult.
Galba ekkor het- 
venhárom éves em
ber volt s mihelyt 
értesült Néró halá
láról és arról, hogy 
a szenátus és a nép 
őt választotta meg 
császárnak, sietett 
Rómába,hogy tiszt
ségét elfoglalja. Szi
gorúan lépett fel 
Néró bűntársai és 
barátai ellen s ez 
a szigorúsága szim- 
pátikussá tette őt 
a nép szemében, de 
csakhamar elveszí
tette népszerűsé
gét, mikor rend
kívüli fösvénységét

Galba császár.
Kóró hadvezére v o lt s az ő vezérlete a la tt  k itört lázadás buk
ta tta  m eg a zsarnokot. Öreg v o lt  m ár ekkor, 73 éves s fösvén y
sége m ia tt hamar n épszerűtlen  le tt a k atonák  e lő tt. Othó láza

d á st sz íto tt  ellene s a katonák m eggyilk o lták .

megtudták.
A katonáknak 

sem zsoldját nem a 
karta kifizetni, sem 
azt a jutalmat, melyet a szenátus Ígért nekik arra az esetre, ha 
Nérót cserbenhagyják. A nép hasonlóképen elégedetlen volt vele, inert 
nem akart játékokat rendeztetni mulattatására. Az ellene való elégü- 
letlenség legnagyobb mértékben a gcrmániai légiókban nyilatkozott 
meg, amelyek jutalmukat követelték. Galba a zendülés megakadályozó-
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sara Kalpurniusz Pizó Liciniánuszt küldte, akit egyúttal utódává is kine
vezett. Csakhogy Pizó nem számíthatott sem a prétoriánusoknál, sem a 
légióknál sikerre, mert az ajándékot nem volt hajlandó biztositani 
számukra.

Kalpurniusz Pizó megbukott, mielőtt még hivatalát igazán el
foglalhatta volna, de megbukott Galba is, kit túlságos fösvénysége és 
makacs jelleme arra kárhoztattak, hogy egy évi uralkodás után elpusz
tuljon. A katonák nagy része ugyanis Poppea Szabina első férjét, Oíhót 
akarta császárul, akit Néró ann .k idején Luzitánia. kormányzásával 
bízott meg, hogy eltávolítsa Rómából. Most Othó mégis jelent Ró
mában és szervezte párthíveit abban a reményben, hogy Galba, ha 
látja az irányában megnyilvánuló közóhajt, őt fogja utódául kine
vezni. Ámde, mikor tapasztalta, hogy Galba Kalpurniusz Pizót tün
tette ki kegyeivel, megtagadta a hűséget és lázadást szított ellene. 
Pizót éppen csakhogy bemutatta Galba a testőrségnek, mint leendő 
császárt, mert a lázadók őt magát is elfogták és a Mársz mezején 
megölték. Pizó szintén megsebesült, de megmenekült a lázadók dühé
től. A Veszta-templomba menekült s itt biztonságban hitte magát, 
csakhogy a katonák ide is követték s nyomban lefejezték. Galba ural
kodása ezzel az eseménnyel fejeződött be.

Othó és Yitelliusz uralkodása.
(K r. u . 69.)

A Galba megölésével megüresedett császári trónt be kellett 
tölteni s a szenátus és a nép választása ezúttal Márkusz Szalviusz Othóra 
esett. Katonai lázadás tette őt a helyzet urává, uralkodása tehát nem 
valami nagy garanciát nyújtott arra, hogy a viszonyok alatta javulni 
fognak.

Galba, bármennyire fösvény volt, azért szilárd jellemével, katonai 
képességeivel és a birodalom jövője iránt való érdeklődésével magasan 
fölötte állott.

Mikor Galba Mársz mezején észrevette, hogy az egyik katona 
kardot emel reá, anélkül hogy védte volna magát, így szólt:

„Vágj, ha ez az állam boldogulására van!”
Ez az utolsó nyilatkozata jobban és hitelesebben jellemzi őt min

den egyéb bírálatnál. Othó nem ez a jellem volt s ennek igazolására 
elég annyit felhozni, hogy azok közé tartozott, kik Nérónak legbizal
masabb környezetét alkották.
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Uralkodása nagyon rövid ideig tartó és zavarokkal teljes volt. 
Alighogy elfoglalta a trónt, már is vetélytársa jelentkezett Aulusz 
Vilelius: személyében, kit a Rajna mellett állomázozó légiók Kolóniá
ban császárrá kiáltották k i.' Három ízben Othó csapatai diadalmas
kodtak ugyan Yitclliusz felett, de Bcdriákumnál olyan súlyos vereséget 
szenvedett, hogy reménytelen
nek látván a helyzetet Brixel- 
1 uinban még ugyanabban az - 
évben, melyben trónra lépett 
megölte magát. A J ■ *

Othó halá a után sem 
javult a helyzet Rómában, 
mert Vildliusz, aki őt a trónon 
követte, érdemetlen volt erre a 
tisztségre. Rideg, kegyetlen haj
lamú uralkodó volt, kit a kéje - 
gésen és a falánkságon kívül 
semmi sem érdekelt. M kor a 
bedriákumi csata tért bejárta, hot 
ellenfele katonáinak hullái he
verlek, minden különösebb meg
indulás nélkül fel-kiáltott: - ’ - 

„A holt ellenség szaga 
mindig kellemes!” ~

Ez a nyilatkozat jellemezte 
őt legméltóbban. Ha életben 
marad, talán még Nérón is 
túltett vo na kegyetlenségeivel, 
de éppen mert gonoszságán ;és 
telhetetlen étvágyán kívül sem
miféle más tulajdonság nem - - -  - -
élt benne, sorsa előre meg volt pecsételve. Falánkságáról hihetetlen 
dolgokat jegyeztek fel. Úgyszólván minden percét evéssel, ivással vagy 
kéjelgéssel töltötte. Roskadásig telt asztalok mellett dőzsölt állandóan 
s mikor már annyira telezabálta magát,' hogy képtelen volt többet 
enni, úgy segített magán, hogy mesterséges úton kiadta magából az 
elfogyasztott ételeket s azután hozzálátott újból az evéshez.

Hallatlan falánkságáról a következő adatokat jegyezték fel. Egy 
lakoma alatt kétezer különféle. ízű halat, kétezer ritka szárnyast, egy

V iletűnsz császár.
K egyellek  zsarnok v o lt . Az érzéki élvezőieken  
kívül sem m i sem érdekelte. H írhedt vo lt rette
netes falánkságáról is. Följegyezték  réla, hogy  
4800 oszlr igát eve tt meg p usztán  előételn ek . Sze
rencsére m ég trónralépéséj ek évében m egszaba
d u lt " tő le'R óm a. Rorzalmas k egyetlenségek  kö
z ö tt g y ilk o ltá k  m eg s h o ltte s té t a  '1 iberiszbe 

dobták .

T olnai V ilágtörtén elm e V. 11
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nagy pácban töméntelen fácán és pávaagyat, madárnyelvet, hallejét 
adatott fel s evett-evett mindaddig, amíg mozogni bírt. A sok evés 
következtében természetesen hihetetlenül elkövéredett. Utálatos em
beri szörnyeteg vált belőle, aki az evésen, iváson és kéjelgésen túl más 
célt nem látott a maga számára.

Ilyen uralkodói még a legszolgaibb jellemű nép sem tűrhet sokáig. 
Vitelliusz ellen csakhamar meg is kezdődtek az összeesküvések s azok 
a légiók, melyek Veszpáziánusz alatt a fellázadt zsidók megfékezésére 
Jeruzsálem előtt harcoltak, vezérüket kiáltották ki császárrá. Kezdetét 
vette tehát újra a polgárháború. Még mielőtt Veszpáziánusz Rómába 
érkezett, Vitelliusz egyik haditribunja, Antoniusz Primusz Veszpázi- 
ánuszhoz pártolt s fellázította a möziai és dalmáciai légiókat s ezek 
segítségével betört Rómába, miután előbb két csatában Vitelliusz hadait 
megsemmisítette.

Róma szörnyű napokat élt át a polgárháború ezen újabb kitörése
kor. Rablás, lopás, gyújtogatás, gyilkosság egymást érték. Veszpáziánusz 
fivére, Szabinusz elfoglalta a Kapitóliumot is, melyet nemsokára fel
gyújtottak. Vitelliusz kétségbeesésében, mikor látta már, hogy nincs 
menekvése, a nép és a katonaság pártfogásához folyamodott, de ezek 
hallgatni sem akartak szavaira. Később előhurcolták rejtekhelyéből, kezeit 
hátra kötötték s álla alá éles kardot tettek, hogy fejét kénytelen legyen 
magasan tartani. így jártatták körül a városban, mialatt a nép szidal
mazta, köpdöste, ütötte. Végül lefejezték, testét a Tiberiszbe dobták 
s nem törődtek többé vele, hanem siettek Veszpázániánusz üdvözlésére, 
kivel a sok elvetemültség után egy jobb korszak virradt Rómára.

Veszpáziánusz.
(Ivr. u . 70— 79.)

Titusz Flavlusz Veszpáziánusz mintaképe volt a jellemes és erköl
csös rómainak. Megválasztatása előtt Rritanniában katonáskodott, 
majd Afrikában kormányzói minőségben szolgált s utoljára Szíriában 
harcolt, hova a zsidók lecsöndesítése végett küldték ki. Apja Ázsiában 
vám és adószedő volt s ebben a zsarolásra oly könnyen felhasználható 
tisztségben annyi becsületességgel járt el, hogy az ázsiai városok el
ismerésük jeléül szobrot emeltek neki ezzel a felirattal:

„A becsületes vámszedőnek.”
Veszpáziánusz éppen Jeruzsálem megszállásával volt elfoglalva,
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amikor értesült a Rómában levő állapotokról. Seregeit nyomban Titusz 
nevű fia vezérlete alá bocsátotta, aki egy év múlva befejezte aztán a 
hadjáratot. Veszpáziánusz pedig egyenesen Rómába sietett, hol a 
trón elfoglalása után első dolga volt az imént lefolyt összecsapások

Veszpáziánusz császár.
E rk ölcsös, igazságos uralkodó v o lt , aki k om oly  buzgalom m al lá to tt  hozzá 
a zü llött b irodalom  belső rendjének h elyreállításához. A nép m e g v o lt  e lé
ged ve uralkodásával. A zon  kevés róm ai császár közé tartozik , ak ik  term é

szetes halállal m últak  ki.

által okozott károkat helyreállítani. Mindenekelőtt elrendelte a Kapi- 
tólium és a felgyújtott városrészek felépítését. Aztán a belső rend helyre- 
állításához fogott s mivel ő maga egyszerű erkölcsű, komoly szándékú 
fejedelem volt, sikerült is aránylag rövid idő alatt elérnie célját.

A római nép meg volt elégedve Veszpáziánusz uralkodásával, 
csupán azt a tulajdonságát vetették koronkint szemére, hogy a takaré
kosság dolgában túlmegy a rendes határokon. Veszpáziánusz ugyanis

11*
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szigorúan puritán természetű fejedelem volt, aki szerette ugyan a pénzt 
összegyűjteni, de nem a maga, hanem Róma és a római nép céljaira, 
mert a megtakarított összegeket különféle épületek és intézmények 
létesítésére fordította. Egy alkalommal több város követei jelentkeztek 
előtte s tudatták vele, hogy nagyobb összeggel szobrot fognak emelni 
tiszteletére. Yeszpáziánusz ahelyett, hogy túlságos örömét nyilvánította 
volna, így szólt:

„A pénzt mindjárt ide is adhatjátok s ezzel a szobor készen van.”
Uralmát kissé megzavarta azonban a batavuszok lázadása. Ezt a 

lázadást Juliusz Klaudiusz Civilisz vezette, aki királyi családból szár
mazván, elhatározta, hogy a germánok és gallok közreműködésével a 
batavuszokat felszabadítja Róma uralma alól. Csakhamar megalakí
totta az összeesküvést, de Vcszpániusz seregei itt is rendet teremtettek.

Yeszpáziánusz uralkodásának egyik legnevezetesebb eseménye 
Jeruzsálem megszállása volt. Ezt a hadjáratot ő kezdte meg, de császárrá 
való megválasztatása miatt fiára, Tituszra bízta, aki a 70-ik év elején 
hozzá is fogott az ostromhoz és a város kiéheztetéséhez. A húsvéti ünne
pek napján kezdődött az ostrom, mikor Jeruzsálemben rengeteg nép- 
tömeg gyűlt össze. Az élelmiszerek csakhamar elfogytak s mivel kívül
ről az oslromzár miatt semmit sem lehetett a városba szállítani, csak
hamar éhség ütött ki, mely pár nap alatt tetőpontjára hágott. A nagy 
szorultságban ekkor történt, hogy az anyák gyermekeiket voltak kény
telenek megsütni és megenni.

A zsidó nép vezérei a legnagyobb veszedelem ellenére is hősök
höz méltóan viselték magukat. Ők nemcsak egy seregnek a harcosai, 
hanem egy eszmének a képviselői is voltak, a zsidó nemzeti eszmének, 
melyet vagy győzelemre akartak juttatni, vagy bukni akartak vele. 
Így gondolkozott Giszkalai János és Simon Ren Giora, a két vezér. 
Midőn Titusz azt ajánlotta nekik, hogy adják fel a várost és templo
mukat, büszkén felelték vissza :

,,Az isten háza nem veszhet el !”
Később egy római katona iiszköt vetett Salamon templomára s a 

szent épület pár óra alatt a lángok martalékává lett. Az ostrom eközben 
mind véresebb lett. A zsidók az ellenállás csodálatos hősiességét tanúsí
tották. A római sereg kénytelen volt elismerni, hogy ilyen vitézséggel 
és hősi elszántsággal nem igen találkozott az utóbbi évtizedek folyamán 
egyetlen népnél sem. Mikor a külső erődítményeket a rómaiak elfoglal
ták és már csak a belső erődítvény maradt épségben, csodálatos és vér- 
fagyasztó jelenetek játszódtak le a küzdő zsidók között.
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Érezték, hogy küzdelmüknek nem lehet sikere s hogy nemsokára 
az utolsó órák is elkövetkeznek. Most már csak arról volt szó, hogyha 
győzni nem is tudnak, legalább tisztességesen haljanak meg. A férfiak 
közös belegyezéssel nejeiket, gyermekeiket és agg szüleiket egymás után 
leöldösték s azután átkarolva őket, maguk is meghajtották fejüket, 
hogy az a társuk, akit kijelöltek, az ő személyükön hajtsa végre a bor
zasztó ítéletet. A legutolsók végül felgyújtották minden pontján a 
várost s azután magukat végezték ki, hogy a rómaiak élve senkit 
se viliessenek magukkal.

Leírhatatlan látvány tárult Titusz csapatai elé, mikor Jeruzsá
lembe beléptek. Az üszkök, romok és lángok körül mindenütt megölt 
emberi testek és megszenesedett hullák meredtek elő. Anyák gyerme
keikkel, szülők fiaikkal, barátok, testvérek, rokonok egymással szoro
san összeölelkezve, mint akik a halálban sem akarnak elválni egymástól, 
olt feküdtek némán, mozdulatlanul s a városba diadalmasan belépő 
rómaiakat mindenütt ez az elrettentő kép fogadta.

Nagy áldozatába került a zsidóknak a rómaiak elleni küzdelem. 
Színe-java és virága elhullott ebben a csatában a zsidóságnak. Fláviusz 
József római történetíró kimutatása szerint ebben a háborúban össze
sen egymillió és százezer zsidó esett el, kilencvenhétezren pedig fog
ságba jutottak. A római erkölcs és a császári zsarnokság szégyenletes 
elfajulását mutatja aztán az a bánásmód, melyet ezekkel a szerencsétlen 
foglyokkal tanúsítottak. lágyrészüket pénzért adták el, másik részüket 
az egyiptomi kőbányákba küldték örökös rabságba, a megmaradt na
gyobb tömeget pedig a cirkuszi mutatványok céljaira használták fel. 
A meghódított nép a római szemében egyenlő volt az állattal, azt a 
sorsot juttatta tehát számukra, amit az állatoknak szokott.

Titusz többek között azzal jutalmazta a szíriai városok hűségét, 
hogy cirkuszi játékokat rendeztetett mulattatásukra. Ezrével tódult 
persze a nép a cirkuszokba, hogy lássa a zsidó foglyok küzdelmét a 
rájuk szabadított fenevadakkal. A mulatság egyik fejezetét alkotta 
az a rész, midőn a foglyok egymással vívtak mindaddig, míg halva 
nem maradtak a porondon. Mikor Titusz egy alkalommal meg akarta 
tisztelni bátyját, azzal kedveskedett neki, hogy vagy kétezerötszáz 
zsidót vonultatott fel és különféle kínzások között megölette. Vesz- 
páziánusz születése napját azzal ünnepelte, hogy megint ugyanannyi 
zsidót máglyákra és a cirkuszokba hurcoltatott. Titusz az összes foglyok 
közül csupán kétszázat tartott magánál, hogy ezeket diadalszekere előtt 
vezettesse Rómába való bevonulásakor. Közöttük volt a két vezér is,
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Giszkalai János és Simon Ben Giora. Az első börtönben halt meg, a 
másikat előbb megvesszőztették a fórumon, aztán kivégezték. A dia
dalmenetnek legnagyszerűbb része azonban az volt, amelyben a Jeru
zsálem k iosztása alkalmával zsákmányolt kincseket, köztük a jeru- 
zsálemi templom hatalmas szentelt edényeit mutatták be a bámuló 
nép előtt. Erről a jelenetről a római fórumon felállított Titusz-diadalív

A  jeruzsálcmi templomból zsákmányolt aranyedények körülhordozása Titusz diadal
menetében.

D om borm ű T itusz d iad a lívérő l, a m e ly e t  a  zsid ók  ellen  v ise lt  győze lm es h adjáratának  
em lékére em eltek  a róm ai fórum on.

egyik domborműve számol be. Titusz a jeruzsálcmi hadjárat befeje
zése után emlékérmet veretett, melyen a legyőzött zsidóságot egy 
pálmafa alatt síró asszony jelképezte. Az érem körlapján ez a felírás 
á llo tt:

„A fogoly Judea.”
. Judea valóban megszűnt ebben az embertelen hadjáratban. La

kosságának nagy része kipusztult, a megmaradtak pedig, miután az 
önálló zsidó állam megszűnt, szétszóródtak az egész világon s meg-
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kezdték azt a hosszú kálváriát, mely örökös bizonytalanságot, keserű
séget, szenvedést és üldözést hozott évszázadokon keresztül számukra.

Veszpáziánusz alatt azonban nemcsak külső, hanem belső 
erőben is gyarapodott Róma. Hatalmas építkezések által a rommá 
lett falak helyén kies paloták és palotasorok keletkeztek és a belső rend 
is megszilárdulni látszott. De még mindig akadtak rajongók, kik a 
császári mindenhatóság helyett visszasírták a köztársaságot és ennek 
az eszmének iparkodtak híveket toborozni. Veszpáziánusz az ilyen 
emberek ellen a legszigorúbban lépett fel és kíméletlenül büntette őket. 
Egy ízben mégis összeesküvés támadt ellene. Ennek az összeesküvésnek 
Cecina Alienusz volt a szervezője. De mielőtt még valamit tehetett 
volna, a császár meggyilkoltatta. Titusz, mikor értesült a Cecina á tál 
szervezett összeesküvésről, úgy tett, mintha a legbarátságosabb érzü- 
I ttel viseltetnék iránta. Lakomát rendezett tiszteletére, a legnyájasabb 
szavakkal fogadta, a lakoma végén aztán, mikor Cecina távozni 
készült, leszúratta.

Ezen eseményt Veszpáziánusz nem sokkal élte túl. Betegeskedése 
mindinkább elhatalmasodott rajta s midőn közeledni érezte halálát, 
is aga köré gyűjtötte hozzátartozóit s megkérte őket, hogy tartsák fel
állva, mert álló helyzetben kíván meghalni.

,,A császárnak állva illik meghalni” -— mondotta.
ULolsó szavai ezek voltak :
„Érzem, hogy istenné kezdek válni.”
Alighogy ezen szavakat kimondotta, feje lehanyatlott s kiadta 

lelkét.

Titusz.
(Kr. u. 79—81.)

Veszpáziánusz kél fiút és egy leányt hagyott hátra. Fiai : Titusz 
Fláviusz Veszpáziánusz és Titusz Fláviusz Domiciánusz, leánya pedig 
Domicilia. Az uralkodásban Titusz nevű fia követte. Gyönyörű alakjá
val és férfias szépségével kitűnt társai közül. Ifjabb éveiben a császári 
udvarban nevelkedett s ő is jelen volt azon a lakomán, melyen Néró 
Brilannikuszt megmérgeztette, sőt ivott ő maga is abból a serlegből, 
melybe mérget kevertek. Emiatt hosszabb ideig betegeskedett, de 
szerencsésen kiheverte a bajt s katonai szolgálatra adta magát.

Midőn Veszpáziánusz halála után arról volt szó, hogy ő kövesse 
a trónon, a rómaiak nagy aggodalommal néztek uralkodása elé. Határ-
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tálán könnyelműsége és nagy kegyetlensége ellene fordították a bizal
mat és sokan attól tartottak, hogy ő még Nérót is túl fogja szárnyalni 
kegyetlenségeivel. Az aggodalmak nem voltak alapnélküliek. Csak 
vissza kell emlékeznünk azokra a tömeges kegyetlenségekre, melyet a

Titusz  császár.
U ralkodása ele félelem m el tek in te tt  R óm a népe, m ert T itu s-  
fia ta l korában könn yelm ű  és k egyetlen  v o lt . Apja uralkodása  
a la tt Ju dea elfogla lása  u tán  retten etes k egyetlen séggel d ú lta  
fel Jeruzsálem et. M int császár teljesen  m eg v á lto zo tt. K ét évi 
uralkodása a la tt  m inden  erejével azon  v o lt , hogy a n ép  jó

lé té t em elje. A róm ai nép ő szin tén  m eggyászo lta .

zsidó foglyokon elkövetett, hogy belássuk annak a bizalmatlanságnak 
a jogosságát, mely a rómaiakat irányában eltöltötte.

Nem tagadhatni ugyan, hogy Titusz jeles műveltségű, kiváló 
elméjű és hadra termett férfiú volt, de másrészt annyi sok fogyatékos
sággal bírt, hogy még a legjóindulatúbb elnézés sem menthette őt fel 
hibái alól. A jeruzsálemi hadjárat befejezése után Yeszpáziánusz meg
osztotta vele a hatalmat, de ez a próbauralkodás sem volt alkalmas
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arra, hogy az emberek bizalmát megnyerje irányában. Azonban az tör
tént vele is, ami Kaligulával, sőt Néróval is uralkodásuk első idejében. 
Egy idő múlva teljesen megváltozott. De Titusz megváltozása a jó 
irányában történt. A legnagyobb érdeklődést mutatta a közügyek 
iránt, az emberek és dolgok megítélésében mindig a méltányosság, 
sőt az elnézés elvét követte, úgyhogy az alatt a két év alatt, melyet a 
trónon töltött, teljesen jóvá tette korábbi hibáit.

Uralkodását azzal kezdte, hogy megtiltotta az emberek halálra-

llegkövesedett hulla Pompejiből.
V alószínűleg a lu d t ez a római, am időn  a V ezúv lávája  e ltem ette . A teljesen  ép, de m eg

k övesed ett hullát 1700 év  m úlva ásták  ki.

ítélését. Maga kívánván jó példát mutatni, midőn tudomására jutott, 
hogy két előkelő szenátor összeesküdött élete ellen, mind a kettőnek 
megkegyelmezett. Sőt midőn arról értesült, hogy az egyik szenátor 
anyja rendkívül aggódik fia éleiéért, ő maga küldött az aggódó anyához 
futárt s tudatta vele, hogy legyen nyugodt, mert fiának nem történik 
bántódása.

Titusz jóságáról és fejedelmi tapintatosságáról egész legendák ke
ringtek. A rómaiak csodálkozva tapasztalták rajta azt a nagy és előnyös 
változást, melyen keresztül ment. S ő maga újabbnál-újabb jótétemé
nyekkel növelte a rokonszenvet. Egy napon, midőn nem volt alkalma 
senkivel jót tennie, így szólott barátaihoz :
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„Barátaim, a mai napot elvesztettem !”
Uralkodói programmját következő mondásában foglalta össze :
„Nem szabad egy polgárnak sem megszomorodva menni el a 

császár színe elől.”
Arra törekedett, hogy mindenkivel jót tegyen, mindenkit kielégít

sen és okos törvények által a nép boldogulását biztosítsa. Hogy magát 
megkedveltesse a néppel, képes volt a legnagyobb áldozatokra is. Tudva-

A  Pompejiben végzett ásatások.
A V ezú v  á ltá l Kr. e. 79-ben  e lte m e te tt  P om p eji és H erk ulánu m  k iásásáh oz 17S2-ben  
fogtak  hozzá . A régi róm ai k ultúrának  nagyszerű  m a rad ván ya it tá r tá k  fői ezek  a hosszú  

id őn  á t v ég z e tt  ásatások .

levő volt a rómaiak előtt, hogy Titusz igen nagy szerelemmel viseltetik 
a kalkhiszi király buga, Berenike iránt. Berenike nagyon szép, de barbár 
nő volt. Mikor értesült, hogy őt Titusztól el akarják választani, önkívület
ben rohant hozzá s átölelvén a nyakát, heves zokogás között mon
dotta :

„Ölj meg, de ne taszíts el magadtól!”
Tituszt rendkívül meghatotta Berenike szerelme. Kérlelte, vigasz

talta őt s azzal búcsúzott tőle, hogy iparkodni fog mindent a legjobban 
elintézni. A rómaiak azonban rossz néven vették volna, ha a császár a 
trónra idegen nőt ültet maga mellé, azért, hogy ne kelljen zsarnoki
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eszközökhöz nyúlnia, inkább lemondott fájó szívvel szerelméről, mintsem 
olyan dolgot cselekedjék, mely a nép megítélésével találkozik.

Rövid uralkodása alatt azonban nagy szerencsétlenségek érték a 
birodalmat. A lakosság egy részét az Itáliában fellépett pestis tetemesen 
megfogyasztotta, majd a Rómában kitört tűzvész okozott nagy káro
kat, de mind a kettőnél nagyobb volt a pusztítás, mely a Vezúv kitörése 
által keletkezett. A tűzhányó kitörését hatalmas földrengések előzték 
meg s nagy tengeri háborgás kísérte, míg végre egy napon megindult az 
az óriási lávatömeg, mely mindazt, ami útjában volt, maga alá temetett.

Pom peji romjai között talált orvosi műszerek.
A cU p tetők , fogók, kések , ollók nagy vá ltoza tossága  arra m u ta t, hogy az ókori római 

seb észet a fejlődés m agas fokán á llo tt .

Hiába volt minden menekülési kísérlet, a lakosság túlnyomó 
része halva maradt abban a 7—8 méter magas tüzes lávarétegben, 
amely a városokra szakadt.

A Vezúv ezen kitörése következtében több város és falu elpusz
tult, köztük a híres Herkulanum és Pompeji, melyeket teljesen elteme
tett a láva. A Vezúv belsejéből kiömlő hamu és lávatömeg úgy eltemette 
ezt a két várost, hogy még nyom sem maradt belőle. Évszázadok teltek 
el, míg a kutatók rátaláltak az eltemetett városok helyére. Az ásatások 
folyamán csodálatos dolgok kerültek napfényre. Házak, házsorok, 
uccák, bútorok, házi és egyéb eszközök, sírok, műtárgyak, egy szóval 
mindaz, ami a római élet tartozéka volt, a lávaréteg alatt szinte teljes
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épségben maradt meg s kiásatásuk után különböző múzeumokba 
kerültek.

Ez a csapás mélyen sújtotta Tituszt s vele együtt egész Rómát. 
Különösen Titusznak fájt, hogy az elemek bősz játéka így elrontotta 
azt a szép kezdetet, mely az ő uralkodásával a nép javára és a biroda
lom felvirágoztatására megindult. Hogy enyhítse valamivel ezt az 
óriási katasztrófát, különböző építkezésekbe kezdett, befejeztette a 
világhírű Kolosszeum építését, mely arról volt nevezetes, hogy száz
ezer néző számára szolgált színköri helyiségül. A színkör vagyis a cir
kusz ebben az időben a római proletáriátus legnélkülözhetetlenebb 
szórakozási helye volt. Már Cézár, sőt Pompejusz annyira elkényez
tették ezt a dologtalan, semmittevő söpredéket, hogy kegyének meg
nyerése végett minden hadvezér, konzul, prétor, edilisz és uralkodó 
legfőbb kötelességének tartotta számára színjátékokat rendezni. A római 
népnek aztán rendes jelszavává v á l t :

„Panem et circenses ! (Kenyeret és cirkuszi játékokat !)"’
Ingyengabonát, kenyeret és színköri játékot kívánt a főbbektől 

a nép s aki ezt biztosította számára, annak a pártjára állt. Cézár óta az 
összes római vezetők annyira elkényeztették a népet az ilyen játékok
kal, hogy Titusz sem vonhatta ki magát a szinte törvényerejűvé vált 
szokás alól s felépíttette a Kolosszeumot, a legcsodásabb és legnagyobb 
ilyen színköri épületet, melynek még romjai is bámulatra ragadják a 
szemlélőt. Titusz eme figyelmével el is érte azt, hogy a római nép imá
datszerű rajongással vette őt körül. Csakhogy a végzet megakadályozta 
őt abban, hogy áldásos működését huzamosabb időn át fejthesse ki. 
Betegség lepte meg, mely rövidesen végzett vele. Kétévi uralkodás 
után népének őszinte szeretete és részvéte mellett szállt sírba.

Domiciánusz.
(Kr. u. 81—96.)

A római népnek az volt a szerencsétlensége, hogy mikor akadt 
volna végre olyan uralkodója, aki népe üdvének előmozdításában keresi 
az uralkodás célját, annak egy-két év alatt meg kellett halnia, ellenben az 
olyan uralkodó, kinek még egy napig sem lett volna érdemes élnie, 
éveket és évtizedeket töltött a trónon s pár hét alatt tönkretette elődei 
összes értékes alkotásait. A komoly törekvésű, nemes jellemű és legszebb 
uralkodói erényekkel ékeskedő Titusz után öccse, Domiciánusz követ
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kezelt az uralkodásban. Merő ellentéte volt mindenben bátyjának s 
rövid idő alatt sikerült is neki Titusz összes alkotásait megsemmisítenie
Arcra és alakra a legszebb férfiak közé tartozott, de jelleme és lelke 
annál oesmányabb volt.

A Tibériusz és Kaligula kora újult meg az ő trónralépésével
Titusz eltörölte a lex majesztátiszt, Domici- 
ánusz ellenben azzal kezdte, hogy ezt az 
utálatos törvényt a legteljesebb érvényben 
visszaállította. Valami megmagyarázhatat
lan félelem szállotta őt meg, mely arra sar
kallta, hogy mindenkiben olyan ellenséget 
lásson, aki az ő életére tör. Ennélfogva 
senki sem volt megbízható előtte, aki élt. 
Mindenkiben az összeesküvőt, a merény
lőt kereste, udvaroncai és hízelgői aztán 
iparkodtak besugásaikkal mindennap új és 
új alkalmat adni neki rá, hogy üldözési 
mániáját kitombolhassa.

A legtöbb valamire való ember áldo
zatul esett az ő oktalan félelmének és 
állati kegyetlenségének. Emellett rendkívül 
nagy mértékben hiú volt, kinek a félté
kenysége kiterjedt nemcsak az élőkre, ha
nem a halottakra is. A középületekről pél
dául, melyeket elődei építtettek, levakar
ta tta azok neveit és a magáét íratta fel 
rájuk. Szerette aztán magát dominusznak, 
úrnak neveztetni, ami azt jelentette, hogy 
övé az egész birodalom. De eszelős hiúságá
ban annyira ment, hogy az isten nevet sem 
átallotta felvenni.

Rómában ebben az időben a keresz
ténység már kezdett nagyon elterjedni any-

Domiciánusz császár.
A legelvetem ü lteb b  római ural
kodó. U ralkodása a la t t  senkinek  
sem  vo lt b izton ságban  élete éi 
vagyon a . A keresztények  ezreit 
vég ezte tte  ki vá loga to tt k ín zások 
kal a zü llö tt töm eg m ulattatására. 
E szelős h iúságában fe lv ette  az 
isten  n ev et. Mikor saját feleségét 
is m eg akarta gy ilk o lta tn i, ez 
összeesk ü vést sző tt ellene és m eg
ö le tte . A latta  annyira sü lyed t  
R óm a, hogy a dákokkal csak adó
fizetés árán tu d o tt békét k -tn i.

nyira, hogy a császári család tagjainak nagy
része is keresztény volt. Domiciánusz nem volt képes a haladó kor
szavát megérteni, az ő gyűlölettel megtelt lelke vad dühvei fordult el 
a keresztény világnézettől. A keresztények sorsa Rómában és a római
birodalomban az ő uralkodása alatt csöppet sem volt kedvezőbb, mint 
Néró alatt. Mivel a császár nem volt képes megérteni a keresztény
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eszmében rejlő mély gondolatot, hóhér gyanánt lépett fel ellene és 
követőit mindenütt a legszigorúbban üldöztette.

Domiciánusz alatt újra divatba jönnek a keresztényüldözések. 
Mivel megállapították nagy szakavatottsággal, hogy az olaj háromszor 
nagyobb forróságot képes magába felvenni, mint a víz, a halálra
ítélt keresztények gyötrését azzal kezdték, hogy olajos hordókba 
ültették bele őket, amelyeket a legmagasabb fokig hevítettek. Domi
ciánusz perverz gyönyörűségét találta a fájdalomtól eltorzult arcok 
szemlélésében. A kivégzés másik népszerűbb módja volt az állatokkal 
való összeeresztés. És a kegyetlen, zülött tömeg napról-napra összegyűlt 
a cirkuszba, látni olyan jeleneteket, midőn a fenevadak elébe vetett 
ártatlan nők vagy gyermekek megőrültek és rémes sikolyok között 
estek áldozatául a vad bestiáknak.

Csakis elvetemedett lélek találhatta gyönyörűségét ezekben a 
kegyetlenségekben, de Domiciánusz ilyen volt a legnagyobb mérték
ben. Az ő vad lelkületét és alávaló gondolkozásmódját legtipikusabban 
jellemzik azok a tréfái, melyeket alárendeltjei megijesztésére szokott 
rendezni. Ezek a tréfák olyan természetűek, hogy nem lett volna csoda, 
ha némelyek beleőrülnek, vagy ijedségükben kivégzik magukat. íme 
egy példa a sok közül. Domiciánusz egy alkalommal fényes lakomát 
adott a főbb" szenátorok tiszteletére. Ezek megjelentek kénytelen- 
ségből, mert tudták, hogyha visszautasítják a meghívást, el vannak 
veszve.

Domicániusz különösen tréfálkozó kedvében volt, mikor ezt a 
lakoma-ünnepélyt adatta. Mikor a szenátorok megjelentek a császári 
palotában, az ebédlőterem helyett egy fekete posztóval bevont és egé
szen elsötétített tágas helyiségbe vezették őket, hol kísérteties fénnyel 
világló halotti lámpák égtek, a teremben pedig annyi fekete ágy volt 
elhelyezve, ahányan a lakomára hivatalosak voltak. Az ágyak fejénél 
a halotti szertartásoknál, a koporsók fölött alkalmazni szokott szobrocs
kák voltak s mindenikre rá volt vésve egy-egy szenátor neve.

A vendégeket kétségbeesett rémület szállotta meg. Biztosra vet
ték, hogy Domiciánusz csak azért hívta meg őket, hogy tudtukra adja 
végítéletüket. Ijedségükben persze szólni sem mertek, csak várták, 
bogy mi fog velük történni. Mikor már elhelyezkedtek a halottas ágya
kon, halotti ruhába öltöztetett szolgák jelentek meg, akik szótalanul 
körültáncolták őket s azután lábaik elé ültek, mint ahogy a halál 
szellemeit szokták a síremlékeken jelképezni. Egy szó, egy moccanás 
sem volt hallható a teremben, csak Domiciánusz beszélt rémes dolgo-
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kát a másvilágról, a halálról, a kivégeztetésekről s vad kéjjel szemlélte 
azt a vérfagyasztó halálfélelmet, mely a szenátorok arcára kiült.

A szenátorok számára Domiciánusz vacsoráról is gondoskodott. 
Persze az ételek is mind olyanok voltak, miket halotti torok alkalmával 
szoktak fogyasztani, úgyhogy a még mindig rettegő szenátorok biztosra 
vették, hogy ez az ő utolsó vacsorájuk, melynek végeztével megadja a 
császár számukra azt a kiváló kegyet, hogy ott, a felterített halotti 
ágyakon valamennyien kivégezhessék magukat. Mikor az étkezés is 
megtörtént, a halálos verejték odafagyott a végsőig elgyötört emberek 
homlokára, előállott Domiciánusz és ráadás gyanánt borzasztóbbnál 
borzasztóbb történeteket kezdett mesélni a szenátoroknak, kiknek egy 
része a kiállott izgalmak következtében elájult.

Szerencsére a lakoma csak pár óráig tartott s mikor Domiciánusz 
megelégelte a mulatságot, vendégeit hazabocsátotta. Mindeniket ál
arcos szolga kísérte haza, de másnap reggel császári küldött jelent meg 
lakásukon. A szenátorok bizonyosra vették, hogy a halálos ítéletet 
hozzák számukra, holott a császár még mindig tréfálkozott. Nevezete
sen az előző napon szerepelt, feketére mázolt edényeket küldötte el nekik, 
melyek fekete burkaiktól megfosztva, valódi vert ezüstök voltak és 
nagy értéket képviseltek. S mindez csak azért történt, hogy a császár 
a lakomára hívott szenátorok halálfélelmében gyönyörködjék.

De nem mindig ment ilyen símán a dolog. Legtöbbször az illetők
kel végigszenvedtette halálukat s mikor az összes gyötrelmeken ke
resztülvergődtek, akkor megparancsolta nekik, hogy végezzék ki ma
gukat. A kegyetlenségek rendezésében valóban kifogyhatatlan volt. 
Olykor kedve támadt arra, hogy az élve eltemetett emberek vergődését 
szemlélje. Egy alkalommal ráfogta minden alap nélkül egy Kornélia 
nevű vesztaszűzre, hogy nem ártatlan. Védekezni nem lehetett az ő 
ráfogásai ellen. A császár kiadta a parancsot, hogy a nőt élve kell el
temetni. Hogy szenvedése tovább tartson, fejére nem hányatott földet, 
hanem körülfalaztatta s aztán kéjes gyönyörűséggel vizsgálta, hogy a 
szerencsétlen áldozat meddig bírja s mikor fog a nagy kínoktól meg
őrülni vagy meghalni.

Ilyen körülmények között senkinek sem volt biztos az élete és 
senki sem lehetett társával szemben bizalmas, mert nem tudhatta, 
hogy valami elejtett szó alapján mikor keveredhetik a felségsértés 
gyanújába. A bizalmatlanság és zárkózottság aztán annyira kifejlődött 
az emberekben, hogy férj a feleségéhez, szülő a gyermekéhez nem mert 
őszinte lenni.

T o l n a i  V ilá g tö r té n e lm e
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Magától értetődő dolog, hogy ilyen uralkodó alatt a közállapotok
nak romolníok kell és a birodalom határai sem lehettek abban a biz
tonságban, mint egy erőskezű, de igazságos és nemes szándékú fejedelem 
alatt.

A dákok Domiciánusz idejében azt a földterületet bírták, ahol ma 
Bukovina, Moldva, Erdély és Magyarországnak tiszántúli része fekszik.

A  borghézei vívó.
A v ilág  egy ik  leghíresebb m árványszobra. A 17. században ta lá lták  
A ncium ban. A küzdelem re készen álló  férfitest n agyszerű  m egform á
lása ez a szobor. Sokáig a B orgh éze-v illáb an  á llo tt , m ost a párisi 

L ouvre-ban van .

Ezt a területet akkor Dáciának nevezték. A dákok már korábban is 
kísérletet tettek a római birodalom megtámadására, most pedig üccebál 
királyuk vezérlete alatt betörtek Pannóniába, az itt állomásozó római 
légiókat szétverték és Itáliát kezdték fenyegetni betöréseikkel.

Domiciánusz azzal vette elejét a dák csapatok betörésének hogy 
fejedelmükkel adófizetés ellenében kiegyezett. A római birodalomra
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ö hozta tehát először azt a szégyent, hogy eg}' idegen népnek adót fize
tett. Ámde, habár a római légiók szenvedték a vereséget és a békekötés
ben a római imperiumot érte a megaláztatás, mégis elég szemérmetlen 
volt hozzá, hogy a szenátustól diadalmenetet kérjen. A szenátus persze 
megadta, mert mit is tehetett volna. Domieiánusz pedig dákoknak

öltöztetett itáliai parasz
tokat vonultatott el dia
dalszekere előtt, holott az 
egész dák háború csúfos 
vereség volt az ő számára, 
mellyel nemcsak magát, 
hanem Rómát is meg
alázta.

Tizenöt esztendeig 
uralkodott Domieiánusz. 
Minél inkább teltek felette 
az évek, annál nagyobb 
rettegés és ijedelem szál
lotta meg. Utolérte végre 
őt a zsarnokok méltó bün
tetése. Ő, aki annyi derék 
és kiváló embert öletet t 
meg vagy küldött szám
űzetésbe, most maga is 
betege lett annak a féle
lemnek, hogy élete nincs 
elég biztonságban. Min
denki gyanús volt előtte 
s mindenkiben összeeskü
vőt vélt látni, aki arra tö
rekszik titokban, hogy éle

tét kioltsa. Még felesége, Domicia irányában sem volt bizalommal s 
elhatározta, hogy meg foja őt öletni. A halálraítéltekről különben ren
des jegyzéket készített és annak alapján jelölte ki, hogy kit mikor 
kell kivégezni.

Domicia, D om ieiánusz császár felesége.
Mikor v é le tlen ü l m e g tu d ta , h ogy  férje ö t is k i akarja  
v égeztetn i, szám ű zetésb e m en t, de szö v etk eze tt  az 
eléged etlen ek k el a zsarnok császár e llen . A z össze
esk ü vők  a z tá n  k ivégezték  a vérszom jas uralkodót.

Domicia egy este véletlenül megtalált egy ilyen jegyzéket és meg
riadva vette észre, hogy a halálraítéltek között az ő neve is rajta van. 
Száműzetésbe ment, de nem hagyta annyiban a dolgot, hanem szövet
kezett az elégedetlenekkel, akik elhatározták, hogy röviden végezni
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fognak a zsarnokkal. Domicia egyik tiszttartója, Sztefánusz állott a 
mozgalom élén. Egy alkalommal azon ürügy alatt, hogy fontos közlendői 
vannak a császárral, kihallgatásra jelentkezett nála. Terjedelmes iratot 
terjesztett elébe, melyben egy összeesküvés leleplezéséről volt szó. 
Semmi alapja nem volt az irománynak és csak arra szolgált, hogy a 
császár figyelmét lekösse. Amíg Domiciánusz a levelet olvasta, Sztefá
nusz hirtelen mögéje ugrott és tőrével megsebezte. Kétségbeesett dula
kodás fejlődött ki a császár és támadója között, de a közelben lévő 
összeesküvők a legfontosabb pillanatban Sztefánusz segítségére siettek 
és Domiciánuszt ártalmatlanná tették. Amitől egész uralkodása alatt 
félt, sőt rettegett, most végre bekövetkezett.

Hiába védte magát kétségbeesett módon s hiába kért megriadt 
szemeivel kegyelmet az összeesküvőktől. Ezek kíméletlenül belédöflék 
tőreiket s hét tőrszúrás után halva maradt a terem padlóján. Olyan 
halállal halt meg, amilyet megérdemelt. Negyvenöt éves volt, midőn 
tizenöt évi kegyetlen uralkodás után az összeesküvők tőre megszabadí
totta tőle a római birodalmat.

Ncrva.
(Kr. u. 96— 98.)

Az összeesküvők, mielőtt a merényletre elszánták magukat, gon
doskodtak a leendő császárról is. Abban állapodtak meg, hogy Mcirkusz 
Kokcejusz Nervát, az érdemekben megőszült öreg szenátort fogják 
Domiciánusz utódává tenni. Nerva Domiciánusz megöletésekor 64 esz
tendős volt. Viselt egy ízben konzulságot s más tisztségeket, Domiciá- 
r.usztól azonban nem volt biztos az élete, mióta egy jós azt jövendölte 
a császárnak, hogy Nerva uralkodó lesz.

A szenátus, mihelyt értesült Domiciánusz haláláról, nyomban 
összeült, hogy az új császár személyére nézve határozzon. Egyhangú
lag Nervára esett a választás, Domiciánusz ellen pedig oly nagy mér
tékben nyilatkozott meg még halálában is a közutálat, hogy szobrait 
és emlékjeleit a szenátus ledöntette, holttestét pedig temetetlenül hagyta. 
Ez a határozat mutatta leginkább, hogy mennyi törvénytelenséget 
követhetett el Domiciánusz a római polgárság ellen, hogy ez még halá
lában sem tudott kiengesztelődni iránta.

Nerva uralkodása alatt a béke napjai kezdődtek a birodalomban. 
Minden törekvés oda irányult, hogy a Domiciánusz által okozott tör
vénytelenségeket feledtesse és a polgárokat a közjólétet előmozdító
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intézmények alapításával kárpótolja. Legnevezetesebb tette az volt, 
hogy nagyszabású nevelőintézeteket alapított, melyeknek az volt a 
rendeltetése, hogy szegény gyermekeknek menedéket adjon.

Nerva császár.
A zsarnok D om iciánu sz m eggyilk o lása  u tán  
a szen átu s a több ízben k onzulságot v iselt  
N erva szen átort v á la szto tta  császárrá. J i'aka
ra tú , igazságos uralkodó v o lt , m ásfél évi 
u ralkodása a la tt  ig y e k e zett  seg íten i az elődei 

á lta l tere m tett á ld a tlan  á llap otok on .

Mivel nagyon jóindulatú, igaz
ságos és mindenki iránt elnéző volt 
Nerva, a szenátus és a nép is meg 
voltak vele elégedve, csak koron
ként vélekedtek úgy, hogy bárcsak 
császárukban valamivel kevesebb 
jóság lenne. Itt derült ki megint, 
hogy az uralkodásban és a politiká
ban jónak lenni igen gyakran annyi, 
mint akaratlanul is elősegíteni a 
rossz elhatalmasodását. Nerva ellen 
két ízben próbáltak összeesküvést 
rendezni, de egyik sem sikerült, 
hanem azt már nem tudta meg
akadályozni, hogy a prétoriánusok 
ne kívánják Domiciánusz gyilko
sainak a halálát.

Alkudozni próbált a prétori- 
ánusokkal. Végül is úgy fékezte 
meg őket, hogy a légiók vezérei 
közül a legkiválóbbat, Márkusz 
Ulpiusz Trajánuszt fiává és trón
utódává fogadta. A híres, vitéz 
vezér előtt aztán meghunyászkod

tak a lázongok. Trajánusz ekkor a Rajna mentén állomásozó római 
légiók parancsnoka volt. Nerva ezen ténye által megérdemelte az utó
kor elismerését, mert Trajánusz örökbefogadásával egy kiváló eszű és 
uralkodásra termett férfiút adott a római birodalomnak. Ezután Nerva 
egy év és négy hónapi uralkodása után, Kr. u. 98-ban meghalt. A római 
nép és a szenátus őszinte részvéttel gyászolta emlékét.
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Trajánusz.
( K r .  u .  9 8 — 1 1 7 . )

Trajánusz még Nerva életében fontos feladattal lett megbízva. 
Tudjuk, hogy Domiciánusz a dákoknak évi adófizetést Ígért. Nerva 
annyira megalázónak tartotta ezt az adófizetést a birodalomra, hogy 
megtagadta annak a kiutalását s emiatt harcba keveredett ő is a dákok
kal. A dákok ellen örökbefogadott fiát, Trajánuszt küldötte, aki a 
markomannok és dákok ellen megkezdte a hadjáratot. Trajánusz már a 
harctéren volt, mikor értesítették Nerva haláláról és arról, hogy a sze
nátus őt választotta császárrá.

Terjedelmes levelet írt ekkor Trajánusz s miután megköszönte 
a szenátus pártfogását s miután Ígéretet tett arra, hogy mindenben a 
birodalom érdekei fogják vezetni, mentegette magát, hogy rövid ideig 
még nem jelenhet meg Rómában, mert a dák háború elintézése sze
mélyes jelenlétét igényli. Nem is ment előbb Rómába, amíg a határo
kat mindenütt nem biztosította és a fontosabb átkelési pontokat erős 
őrségekkel el nem látta. Csak ezek után határozta el magát a haza
menetelre.

Trajánusz Hiszpánia egyik római gyarmatában született. Atyja 
kiváló katona volt, kit érdemeiért konzullá választottak, majd diadal
menetben részesítették. Fia, Trajánusz az ő oldala mellett növekedett 
föl és alaposan elsajátította a katonai ismereteket. Haditribun, prétor, 
majd konzul lett s először Hiszpániát, majd Germániát kormányozta 
helytartói minőségben.

Mikor a határok megerősítését elintézte, megindult Rómába. 
Tekintélye akkora volt, hogy távolléte folyamán sem mert senki sem 
zavart vagy kellemetlenséget előidézni. Trajánusz tetőtől-talpig katona 
volt, aki a táborban növekedett és megedződött a folytonos küzdelem 
és nélkülözés között. Magas alakú, bátor, határozott jellemű férfiú volt, 
aki vonzódott a régi erkölcsök egyszerűségéhez s tele volt jóindulattal 
mindenki iránt, akit a megbecsülésre érdemesnek ítélt.

A római népet meglepte már első fellépésével is. Midőn Rómába 
bevonult, elvetette azokat a ceremóniákat, miket uralkodó elődei szók 
lak alkalmazni és gyalog ment a városba s így fogadta a nép ki
törő ovációit. Mikor a császári palota elé ért, mielőtt a kapun belépett 
volna, ezen szavakat intézte a néphez :

„Amilyen vagyok, midőn itt belépek, olyan leszek továbbra is .”
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Nerva a császári palota fölébe ezen szavakat íratta : „Nyilvános 
palota."

Azt jelentette ez, 
hogy az udvar nincs el
zárva a nép elől s annak 
ügyes-bajos dolgaiban szí 
vesen óhajt részt venni. 
Trajánusz szintén meg
tartotta ezt a szép szo
kást, úgyhogy egy alka
lommal szemére vetették, 
hogy a császári méltóság
nak árt vele, midőn meg
engedi, hogy a polgárok 
olyan közel férkőzhesse
nek hozzá. Erre is meg
felelt :

,,01van leszek má
sok irányában, mint 

amilyennek kívánnám a 
császárt magam iránt, ha 
egyszerű polgár volnék.” 

Mikor arról volt szó, 
hogy magát testőrcsapa
tokkal vegye körül, kije
lentette, hogy ezeket nem 
akarja igénybe venni. Vol
tak ugyan testőrlégiói, 
csakhogy nem annyira 
házi, mint inkább katonai 
célra. A pretoriánusok pa
rancsnokának ezen sza
vakkal adta át hivatali 
jelvényét, a kardot :

„Használd érdekem
ben, ha megérdemlem. Ha 
nem, akkor ellenem !”

Jellemző rá nézve az a fesztelenség és bátorság, melyet minden 
körülmények között tanúsított. Egy ízben bizalmasan tudtára adta

Trajánusz császár.
A róm ai b irodalom nak egy ik  legn agyob b  u ralkodója  
v o lt . Sikeres hadjáratokat v ise lt  és sokat te tt  a nép  jó
létének  az előm ozdítására. A róm ai nép ,,a  legjobb  feje

d elem “ jelzővel tisz te lte  m sg.

■ • 1
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egyik barátja, hogy óvakodjék az egyik szenátortól, mert ez titokban 
az életére tör. Trajánusz éppen ellenkezőleg cselekedett. Meghávatta 
magát az illető szenátorhoz ebédre s midőn másnap találkozott barátjá
val, így szólt neki :

„Ha meg akart volna ölni, tegnap megtehette volna.”
Ezek az apróságok élénken és érdekesen jellemzik nemcsak egyéni

ségét, hanem kormányzásának a szellemét is. Mindazt, ami káros volt 
a birodalom lakosságára, elvetette s iparkodott olyan törvényeket 
létesíteni, melyek a közjóiét előmozdítására alkalmasak. Legelső teen
dője azonban az volt, hogy Titusz példájára a lex májesztátiszt félre
vetette. Ha áruló és vádaskodó jelentkezett előtte, anélkül, hogy vizs
gálatot indított volna, összegyűjtötte az ilyenekét és egy szigetre depor- 
táltatta, vagy a tengeren elsüllyesztette őket. Példát akart ezzel adni 
mindazoknak, akik azt hitték, hogy hízelgésekkel és az ártatlanok meg- 
hurcolásával előnyöket lehet elérni nála.

Az ilyen alattomos és rosszhiszemű emberek iránt nem érzett 
semmi kíméletet. A magánérintkezésben mellőzte a formaságokat. Azt 
akarta, hogy a polgárok olyan bizalommal forduljanak hozzá, mint a 
gyermek a szülőihez, azért az uccán, otthon, séta közben megszólíthatta 
öt bárki s előadhatta panaszát. Trajánusz előtt az uralkodók Rómán 
kívül nem igen törődtek a többi néppel és a távoli tartományokkal. 
Trajánusz ebben az irányban is új elveket követett. Mindenekelőtt 
rnchzte a provinciális városok feldúlt pénzügyi viszonyait s itt is 
gondjaiba vette az építkezéseket. Fejedelmi jóakarat, gondosság 
sugárzik a császár tetteiből és ' nagy tehetség a közigazgatáshoz. 
Még a későbbi időkben i; úgy magasztalták Trajánuszt, mint aki 
átépítette a világot. Egyik rom i történetíró a kőfalakon viruló 
sárga virággal hasonlítja össze, mert neve mindenütt feltűnik az 
épületek falain.

A nép nevelésével és oktatásával az uralkodók eddig vajmi keveset 
törődtek. Inkább arra ügyeltek, hogy ingyenkenyérrel és cirkuszi játé
kokkal nyerjék meg rokonszenvét, de már arra nem igen gondoltak, 
hogy munkára serkentsék őket. Trajánusz ezen a téren is úttörő volt. 
A népet kereskedésre, iparra, munkára fogta s hogy a dologtalanok ne 
töltsék herék módjára semmitevéssel a drága időt, több helyen állami 
építkezéseket rendelt el, hol mindig szükség volt munkásokra. Kiváló 
politikájával rövid idő alatt elérte aztán azt, hogy nemcsak Rómában, 
hanem Itáliában is megszűnt az élelmiszerszükség, sőt a helyes gazdál
kodás és a kitűnő közlekedési eszközök következtében a jólét annyira
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emelkedett, hogy Itália képes volt a megszorult tartományokon is 
segíteni.

Katonáit felhasználta kitűnő utak, hidak építésére, hogy pedig 
a nép érdekeit az igazságszolgáltatás terén is biztosítsa, gondoskodóit 
róla, hogy mindenütt a legkiválóbb bírák és jogászok gyakorolják a 
jogszolgáltatást. Mindezek mellett különös gondja volt a főváros, Róma 
fejlesztésére. Templomokat, csatornákat, hidakat, diadalíveket épít
tetett és egy gyönyörű tágas térséget létesített, mely Rómának egyik 
legszebb díszét alkotta.

Ámde Trajánusz nemcsak a békés alkotások terén, hanem a had
járatokban is kiváló tehetségnek bizonyult. Hadi sikerei vetekedtek 
Juliusz Cézár dicsőségével. A háborúra az szolgáltatott okot, hogy 
Decebál, a dákok fejedelme a megtagadott adó miatt hadjáratot indí
tott és a római határokig vezette csapatait. Trajánusz a Kr. u. 101. és 
103. években azonban fényes győzelmet aratott felette és békére kény
szerítette. Úgy látszott, hogy a nyugalom helyreállt Trajánusz győzel
mével és a béke elfogadásával. Decebál azonban újra összeszedte magát 
és seregével megtámadta a határszéleken állomásozó római légiókat.

Trajánusz kénytelen volt tehát másodszor is Decebál ellen vezetni 
seregeit. A Vaskapu alatt vezette át hadait és Szeverinnél hatalmas 
kőhídat építtetett. Ezen átkelt és Tibiszkum városánál (a mái Lugos) 
megverte Decebált és Szarmiszegethusa (Hunyad megye Várhely nevű 
községe) nevű fővárosát is elfoglalta. Decebál nem élte túl megaláz
tatását. Miután kincseit a Sztrigv vízének egyik mellékárkába rejtette, 
kardjába dőlt és meghalt. Inkább a halált választotta, hogysem Tra
jánusz diadalmenetében a legyőzöttek élén haladjon. A dáciai hadjárat 
befejezése után Trajánusz nagy diadallal tért vissza Rómába. A ró
maiak sem láttak még ilyen fényes diadalmenetet s utána a császár 
123 napig tartó látványossággal mulattatta a népet. A győzelem emlé
kére ekkor építtette a ma is meglevő hatalmas diadaloszlopot, melyet 
az ő nevéről Trajánusz-oszlopnak neveznek. A szenátus elismerésül 
Dáciusz melléknévvel tüntette ki.

Trajánusz Dáciát rohamosan római gyarmattá alakította. Itáliá
ból, Hiszpániából, Galliából s más helyekről római gyarmatosokat 
telepített le a mai Algyógy, Gyulafehérvár, Enyed, Torda, Kolozsvár, 
Szamosújvár, Abrudbánya, Zalatna környékére. Szarmiszegethuzát egé
szen újjáépíttette s az egykori dák fővárost Ulpia Trajánának nevezték 
el. A gyarmatosok szorgalmas munkához fogtak Erdély azon területén, 
melyet Trajánusz Decebáltól elfoglalt és a római kultúra nagyszerű
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eredményeit honosították meg mindenütt, melyekről még ma is tanús
kodnak azok a nagybecsű emlékek, melyek az ásatások alkalmával elő
kerülnek.

A dáeiai hadjárat azonban nem volt az egyetlen Trajánusz ural
kodása alatt. Mivel a római birodalom az ő korában rendkívül kiterjedt, 
az ellenségek száma is meglehetősen nagy volt, úgyhogy Trajánusz

uralkodásának nagy része háborúk
ban telik el. Hadjáratot viselt a 
párthuszok ellen s legyőzte őket. 
Meghódította Mezopotámiát, Szeleu- 
ciát, Asszíriát, Arméniát, Arábiát. 
Ázsiában tartózkodott, midőn beteg
sége hatvankilenc éves korában 
meglepte. Közeledni ézezvén végét, 
úgy rendelkezett, hogy gyorsan Ró
mába szállítsák. Nem akart idegen 
földön meghalni. Ámde az út fára
dalmai annyira megviselték, hogy 
Szelinusznál tovább nem vihették. 
Itt halt meg rövid szenvedés után 
s a várost az ő nevéről ezután Tra- 
jánopolisznak nevezték.

Trajánusz áldott emléket ha
gyott maga után. Egyike volt ő a 
legkiválóbb római uralkodóknak, ki
nek ha voltak is gyengeségei, ezek 
egészen háttérbe szorultak nagy 
erényei mellett. A kereszténységgel 
szemben gyakran ő is kíméletlenül 
lépett fel, de ez érthető abban az 
elfogult korban. Ö ugyanis károsnak 

ítélte a római birodalom érdekeire nézve az új eszmét, ennélfogva véde
kezett és hadakozott ellene. De ezt sem tette abban a kegyetlen formá
ban, miként elődei. A keresztényekre nézve a következő elvet hirdette : 

„Nyomozni nem kell ellenük, de ha mégis feladatnak, megbünte- 
tendők.”

Uralkodása alatt élt a római történettudomány két híres alakja : 
Tacitusz és az ifjabb Pliniusz. Trajánusz mind a kettő iránt a legmesszebb 
menő barátsággal viseltetett. Méltányolta működésüket, elismerte te-

Dák férfi feje.
A inai E rdélyben  lakó harcias nén fajt  
d ákok n ak  n evezték , ak ik  D eccb ál vezé
rük a la tt győzelm esen  harcoltak a ró
m aiak ellen . T rajánusz császár azonban  
leverte ők et és E rd ély t róm ai provin 

ciává te tte .
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hetségüket s irántuk való nagyrabecsülésének számos esetben kifejezést 
adott. Ezek viszont halhatatlan emléket emeltek neki ama műveikben, 
melyekben uralkodása eseményeit megörökítették.

A szenátus és a római nép megilletődött szívvel gyászolta Trajá- 
nuszt s megtisztelte emlékét azzal is, hogy a „legjobb fejedelem” (prin- 
eepsz optimusz) jelzővel ékesítette fel. Jósága és kiválósága annyira 
átment a köztudatba, hogy még évtizedek múlva is ezt a kívánságot 
intézte a római nép új uralkodóihoz :

„Légy szerencsésebb Augusztusznál és jobb Trajánusznál.”
Mikor Trajánuszt betegsége leverte, nem volt senki sem tisztában 

vele, hogy ki lesz a trónörökös. A haláleset azonban aktuálissá tette 
( nnek a kérdésnek a rendezését is. A császárné, Platina ekkor egyik 
unokaöcesére, a hiszpániai Hadriúnuszra gondolt s elhatározta, hogy őt 
fogja a trónra segíteni.

Trajánusz ismerte Hadriánuszt, de hiú természetéért nem szerette. 
Az asszonyi furfang azonban Hadriánusznak juttatta az uralmat. Midőn 
ugyanis Trajánusz már a végsőket járta, Plotina császárné átvitette őt egy 
másik terembe, betegágyába pedig egyik leghívebb szolgáját fektette, 
kinek megparancsolta, hogy iparkodjék Trajánuszt utánozni s végső aka
rata gyanánt azt az óhaját nyilvánítani, hogy utódául Hadriánuszt akarja.

A szolga feltűnően hasonlított Trajánuszhoz, hangját is kitűnően 
tudta utánozni s hogy az esetleges gyanú mégse merülhessen föl, Plotina 
császárné a szobát világítatlanul hagyta. Ekkor hirtelen összegyűjtötte 
a sereg főtisztjeit s közölte velük, hogy férje végső akaratát óhajtja 
t lőttük megtenni. A felbérelt szolga kitünően járszotta szerepét. A had- 
sercg főtisztjei mély megilletődéssel léptek be a terembe és szótlanul 
helyezkedtek el. Ekkor a betegágyban fekvő szolga Trajánusz hangját 
kitűnően utánozva megszólalt:

„Közeledni érzem halálomat. Az a végső akaratom, hogy utódom 
Hadriánusz legyen.”

A főtisztek utána mondták :
„Úgy lesz, felség !”
Az ál-Trajánusz ekkor úgy tett, mintha a beszéd teljesen kimerí

tette volna. Feje párnájára hanyatlott és melléből nehéz hörgések sza
kadtak fel. A császárné kétségbeesett arccal közölte a főtisztekkel, hogy 
elkövetkezett a haldoklás pillanata s kérte őket, hogy hagyják magára 
a császárt. Az egész színjáték ilyenformán kitünően sikerült s noha 
Trajánusz ki nem állhatta Hadriánuszt, Plotina furfangjának mégis 
sikerült elérnie, hogy ő lett az utóda.
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Hadriánusz.
(Kr. u. 117—138.)

Publiusz Eliusz Hadriánusz kiváló nevelésben részesült. A görög 
műveltségben már ifjú korában akkora jártasságot szerzett, hogy tréfá
san kis görögnek szokták nevezni. Tanulmányai után Hispániába ment, 
innen Trajánusz táborába és az ő oldala mellett kezdte meg a katonai 
pályáját. Járt Moziéban, Germániában, több ütközetben vett részt 
s különféle polgári és katonai tisztségek viselése után a konzulságot is 
megkapta.

Mikor elterjedt az a hír, hogy Trajánusz őt nevezte ki utódává, a 
szenátus és a hadsereg nem vetettek gátat megválasztása elé s egy
hangú lelkesedéssel császárrá kiáltották ki. Hadriánusz ezt a kitüntetést 
megérdemelte, mert sokféle kiváló tulajdonság lakozott benne. Jeles 
hadvezér volt, aki a britanniai szigetek népe ellen sikerrel folytatott 
hadjáratot s habár őket teljesen leverni nem tudta, azért az ellenük 
emelt erődítések segítségével visszatartotta őket és a római birodalom 
határait velük szemben sikerrel megvédte.

Trajánusz hódító politikáját azonban nem tartotta célszerűnek 
tovább folytatni s mindjárt uralkodása elején Mezopotámiát és Asszíriát 
átengedte a párthuszoknak. Kétségtelen, hogy ő nem törekedett a római 
birodalom határait növelni s nem iparkodott abban a szellemben mű
ködni, mely akkoriban kedvenc eszméje volt a római imperialistáknak, 
hogy Róma a világ összes népeit meghódítsa és uralkodjék felettük.

Katonai jelességein kívül számos olyan kiválóságai voltak, melyek 
a legteljesebb mértékben biztosítják számára az elismerést. Csodálatra
méltó emlékezőtehetsége volt, ami arra képesítette őt, hogy összes kato
náit ismerje és neveiket emlékében tartsa. A tudományokban és művé
szetekben nagy jártasságot szerzett, de ezenkívül igen kiváló ismeretei 
voltak a közigazgatás és a kormányzás ügyeiben is. Hogy népeinek jó
létét előmozdítsa és üdvös reformokat léptessen életbe, a római biroda
lom összes tartományait beutazta s mindenütt saját tapasztalata alapján 
iparkodott a viszonyokat javítani.

Ilyen természetű utazásai alkalmával igen gyakran megtartotta 
inkognitóját, hogy annál tökéletesebben győződhessék meg a tartomá
nyaiban uralkodó állapotok felől. Szokása volt a néppel szóba elegyedni 
és kérdezősködni a tisztek, parancsnokok, helytartók magaviseleté 
felől. S ahol lelkiismeretlenséget vagy igazságtalanságot tapasztalt,
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iparkodott a mulasztásokat büntetések, szigorú rendeletek és parancsok 
által megszüntetni.

A legnagyobb szolgálatkészséggel iparkodott mindenkinek a segít
ségére lenni. Az emberekkel szívesen szóba állott, érdeklődött bajaik 
iránt, nyájas, leereszkedő 
volt hozzájuk, úgyhogy 
a polgárok azzal a biza
lommal fordulhattak hoz
zája, mellyel a legjobb 
embereikhez viseltettek.
Egy alkalommal, amint 
I ladriánusz Róma egyik 
terén áthaladt, egy nő 
járult elébe. Pártfogását 
kérte valamire, melyet 
Hadriánusz nem teljesít
hetett. Meg is mondta a 
kérelmező nőnek röviden :

„Nem teljesíthe
tem !”

Ámde a nő ugyan
ilyen rövidséggel vissza
vágott :

„Hát miért vagy 
akkor császár ?”

Ez a bátor beszéd 
annyira hatott aztán 
Hadriánuszra, hogy nem 
utasította el az asszonyt, 
hanem eleget tett kíván
ságának.

Hadriánuszt állan
dóan sarkalta az a vágy, 
hogy Rómát és a biro
dalmat boldoggá tegye.
Megtartotta tehát ő is a régi szokásokat s a nép számára színköri 
látványosságokat rendeztetett, de másfelől arról is gondoskodott hogy a 
gabonában se szenvedjenek alattvalói nélkülözést.

Az eladósodott szegényebb néposztály nyomorúságán azzal a

H adriánusz császár.
A k iválób b  uralkodók közé ta rto zo tt. A la tta  békésen  
fejlőd ött R ónia. H áb orú t a lig  v ise lt. Tudósok és m ű
vészek  társaságában  érezte jó l m agát. H atárta lan  
hiúsága azonban fé lték en n y é  te tte  m inden  k ivá lób b  
em ber iránt. É le tén ek  végén  m egh ason lo tt önm agával, 
búskom orságában öngyilkossági gon d olatok k al fog la l
k ozott. M ivel n agyon  v ig y á z ta k  rá, ú gy  v e te tt  véget  
életén ek , h ogy nem  a lu d t, nem  e v e tt , nem  iv o tt s így  

teljesen  e lgyöngú lt.
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nagyszerű intézkedésével is_ segített, hogy egy rendeletével megszün
tette az államkincstár régebbi követeléseit a polgárokkal szemben s 
185 millió pengőt tett ki-az az összeg, amit ilyenformán elengedett. 
Ebből az alkalomból a szenátus érmet is veretett tiszteletére.

. Hadriánusznak tehát igen kiváló tulajdonságai voltak, melyek 
méltóvá tették őt az uralkodásra. De számos jó tulajdonságát elhomá
lyosította koronként az a határtalan hiúság, mely őt egészen eltöltötte. 
Ez a hiúság féltékennyé tette őt minden kiváló ember iránt, akiket 
igazságtalanul üldözött, csupán azért, mert attól tartott, hogy az ő 
hírét elhomályosíthatják. így tett többek között Apöllodorusz híres 
építésszel, aki Trajánusz császár idejében a híres Trajánusz-oszlöpot

építette. Ezt az építészt 
Hadriánusz állítólag csupán 
azért ölette meg, mert egy 
épülettervben, melyet hozzá 
megbírálás végett küldött, 
hibákat fedezett fel.

Eltekintve jellemének 
ezen fogyatkozásától, más 
tekintetben Hadriánusz ki
váló uralkodó volt. Művelt
sége nagyon előkelő volt, 
ami képessé tette őt arra, 
hogy a görög és római böl

csészet és irodalom, továbbá a művészetek és a kereszténység iránt a 
legnagyobb érdeklődést tanúsítsa. Tudósok és művészek társaságában 
jól érezte magát s szívesen clvitatkozott velük mindenféle érdekesebb 
kérdésről. Uralkodása békéjét csupán a 132—135. években támadt 
palesztinai háború szakította meg. A küzdelem kitörésére Hadriánusz
nak az a rendelete szolgáltatott okot, melyben eltiltotta a zsidók körül- 
metéltetését, továbbá úgy intézkedett, hogy Jeruzsálem romjai helyén 
egy római gyarmat alakuljon, Salamon király tiszteletére emelt tem
plom helyén pedig egy Jupiter-templomot építsen:k.

Hozzá kell még e rendelethez venni a római zsarnokság súlyos 
igáját, mely a zsidókra olyan erővel nehezedett, hogy kénytelenek vol- 
t'ak kísérletet tenni annak lerázására. A zsidók ekkor még mindig fana
tikusan hitték, hogy el fog jönni a Messiás, aki megváltja őket a szolga
ságból. Ez a remény és a római igának mindinkább tűrhetetlen volta 
bírta rá őket arra, hogy a rómaiak ellen fellázadjanak. Az új Messiás

H adriánusz császár érme.
E gyik  o ld alán  a császár képe van , a m ásikon egy  
lik tor á l), am int éppen az ad ósság leveleket égeti el a 
job b jáb an  ta r to tt  fák lyáva l. Az érm et annak az 
em lékére verték , am időn  H adriánusz m egszü n tette  
az á llam kincstár régi k övete lése it a polgárokkal 

szem ben.
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132-ben Bar-Kokhba személyében meg is jelent s ellenállásra buzdította 
hatalmas szónoklataival a zsidókat. Ezek ekkor fegyvert fogtak s meg
kezdték a háborút, mely eleinte az ő fegyvereiknek kedvezett.

Ekkor Hadriánusz legügyesebb vezérére bízta a lázadás elfojtását 
s nagy veszteségek árán ugyan, de mégis csak leverte a zsidókat. A ró
maiak ismét a legnagyobb szigorúsággal bántak a zsidókkal. Jeruzsálem 
római gyarmattá vált s Elia Kapitolina név alatt hirdette a római impe
rium hatalmát.

A zsidó háború befejezése után Hadriánusz ismét a kormány
zásnak szentelte tevékenységét. Gyönyörű épületeket emeltetett, 
köztük a hatalmas császári mauzóleumot — a mostani római Angyal
várat — a régieket kitataroztatta s mindent megtett a főváros szé
pítésére.

Ebben az időben egy regényes epizód azonban igen mély bánatot 
okozott neki. Hadriánusznak volt egy Antinóusz nevű barátja. Ez egy 
bithinai származású ifjú volt, aki kitűnt korlársai közül rendkívüli 
szépsége és szelídsége által. Hadriánusz annyira megkedvelte az ifjút, 
hogy utazásai alkalmával mindig magával vitte. Antinóusz azonban 
nagyon megszomorítolta a császárt, mert egy napon a Nílusba ölte ma
gát. Állítólag azért tette, mert egy jóslat értelmében a császár csak 
abban az esetben maradhatott életben, ha valaki magát feláldozza érte.

Hadriánuszt nagyon megrendítette az ifjú halála. Szeretetét és 
részvétét azzal mutatta ki iránta, hogy Egyiptomban egy várost az ő 
nevéről Anlinoopolisznak nevezett el, azonkívül egy csillagot is az ő 
nevével jelölt meg. Számtalan szobrot is állíttatott emlékére, sőt emlék
érmeket is veretett, melyeken ez a felírat volt olvasható : 

,,Anlinousznak, az isteni hősnek.” / . .
Ez a veszteség is bizonyára nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 

uralkodásának utolsó éveit lelki meghasonlás között töltötte. Emlí
tettük, hogy uralkodása idején a leghumánusabb rendeleteket léptette 
éleibe és azon volt, hogy az igazságtalanságokat minél sikeresebben 
megtorolja.' Midőn egy ízben egy rabszolga karddal támadt reá, ahelyett, 
hogy megölette vagy börtönbe vettette volna, orvosnak adta át gyógy
kezeltetés- végett. Megtiltotta, hogy az urak rabszolgáikat megölhessék 
s a halálos ítéleteket is nagyon korlátozta. Azt a régi és barbár szokást 
is megszüntette, hogyha valamelyik nemest lakásán meggyilkolva 
találták, akkor az összes rabszolgáit megölték. Ezekből is látszik, hogy 
Hadriánusznak kiváló érzéke volt az igazságtalanságok és az előítéletek 
le!ismeréséhez és azok orvoslásához. Csakhogy élete utolsó éveiben
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eltért ettől az iránytól s maga is beleesett abba a kegyetlenségbe, mely 
a Néró és Kaligula uralkodását jellemezte.

Bizalmatlan lett mindenki iránt, gyanúval viseltetett környezeté
vel szemben s ha volt ok rá, ha nem, igen gyakran a legigazságtala- 
nabbul ítélt felettük. Kedélyét izgatottá tette az is, hogy természetes 
örökösei nem maradtak. Ezen a bajon úgy segített, hogy örökbe foga
dott egy igen szép római ifjút, Eliusz Veruszt és őt jelölte ki utódává. 
Eliusz azonban, mielőtt még a trónra léphetett volna, meghalt s helyébe 
Antoninusz Piusz szenátort tette meg utódává, aki merő ellentéte volt 
a könnyelmű, indulatos és kegyetlen Eliusz Yerusznak.

Hadriánuszon súlyos idegbaja és búskomorsága annyira elhatal
masodott már ekkor, hogy öngyilkossági gondolatok foglalkoztatták 
s azon tűnődött állandóan, hogy miként pusztíthatná el magát a leg
biztosabban. Antoninusz mindezeket látva, résen volt, nehogy a csá
szár kárt tehessen magában. Olyan jelenetet rögtönzött számára, mely
től biztosan remélte, hogy hatással lesz reá.

Felfogadott ugyanis egy nőt s kitanította arra, hogy a császár
nak mindazokat elmondja, amikre Antoninusz őt tanította. A nő vak
ságot tettetve egy reggel elment a császárhoz és kijelentette, hogy 
rendkívül nagyjelentőségű álma késztette őt az idejövetelre. Azt álmodta 
ugyanis — kezdte mondókáját — hogy egy mennyei hang azt paran
csolta neki, hogy azonnal keresse fel a császárt és bírja rá öngyilkossági 
gondolatainak abbahagyására. Sőt az álomjelenés azt is tudatta vele, mi
szerint a császár rövid idő alatt meg fog gyógyulni. Mikor a nő elbeszélé
sében idáig jutott, kis szünetet tartott, azután tovább folytatta :

„Én nem adtam hitelt ez álomjelenésnek és nem jöttem el. Három 
nap múlva azonban azt vettem észre, hogy szemeim megvakultak. 
Ugyanekkor egy mennyei hangot hallottam, mely tudatta velem, hogy 
vakságom azért történt, amiért nem engedelmeskedtem a parancsnak 
s szemeim világát csak akkor fogom visszanyerni, ha a császárt meg
látogatom.”

Hadriánuszt a nő elbeszélése egészen felizgatta. Kíváncsi volt rá, 
hogy az égi jelenésnek van-e valami alapja, azért parancsolatot adott 
szolgáinak, hogy a nő számára hozzanak vizet, hogy szemeit megmossa. 
A nőhöz pedig így szólt:

„Mosd meg szemeidet !”
A nő megfelelő színészkedés között hozzá is fogott a mosdáshoz 

s mikor a vízzel szemeit jól megmosta, repeső örömmel kiáltott fel :
.Látok !”
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Majd leborult a császár előtt és hálás szavakat suttogott feléje : 
„Felségednek köszönhetem, hogy látásomat visszanyertem.” 
Hadriánuszt ez a jelenet annyira meglepte, hogy hitelt adott a nő 

szavainak s innen kezdve nyugodtabban tűrte sorsát. Letett öngyilkos- 
sági szándékáról s olykor még örömet is talált az életben s bizott abban, 
hogy egészségét idővel egészen visszanyeri. Csakhogy nem így történt. 
Rövid szünetelés után régi baja újult erővel kitört s kedélye is mind
inkább elkomorodott. Most már nem lehetett többé segíteni rajta. 
Miután látta, hogy környezete nagyon ügyel reá s öngyilkosságát így 
végre nem hajthatja, olyan életmódot folytatott, mely életét mind
inkább rövidítette. Nem evett, nem ivott, éjjeleken át nem aludt, míg 
végre egészen legyöngült. Bájéban halt meg Kr. u. 138-ban, hatvan
három esztendős korában, miután húsz évnél tovább uralkodott.

Antoninusz Piusz.
( K r .  u .  1 3 8 — 1 6 1 . )

Antoninusz Piusz személyében Hadriánusz császár méltó utódot 
hagyott maga után. Antoninusz jelleménél és gondolkozásmódjánál 
fogva maga volt a valódi szelídség és jóság mintaképe. Nem Rómában, 
hanem Galliában született, ennek Nemauzusz nevű városában. Piusz 
(jámbor) melléknevét családi származásának megjelöléseképen viselte, 
holott megillette őt ez a név még inkább jósága és kiváló erényei folytán.

Antoninusz nem kereste az uralkodást, sőt mindent megtett arra 
nézve, hogy ezt a felelősséges méltóságot magától elhárítsa. Kiváló 
erényei és polgártársai előtt való népszerűsége azonban annyira aján
lották, hogy Hadriánusznak egyenesen ráesett választása s mindössze 
azt kívánta tőle, hogy Eliusz Verusz fiát és Márkusz Auréliuszt örökbe 
fogadja, hogy a trónutódlás kérdését előre biztosítsa. Ez utóbbi nővéré
nek a fia volt s olyan kiváló képességek lakoztak benne, melyek egye
nesen arra predesztinálták, hogy az uralkodói kormány pálcát elnyerje.

Ámde akármilyen nemeslelkű és kiváló uralkodónak Ígérkezett 
Antoninusz Piusz, mégsem kerülhette el azt, ami szinte mindenik római 
uralkodó életében jelentkezni szokott, hogy irígyei és ellenségei össze
esküvést ne indítsanak ellene. Csakhogy ennek az összeesküvésnek 
semmi más eredménye nem lett, minthogy az összeesküvés kitudódott 
és tagjait leleplezték. A felségsértés büntetése ekkor a szenátus hatás
körébe tartozott. A szenátus meg is indíttatta a nyomozást, melynek
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hírére az összeesküvés több tagja abbeli félelmükben, hogy részessé
gük kitudódik, öngyilkossággal vetettek véget életüknek.

Antoninusz, mihelyt értesült ezekről a dolgokról, nyomban intéz
kedett, hogy az összeesküvőknek semmi bántódásuk ne legyen. Meg
szüntette az ellenük indított vizsgálatot s megtiltotta azt is, hogy a 
menekültek hollétét nyomozzák, sőt amennyiben azok visszatérni akar
nának Rómába, teljes bűnbocsánatot biztosított számukra. Uralkodá
sának ez a ténye, mely mindjárt trónralépte legelején nyilatkozott 
meg, annyira jó hatással volt a polgárságra, hogy az fokozott bizalommal 
és lelkesedéssel tekintett kormánya elé.

További működése és uralkodása tökéletesen igazolta a személyé
hez fűzött várakozásokat. Egyike volt ő azoknak az uralkodóknak, 
kik arra vannak hivatva, hogy jólétet, megelégedést, jóindulatot és 
megbocsátást árasszanak maguk körül. Mindenki irányában a leg
messzebb menő jószívűséget és elnézést tanúsította s még olyan esetek
ben is, mikor szigorúan kellett volna fellépnie, inkább választotta a 
szelíd utat, csakhogy igazságtalanságot vagy erőszakosságot ne köves
sen el.

Uralkodása egyik évében Rómában nagy éhség dühöngött. A né
pet a sok nélkülözés és nyomor rendkívül izgatottá tette s midőn Anto
ninusz egy alkalommal Róma egyik térségén ment keresztül, kövekkel 
kezdték őt dobálni. Más uralkodónak ilyen esetben első dolga lett yolna 
mozgósítani a nép ellen a katonaságot és ezer meg ezer ember vérét 
kiontani, hogy a sérelmet megtorolja. Antoninusz azonban nem így 
cselekedett. A félelem legkisebb jele nélkül egyenesen egy zavargó tö
meg felé tartott s jóindulatú, de egyben szilárd és határozott hangon 
figyelmeztette őket, hogy ne ragadtassák magukat oktalan zavargá
sokra, melyekkel úgysem segíthetnek bajaikon. Ugyanekkor azonban 
intézkedést tett arra nézve is, hogy a legszegényebbek között osszák ki 
azon felesleget, amit a császári palotában lehet találni.

Huszonhárom esztendeig tartott Antoninusz Piusz uralkodása, de 
e huszonhárom év alatt egyetlen hódító háborút sem viselt, mindössze Bri- 
tánniát védelmezte az ellenséges törzsek ellen, kik ellenében éppen 
ezért pár évig erélyes támadó műveleteket kellett folytatnia. Magas 
kort érve, népei szereteiétől és tiszteletétől környezve, áldásos uralko
dását hetvenhárom éves korában fejezte be. Gondja volt azonban arra, 
hogy méltó utód kövesse a trónon s ezért Márkusz Auréliuszt nevezte 
ki trónörökössé.

Antoninusz alatt Róma külsőleg is nagyot fejlődött. Számos
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díszes épület mellett ő építtette Róma legnagyobb cirkuszát, mely 
nyitott karzatával nagy tömeg befogadására volt alkalmas, úgyhogy 
az előadott színjátékokat nagyobb tömegek is élvezhették.

Antoninusz Piusz igazságszeretetét és elfogultságát jellemzi az is, 
hogy vitás esetekben a szomszéd népek igen gyakran az ő beavatkozását 
és döntését vették igénybe, annyira bíztak pártatlanságában. A keresz
tények is nagy bizalommal voltak eltelve irányában. Antoninusz meg
tiltotta, hogy bárkit is üldözzenek csupán azon a címen, hogy a keresz
tény vallást követi. Ezáltal nagyban hozzájárult a keresztény vallás 
terjedéséhez, melynek szellemével különben ő maga is rokonszenvezett 
s habár ő maga nem vette fel a kereszténységet, mégis közelebb állott a 
keresztény eszmékhez, mint sok későbbi keresztény uralkodó, akiknek 
lelkét nem tudta az új tan egészen áthatni.

A rómaiak előtt olyan tiszteletben és szeretetben maradt fenn 
Antoninusz emléke, hogy jóságát még évtizedek múlva is emlegették 
s az utána következő császárok rendesen az Antoninusz melléknevet 
vették fel. Márkusz Auréliusz, mihelyt a trónt elfoglalta, díszes emlék
oszlopot emeltetett emlékére, mely még ma is látható Rómában.

Márkusz Auréliusz.
( K r .  u .  1 G 1 —  r o . )

Márkusz Auréliuszt még életében nevezte ki utódává Antoninusz, 
Eredetileg Anniusz Verusznak hívták, de ezt a nevét már korábban 
letette s uralkodása kezdetekor Márkusz Auréliusz Antoninusznak 
nevezte magát.

Márkusz Auréliusz atyját Anniusz Verusznak hívták és prétori 
tisztséget viselt. Halála után Auréliusz fia az udvarhoz került, ahol Had- 
riánusz császár annyira megkedvelte, hogy fiává fogadta. Hadriánusz 
halála után Antoninusz Piusz udvarába került s ennek oldala mellett 
nevelkedett. Csak jót és nemeset tanulhatott nevelőatyjától s a benne 
meglevő jótulajdonságok ezáltal még inkább megerősödtek. Rövid idő 
alatt mutatkozott már jellemének az a két fővonása, melyek egyéni
ségét meghatározták. Ez a két tulajdonság volt az erényesség iránt 
való hajlam és a kiváló tudásvágy.

Ez az uralkodó tele volt a legszebb és legjobb tulajdonságokkal, 
melyek az embert ékesítik, de nem volt elég erélye, hogy a méltatla
nokat megbüntesse. Ilyen méltatlan lény volt mingyárt a felesége: 
Fausztina, aki Antoninusz Piusz lánya volt.



198 T o l n a i  V ilá g tö r té n e lm e

Fausztina azonban nem volt méltó rá, hogy olyan előkelő 'lélek 
felesége legyen, mint aminő Márkusz Auréliusz volt. Nemcsak hogy nem 
érzett valami túlságos vonzalmat iránta, hanem olyan ledér életet foly
tatott, amely gyakran túlhaladta Kaligula feleségének, Messzaliná- 
nak hallatlan botrányait is. Egész sereg szeretőt tartott, kikkel nyiltan 
űzte fajtalankodásait s Márkusz Auréliusz ahelyett, hogy elűzte volna, 
vagy megbüntette volna őt, eltűrte, hogy feddhetetlen nevére szégyent 
hozzon.

A másik méltatlan lény Luciusz Verusz, fogadott testvére volt. 
Ezt mindjárt trónralépte után azzal tüntette ki, hogy császártársul 
vette maga mellé, sőt Lucilla nevű lányát is hozzá adta. Mindezeket 
pedig Verusz azzal hálálta meg, hogy a legfajtalanabb kicsapongásokat 
rendezte s állandóan kompromittálta a császárt, úgyhogy ennek mind
untalan enyhítenie és jóvátennie kellett azokat a gaztetteket, melye
ket császártársa elkövetett. A sztoikus bölcsészet szelleme azonban, 
melynek őszinte átélésében annyi sok időt töltött, képessé tették ő 
arra, hogy ugyanakkor, amikor a maga tetteit a legszigorúbban meg
bírál va, a másokéi iránt a legmesszebb menő határokig elnéző legyen.

Márkusz Auréliusz uralkodása annak ellenére, hogy ő a leg
kiválóbb jellemek és a legnemesebb szándékú császárok közé tartozott, 
nem volt boldog. Természeti csapások is hozzájárultak a belső bajok
hoz. A Tiberisz-folyó több ízben olyan nagy mértékben öntötte el Itáliát, 
hogy egész falvak és városok elpusztultak. Az éhség, majd a rákövet
kező döghalál szintén egész vidékeket pusztítottak el s ráadásul még szün
telenül háborúkat, védelmi és támadó jellegűeket kellett folytatnia a 
birodalom határait háborgató párthuszok, majd a Duna mentén a ger 
mánok ellen.

Kr. u. 162-ben történt, vagyis uralkodása második évében, hogy 
Vologezesz, a párthuszok királya az Eufrátesz mentén a római határo 
kát állandóan nyugtalanította. Márkusz Auréliusz császártársát, Veruszt 
küldötte a párthuszok ellen, aki el is ment, csakhogy nem volt semmi 
köszönet a munkájában. Verusz nem tudta kicsapongó természetét 
itt sem megváltoztatni. Folytonosan arra gondolt, hogy miként szerez
het magának jobbnál-jobb időtöltéseket, így aztán semmi sikere sem 
lehetett a hadműveleteknek.

Márkusz Auréliusz ekkor úgy oldotta meg a kényes helyzetet, 
hogy Avidiusz Kassziusz hadvezérét küldte a párthuszok ellen, aki 
Kr. u. 165-ben több csatában győzelmet is aratott felettük. Ámde a 
háborút ezzel mégsem nyerte meg, mert a római tábor az éhség és dög
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halál által okozott pusztítások következtében annyira megcsappant, 
hogy a párthuszok ezáltal igen kedvező helyzetbe jutottak. Mikor az 
ázsiai állapotok felől a császár tudomást szerzett, palotájának minden 
kincsét pénzzé tette és a megtakarított pénzt is, mely elődeitől reáma
radt, katonái ellátására és a táborok emberanyagának felfrissítésére 
fordította. S hogy nagyobb lendületet adjon a küzdelemnek, maga is meg
jelent a harctéren s személyes vezetésével intézte a hadjáratot mind
addig, míg a párt buszokat elűzte és a diadalt biztosította.

A párthuszok elleni hadjárat befejezésével aztán diadalmenetben 
vonult be Rómába. A diadalmenetben maga mellé vette Veruszt is, 
noha ez csak bajokat okozott a harctéren. Ámde Márkusz bölcsesége és 
szívnemessége sokkal nagyobb volt, hogysem bárkinek is kellemetlen
ségeket okozzon. Ennek köszönhette, hogy még az olyan elvetemedett, 
léha emberrel is, mint Verusz vagy Fausztina volt, békességben meg 
tudott férni.

Kilenc évig tartott Márkusz Auréliusz és Verusz közös ural
kodása, melyet Márkusz Auréliusz kiváló tapintata következtében 
semmi disszonáncia nem zavart meg. A kilencedik esztendő múltával a 
kicsapongó és minden kiváló tulajdonság nélkül való Verusz szívszél- 
hüdésben meghalt. Ez az esemény már a dunai tartományok határain 
vívott háborúk idején történt.

A dunai tartományokat ebben az időben nagy veszedelem
fenyegette.

Az itt kezdődő háborúkban a germán népek viszik a főszerepet. 
Az alánok, markomannok, kvádok, jazigok, vandalok, hermundurok 
a Duna mentén, kattok és frizek pedig a Rajna környékén kezdték 
meg a támadásokat. Márkusz Auréliusz a Duna és Tisza között lakó 
jazigok ellen vezette hadait s miután legyőzte őket, a Morvában és 
-Magyarország északi részén lakó kvádok, majd a Csehország területén lakó 
markomannok ellen ment, kik, míg ő a jazigokkal volt elfoglalva, egé
szen Itália határáig nyomultak. Miután legyőzte őket, a markomannok- 
kal olyan értelmű szerződést kötött, hogy ezek kötelesek voltak a Duná
tól öt napi járó földre visszahúzódni telepeikkel. Diadalpompával vonult 
újra Rómába, ámde nem sok ideje maradt a békére, mert alighogy Ró
mába ért, értesítették, hogy Avidiusz Kassziusz Szíriában, mint csá
szár lépett fel és ezen a címen bitorolja a hatalmat.

A császár kénytelen volt hadat indítani ellene, de mikor a fele 
útig jutott, már megkapta az értesítést, hogy Kassziuszt saját katonái 
megyilkolták. Visszafordult tehát, de nemsokára ismét a markomannok
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ellen kellett vezetnie hadait, mert ezek nem törődve a békeszerződéssel, 
miután megerősítették magukat, ismét támadólag léptek fel. Márkusz 
Auréliusz sikerrel harcolt ellenük, de mielőtt a háborút befejezhette 
volna, 180-ik év március 17-én a táborában fellépett dögvész áldozata 
lett. Az ágyát könnyezve körülálló barátaihoz utolsó órájában ezen 
szavakat intézte :

„Ne én miattam siránkozzatok, hanem a dögvész és a köznyomor 
miatt.”

Ez a nyilatkozata is jellemzi egész gondolkozását és érzületét. 
Páratlanul előkelő szellemét és jó szívét legfeljebb a keresztények ellen 
tanúsított szigora homálvosítja el. Úgy mondják, hogy ez a nagyelméjű 
és nagyszívű uralkodó nem volt képes a kereszténység iránt rokonszenv- 
vel viseltetni és szigorúan üldözte őket, sőt több apostolukat kivégez
tette. Pedig az ő korában a kereszténység már annyira el volt terjedve, 
hogy táborában is volt nem egy olyan légió, melynek harcosai mind 
keresztényekből kerültek ki. Ilyen volt a többek között a XH-ik légió, 
melyről érdekes történetet jegyeztek fel. Midőn Márkusz Auréliusz a mar- 
komannok elleni csatáját vívta, olyan nagy tikkadtság lepte meg a légió
kat, hogy közel voltak az elfulladáshoz. Ekkor aXII-iklégió katonái az 
Istenhez folyamodtak, hogy küldjön számukra esőt s a csoda nemsokára 
meg is történt, mert olyan zápor keletkezett, hogy a katonák csillapít
hatták szomjukat és a halálra vált légiók pár perc múlva egészen felfrissül
tek Sőt nemcsak ez, hanem több is történt a hagyomány szerint, mert 
mikor a rómaiak vizet kaptak, ugyanakkor a markomannokra, a kvádokra 
és többi népre óriási mennydörgés és villámlás között vészes jégeső 
zúdult, mely megkergette őket. Márkusz Auréliusz az isteni csoda ha
tása alatt állítólag kissé magábamerült és ekkor nevezte el a XII-ik 
légiót „fulminátrix” (villámszóró) névvel.

Alikor Márkusz Auréliusz végóráját közeledni érezte, fiát ágyához 
hívatta s megbízta őt a háború folytatásával. Nagyon keveset beszélt 
különben vele, mert nem akarta, hogy a betegség reá is átragadjon. 
Kevéssel e jelenet után arcát befödte, mintha aludni óhajtana s pár 
perc múlva meghalt. Egyideig azt hitték, hogy halálát fia, Kommo- 
dusz siettette azzal, hogy az orvosok által mérget adatott be atyjának, 
csakhogy az uralmat minél gyorsabban átvehesse. Ennek a mende
mondának azonban kevés alapja van.
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Kommodusz.
(Kr. u. 180—193.)

Márkusz Auréliusz jellemének bizonyos gyöngesége melleit tele 
volt kiválóságokkal és fényes emberi tulajdonokkal s nem az ő hibája 
volt, hogy alatta indult meg az a folyamat, a barbár népek erőre ka
pása, amely a római birodalom felbomlásához vezetett. Fia, Kommodusz, 
kit örököse gyanánt hagyott maga után, nem abban a szellemben nevel
kedett, ami szükséges egy olyan fejedelmi sarj számára, aki egy világ- 
birodalom sorsát van hivatva intézni. Elkényeztetett, szeszélyes, önfejű 
volt és önző tulajdonságai már korán jelentkeztek.

Lelkületére jellemző az a kegyetlensége, melyet egyik rabszolgá
jával szemben tanúsított. Mindjárt trónralépése elején történt, hogy 
egyik rabszolgája nem melegítette fel kellőképen a fürdőjét. Kommo
dusz erre olyan dühbe jött, hogy kiadta a parancsot:

„Vessétek tűzbe !”
Nevelője azonban kijátszotta a parancsot s a rabszolga helyett 

egy megnyúzott kosnak a bőrét vettette tűzbe s mikor az állati bőr 
javában égett, jelentette Kommodusznak :

„Felség, parancsa teljesítve van !”
Kommodusz a legnyugodtabban felelte :
„Helyes, a bűnös megérdemelte büntetését!”
Ez az epizód megdöbbentően mutatta, hogy az ifjú Kommodusz- 

ban a Kaligulák, Nérók és Domiciánuszok kegyetlensége támadt életre 
s hogy uralkodásának olyan fejezetei lesznek, melyek véres lapokkal 
fognak kiválni a rómaiak történelméből. Mindazonáltal egy-két eszten
deig mérsékelte magát. Megelégedett azzal, hogy udvarából eltávolí
totta atyja hű embereit és tanácsadóit s olyan hízelgőkkel vétette ma
gát körül, akik mindenféle céljaira kész eszközök voltak.

Ámde ez az önmérséklete is csak rövid ideig, az első három esz
tendőben tartott. A nép ekkor még kedvelte őt, mert ahhoz, hogy vala
melyik uralkodó a nép előtt kedvessé váljék, nem kellett egyél), mint 
a színjátékok rendezése és gabona kioszlása. Kommodusz pedig ezek
ben a dolgokban nem tért el a hagyományoktól, sőt nagyon is rajta 
volt, hogy a népszerűségnek ezt az olcsó fajtáját biztosítsa magának. 
Csakhogy titokban egy párt szerveződött ellene, melynek az volt a leg
főbb célja, hogy elveszítse őt. A merényletre már minden előkészület 
megtörtént s ha a véletlen közbe nem jön, Kommodusz áldozatául 
esik az összeesküvők tőrének. v



Az történt ugyanis, hogy este, midőn Kommodusz egyik szín
játékról hazamenet közben egy homályos térségen haladt át, egy Kvad- 
rátusz nevű merénylő hirtelen előugrott s a következő szavak kísére
tében tőrt emelt re á :

„Kommodusz, a szenátus küldi ezt neked !”
Az előleges figyelmeztetésre az ifjú uralkodónak volt még annyi 

ideje, hogy félreugorjon s ezáltal a biztos halált elkerülje. A merénylőt 
azonban utolérte sorsa. Rögtön elfogták s kegyetlen kínvallatás között 
kénytelen volt bűntársait megneveznie. A vizsgálat folyamán aztán ki
derült, hogy a szenátus számos tagján kívül Yerusz anyja, Lucilla, aki 
Kommodusznak a nagynénje volt, áll az összeesküvés élén s ő bírta rá 
társait az uralkodó elleni konspirációra. Kommodusz, mihelyt értesült 
erről a mozgalomról, nyomban a legszigorúbb rendeletet bocsátotta 
ki annak elfojtására. A kompromittált szenátorokat a császár elfogatta, 
Lucillát száműzte, a merénylő Kvadrátuszt pedig kegyetlen kínok között 
kivégeztette.

De nem sokáig tartott a többi összeesküvők bebörtönöztetése 
sem. Kommodusz ezeket is, valamint Lucillát irgalom nélkül megölette 
s hogy elrettentő példával szolgáljon, mindazok ellen, akik a legtávo
labbi gyanúval voltak illethetők, hasonló szigorral járt el. Megújúltak 
tehát a Tibériusz, Kaligula, Néró, Domiciánusz uralkodásának rém
napjai. A lex majesztátisz megint kitűnő ürügyül szolgált arra, hogy a 
császárság legkiválóbb férfiai, akár Rómában, akár a tartományokban 
tartózkodtak, zaklatásoknak, gyanúsításoknak s végül halálos ítéletek
nek legyenek kitéve.

Rémuralom idején az emberek sohasem lehetnek biztosak benne, 
hogy valamely rágalom vagy vádaskodás alapján mikor kerül reájuk 
a sor. Még a kegyencek sincsenek kivéve ez alól a törvény alól, leg
feljebb arról lehet szó, hogy bünhödésük korábban vagy későbben 
fogja-e őket utolérni.

Kommodusz udvarának mindenható intézője volt Perennisz, aki 
a császár legbizalmasabb tanácsosai közé tartozott. Hízelgéseivel és 
szolgalelkűségével annyira meg tudta kedveltetni magát, hogy Kommo
dusz elárasztotta őt minden kegyével. Ámde fordult a dolog és a még 
nálánál is élelmesebb udvaroncok titkos besúgásaira egy napon azt 
kellett tapasztalnia, hogy gyanús szemmel figyelik minden lépését, 
sőt hogy a császár nyilt ellenszenvvel viseltetik iránta. Nem sok ideje 
volt a tűnődésre, mert egy napon a császár rendeletére elfogták és bör
tönbe vetették, miután előbb hazaárulónak nyilváníttatott. A börtön
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ben sem volt sokáig időzése, mert következett a még ennél is szigorúbb 
büntetés : a halál. A vizsgálat befejezése után átadták ugyanis a test
őröknek s ezek aztán felkoncolták.

Kommodusznak azonban nem volt elég az ő megöletése. A bün
tetést kiterjesztette ártatlan családjára is s az apán kívül a feleséget 
és a gyermekeket is megölette. Perennisz kivégzése után a bizalmas 
tanácsadói tisztséget egy Kleánder nevű rabszolga töltötte be, egy ke
gyetlen, rosszindulatú, aljas jellemű és rendkívül fukar ember. Kezdte 
azzal, hogy elődje javait és kincseit magának adatta s a gazdagok ellen, 
csakhogy vagyonukat elvehesse, valóságos hajtóvadászatot rendezett. 
Kleánder már-már azt hitte, hogy nála nincs boldogabb ember Rómá
ban, mikor egészen váratlanul kicsöppent a császár kegyeiből.

Rómát ezidőben két csapás is meglátogatta : az éhség és a dög
halál. A nép vad elkeseredéssel hullámzott a város uccáin s fenyegető 
magatartással indult a császári palota elé.

„Vesszen Kleánder !” — kiáltották mindenfelől.
Az éhség kitörését ugyanis Kleánder művének tulajdonították. 

A nép fenyegető magatartása egyre vészesebb alakot öltött. A császár 
egyik nővére, Fadilla ekkor kétségbeesve menekült Kommoduszhoz s 
figyelmeztette őt az elkeseredett hangulatra, melyet csak abban az 
esetben csillapíthat le, ha Kleándert a népnek kiszolgáltatja. Kommo
dusznak volt annyi esze, hogy amikor a maga épsége és főtanácsadójá
nak élete között kellett választania, habozás nélkül az utóbbit áldozta 
fel. A saját jelenlétében végeztette ki főtanácsosát és fejét a nép közé 
dobatta engesztelésül. Ezzel a radikális eljárással tényleg elérte azt a 
célt, amelyre számított. A nép dühe az utált tanácsos fejének láttára 
lecsendesült s a hullámzó csoportok lassanként szétoszoltak.

A kormányzás fontos teendői iránt Kommodusz az első perctől 
fogva kevés hajlanuóságot tanúsított. Annál többre és nagyobbra be
csülte a testedző és ügyességet fejlesztő sportokat. Napjait állandóan 
gladiátorok között töltötte, kiktől a kardvívásban való jártasságot 
sajátította el. Majd a fenevadakkal való viaskodáshoz támadt kedve s 
miután itt is sikerrel álloLta meg helyét, mert védett, biztos állásából 
százával lövöldözte le a vadállatokat, hízelgői dicséretei által annyira 
elkapatta magát, hogy fölvette a Herkules nevet s érmeken és szobrok
ban ezen mivoltában örökíltette meg képmását. Kommodusz uralko
dása ekkor már egészen abban a mederben haladt, mint Néróé. A kor
mányzást átengedte egyik bizalmasának, ő maga csak az ünnepeltetést 
és a tapsokat kereste. Nyilvánosan lépett föl a cirkuszi előadások alkal
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mával s nemcsak fenevadakkal viaskodott, hanem a gladiátorokkal 
is kiállott. Persze nem volt nehéz győznie olyan igazságtalan és férfi- 
atlan eljárás mellett, midőn ellenfeleinek csak tompa ólomkardokkal 
volt szabad vívniuk, ő ellenben szabadon használta az éles kardot, 
mellyel megadhatta végül az ellene hiába küzdőknek a kegyelemdöfést.

Eme szenvedélye idők folytán úgy elhatalmasodott rajta, hogy a 
viaskodáson kívül semmi sem érdekelte. Hogy pedig ezt a sportot minő 
arányban űzte, jellemzi az, hogy hétszázharmincötször lépett fel a 
cirkuszban s volt olyan nap, mikor állítólag egy zsiráfot, több elefántot, 
orrszarvút, szarvast s száz oroszlánt szúrt le.

Voltak azonban Kommodusznak még embertelenebb kedvtelései 
is. Ezek közé tartozott például borotválási szenvedélye. De jaj volt 
annak és azoknak, akiket ő borotvált meg. Mert mikor Kommodusz 
valamelyik napon elhatározta, hogy borotválni fog és ezt környezetével 
tudatta, a kétségbeesés és halálos félelem egyszerre kiült az arcokra. 
Az ő borotválása ugyanis abban állott, hogy az elébe hozott szerencsét
leneket komoly szándék ürügye alatt beszappanoztatta s aztán, mintha 
csak ártatlan tévedésről volna szó, orraikat, füleiket, ajakaikat durva 
röhej között levágta. De még ennél is szerencsétlenebb sors várt azokra, 
viknek az ő gyógykezelése alá kellett vetniük magukat. Szenvedélye 
költ ugyanis neki a sebészkedés is. A kiválogatott „betegeket” meg
kötözve hordták elébe s ő ilyenkor alapos szakértelemmel kezdte a 
lábaikat, karjaikat levágni s elkövetett puszta szórakozásból olyan 
operációkat, melyekbe betegei pár óra vagy pár perc alatt belehaltak.

Eldurvult, perverz és minden emberi iránt érzéketlen, aljas lélek
ben támadhatnak csak ilyen elvadulások. Természetesen a komoly 
kötelességek nem tudták kegyetlenségre hajló természetét lekötni, nem 
csoda tehát, ha uralkodása alatt a birodalom züllésnek indult. A ha
nyatlás legkétségtelenebb jelét az a tény mutatta, hogy Kommodusz 
a birodalom békéjét adófizetés által volt kénytelen megszerezni. Katonái 
nem arattak győzelmeket, ellenben a markomannoknak Róma évi adót 
fizetett, csakhogy ne háborgassák a határokat.

Tizenhárom esztendeig folyt ebben a rendszerben Kommodusz 
uralkodása, midőn elérte végre az a sors, melyet már trónralépése első 
éveiben kihívott maga ellen. Összeesküvést szőttek ellene, mert ez volt 
az egyetlen mód arra nézve, hogy megszabaduljanak tőle. Ennek az 
összeesküvésnek az élén tulajdon felesége, Márcia állott. Márciáról 
sok szimpátikus vonást jegyzett fel a történetírás. Mikor Kvadrátuszt, 
aki Kommodusz első merénylője volt, elfogták, lakásán ott talált a
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császár egy gyönyörű szép lányt, aki elbűvölő hatással volt reá. Ez a 
rokonszenves külsejű és kiváló lelki tulajdonságokkal ékeskedő nő 
Márcia volt.

Kommodusz nemcsak hogy megszerette őt, hanem magával vitte 
udvarába s állítólag első feleségét is azért ölette meg, hogy Márciával 
egybekelhessen. Miután Márcia nagy befolyással volt reá, számos eset
ben valóságos őrangyal hivatást töltött be oldala mellett s különösen 
olyankor, midőn ártatlanok vagy védtelenek üldözéséről volt szó, érvé
nyesítette az áldozatra szánt szerencsétlenek érdekében befolyását. 
Kommodusz egy napon azt a szándékát közölte nejével, hogy Rómá
ban minden tisztviselőt ki fog irtani, hogy semmi néven nevezendő 
veLélytársa ne lehessen, majd beszélt ama tervéről, hogy hivatásos 
gladiátor óhajt lenni, vagyis magát a gladiátorok testületébe akarja 
felvétetni s ebben a minőségben fog mutatkozni nemcsak az uccán, 
hanem a szenátusban is.

Márcia hevesen ellenezte férje hóbortos terveit, de ez ahelyett, 
hogy hallgatott volna reá, titokban bosszút forralt ellene. S nemcsak 
őt, hanem főbb embereit is, kik ellene voltak terveinek, halálra szánta. 
Egy táblára felírta neveiket s már csak napok kérdése lett volna, hogy 
kivégeztessenek, midőn Márcia véletlenül tudomást szerzett a veszede
lemről. Márcia nyomban közölte felfedezését Eklektusszal, a palota 
főnökével és Letusszal, a testőrség parancsnokával s ezekkel egyetértő- 
leg elhatározta, hogy mielőtt Kommodusz ellenük fordíthatná bosszú
ját, elteszik láb alól. A merényletet még azon a napon végre is hajtották.

Kommodusz szokásos viaskodási gyakorlatából fáradtan hazatérve 
italt kért, mire Márcia méreggel kevert bort nyújtott át neki, melyet 
Kommodusz egy hajtásra kiivott. A méreg hatása nemsokára mutat
kozni kezdett s éppen ezért oka volt Márciának attól tartania, hogy 
Kommodusz utolsó bosszú gyanánt még halála előtt elveszítheti őt és 
társait, ezért előhívatta Narcisszusz nevű hívét, egy hatalmas termetű 
bajvívót, aki rávetette magát a fuldokló császárra és megfojtotta.

Kommodusszal a teljes katonai önkényuralom vette kezdetét 
Róma történetében, úgyhogy a birodalom hanyatlása ezzel teljesen elő 
volt készítve. Ennek a hanyatlásnak az előkészítésében és gyorsításá
ban Kommodusznak tetemes része volt. Ezért az ő emléke csak fájó 
sebeket szakaszthatott fel mindama hazafiak keblében, akik komolyan 
aggódtak a birodalom sorsáért s mindenekfölött szívükön viselték a 
római erkölcsök épségben maradását.
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Helvéciusz Pertinax és Didíusz Juliánusz.
( K r .  u .  1 9 3 . )

Kommodusz meggyilkolásának híre nem megdöbbenést, hanem 
általános örömet keltett Rómában. A szenátus határozata fejezte ki 
leginkább a halála felett megnyilatkozó közhangulatot. Egy szenátor 
indítványára ugyanis egyhangúlag kimondotta a szenátus, hogy Kommo
dusz becstelenné tette magát a római nép előtt s mint ilyen, nem érdemli 
meg azt a kegyeletet, ami a jó uralkodókat megilleti. Ennélfogva el
rendelték szobrának ledöntését, holttestét pedig a gladiátorok halottas
kamrájába vitték, honnan minden szertartás nélkül temették el.

A gyilkosok, mihelyt végeztek Kommodusszal, megállapodtak az 
új uralkodó személyére nézve. Helvéciusz Pertinaxra esett választásuk, 
aki a prefektusi tisztséget viselte ekkor Rómában. A testőrök az ő párt
jára állottak s a szenátus is örömmel fogadta jelölését.

Pertinaxot szoros barátság fűzte annak idején Márkusz Auréliusz- 
hoz, ő tehát az uralkodásban is iparkodott elhunyt barátja elveit 
követni. Kezdte azzal, hogy a terhesebb adókat, melyek Kommodusz 
uralkodása alatt hozattak be, eltörölte, az udvar luxuskiadásait mel
lőzte, a méltatlanul sújtott polgárok szabadságát visszaadta s általában 
gondoskodott arról, hogy a kereskedelem, ipar és földmívelés fejlesztése 
által a nép sorsán enyhítsen.

Pertinax kitűnő uralkodónak indult s azzá is vált volna, ha időt 
engednek neki hasznos reformjai megvalósítására. Csakhogy Rómában 
a katonai önkény már annyira elhatalmasodott ekkor, hogy semmit 
sem lehetett tenni ellene. A testőrség pár hónapig még csak nyugodtan 
viselte magát, de nemsokára lázongani kezdett azon ürügy alatt, hogy 
äz új császár nem fizette meg a számukra megígért jutalmat. Holott 
az igazi oka az volt lázadásuknak, hogy Pertinax szigorú fegyelmet akart 
a katonai szolgálatban életbeléptetni, mert látta, hogy a fegyelem meg- 
lazulásával a katonai rend teljesen megszűnik s az alkotmány is mind
untalan a lázongó csapatok önkényének esik áldozatul.

Javító szándékai azonban mind nem használtak. A testőrök 
újabb lázadásban törtek ki s mintegy háromszázan a császári palota 
felé rohantak, hogy palotaforradalom által iparkodjanak Pertinaxot 
megbuktatni. Mikor a zendülők a császári palotát elérték, Pertinax 
fegyvertelenül ment eléjük s bátran figyelmeztette őket eljárásuk ok
talan és igazságtalan voltára. Tisztes alakjának és bátor szavainak
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olyan nagy hatása volt a katonákra, hogy önkéntelenül meghátráltak 
és nem mertek semmit tenni ellene.

A  császári testőrök, a preloriánusok.
M ióta a testőrök  vo ltak  legfőbb  tám ogató i acsászárok  zsarnoki h atalm án ak, nagy  szerepet 
já tszo tta k  R ónia p o litik a i életéb en . N em  egy császár egyedü l nek ik  köszönh ette trónját, de

sokszor b uk ását is.

Akadt azonban egy katona, egy batáviai testőr, kit nem illettek 
meg Pertinax szavai s egészen közelébe férkőzvén lándzsájával testébe



Néró cirkuszában.
A  k ié h e z te te t t  v a d á lla to k  p ré d á já u l d o b o t t  k e r e sz té n y e k  m e g a d á s sá  1 v á r já k  szö rn y ű  sorsu k a t. A v érszom jas n éző k ö z ö n sé g  n a g y  g y ö n y ö r ű s é g e t  ta lá l t  a  s z e r e n c sé t le n e k  b o r z a lm a sa n  k ín o s  h a lá lá b a n .
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szúrt. Erre társai is elővették fegyvereiket s rásújtottak a császárra, 
aki, anélkül hogy védte volna magát, tógájával elfödte szemeit s szó 
nélkül meghalt. Hetvenéves aggastyán volt ekkor Pertinax s mindössze 
alig három hónapig uralkodott. A lázadók a császár fejét lándzsára 
tűzve bejárták a várost s hangosan hirdették győzelmüket. A kato
nák hatalma elekor már annyira elfajult, hogy sem a szenátus, sem a 
nép nem mert semmit sem tenni ellenük.

Most már egészen nyíltan licitáltak a császári méltóságra. A kato 
nák azt voltak hajlandók pártolni, áld többet fizet s kihirdették a város
ban, hogy azé lesz a császári trón, aki legtöbbet fizet érte. Jelentkezett 
is mindjárt egy vállalkozó Didiusz Juliánusz személyében, aki eddig 
szenátori tisztséget viselt s tetemes összeget volt hajlandó áldozni a 
császári méltóságért.

A pretoriánusok száma megütötte a tízezret s Didiusz Juliánusz 
ennek a nagy tömegnek fejenként 6000 pengőnek megfelelő összeget 
fizetett, csakhogy a főhatalmat elnyerhesse. Az üzletet szabályszerűen 
megkötötték s habár a szenátus és a nép zúgolódtak, a pretoriánusok 
nem sokat törődtek vele.

Juliánusz tehát és főképen nagyravágyó felesége a boldogság 
mámorában úsztak a sikerült vásár fölött. Pedig, hacsak egy szemernyi 
előrelátással ítélik meg a helyzetet, gondolniok kellett volna arra, hegy 
ez a császárság nem lehet hosszú életű, valamint nem volt az Pertinaxé 
sem, kinek holtteste még ott hevert a palota lépcsőzetén, mikor az új 
császáripár a maga trónusát sietett elfoglalni.

Későn, mikor már benne volt a megízlelt hatalom élvezésében, 
Juliánusz kezdett tűnődni afölött, hogy vájjon nem történhetik-e meg 
vele is az a katasztrófa, ami Pertinaxszal megesett. A tartományi légiók 
közül ugyanis egyszerre három lázadt fel a pretoriánusok önkénye ellen 
s mindenik a maga vezérét akarta megtenni császárrá. A británniai légiók 
Klodiusz Albinusz, a szíriaiak Peszcenniusz Niger, a pannoniak pedig 
Szeptimiusz Szeverusz érdekében kardoskodtak. Különösen Szcptimiusz 
Szeverusz sietett a maga jogait biztosítani. Katonáinak kétszer annyi 
jutalmat ígért, mint amennyivel Juliánusz a trónt megszerezte s ez az 
ígéret olyan varázserővel hatott csapataira, hogy azok lelkesedéssel 
követték őt. S minél inkább közeledett Szeptimiusz Szeverusz serege 
Róma felé, annál inkább kezdett kétségbeesni Didiusz Juliánusz. Érezte, 
hogyha ütközetre kerül a sor, ő lesz a vesztes, mert hiszen a kapzsi pre
toriánusok támogatására nem nagyon számíthatott.

Pedig Szeptimiusz Szeverusz serege gyorsan közeledett Róma alá.



Juliánusz előbb még megpróbált minden eszközt, mellyel elhárítani 
vélte a veszedelmet. Meg akarta előbb mérgeztetni vetélytársát, de ez 
nem sikerült. Majd alkudozni próbált vele. ígérte, hogy társul veszi 
maga mellé. Végül ott állott a biztos bukás előtt, mert a pretoriánusok, 
akik drága pénzen megválasztották, most egyszerűen cserbenhagyták. 
Követeket küldöttek Szeptimiusz elé s kijelentették neki, hogy hajlandók 
pártjára állani, sőt Pertinax gyilkosait is kiadják. Juliánusz helyzete 
egyre kétségbeejtőbbé vált. Most már teljesen védtelenül és elhagyatva 
állott. Uralkodásának hatvanötödik napján betelt aztán rajta is a vég
zet. Mikor a pretoriánusok nyíltan félreállottak oldala mellől, a szenátus 
egy fegyveres csapatot küldött ellene, mely betört a császári palotába 
és megölte őt. így végződött Didiusz Juliánusz hatvanöt napos csá
szársága.
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Szeptimiusz Szeverusz.
( K r .  u .  1 9 3 — 2 1 1 . )

Szeptimiusz Szeverusszal egyidejűleg Albinusz és Niger, a britán- 
niai és szíriai légiók parancsnokai is törekedtek a császári hatalomra, 
de Szeverusznak sikerült félrevezetnie őket azzal, hogy ő csupán Pertinax 
gyilkosait és méltatlan utódát, Juliánuszt akarja megbüntetni. Ámde, 
amíg ezen nyilatkozatokkal tartotta vetélytársait, a keze alatt levő 
légiókat villámgyorsan mozgósította és Rómában termett velük, hol 
aztán nem titkolta többé, hogy ő igenis a császárságot akarja. Szeptimi
usz Szeverusz egyedül a hadseregre kívánt támaszkodni s erélyes, sőt 
kegyetlen rendszabályokkal fogott hozzá a katonai önkényuralom meg
szervezéséhez.

Hogy a szenátussal mennyire nem törődött, mutatja az a tény, 
hogy mikor a szenátus küldöttsége elébe járult, hogy őt mint császárt 
üdvözölje, megparancsolta embereinek, hogy motozzák meg egyenként 
a küldötteket, vájjon nincs-e náluk tőr elrejtve. Rómába érve, az utolsó 
évtizedek alatt elhatalmasodott városi helyőrséget, a pretoriánusokat 
föloszlatta s kiűzte őket Rómából. Megadta Pertinax emlékének is a 
végtisztességet s mikor mindezeket elintézte, rendezte seregeit, hogy 
vetélytársaival, az ellencsászárokkal leszámoljon. Mind a két vetély
társát aztán olyan sikeresen megverte, hogy nem kellett tartania többé 
támadásaiktól, mert elfogatásuk után egyben kivégeztetésükről is gon
doskodott.

Szeverusz ezekben az ütközetekben és az utána következő idő
14*
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szakban rendkívül kegyetlennek mulatta magát ellenségei iránt. Nem
csak vetélytársait, hanem ezek gyermekeit, hozzátartozóit és párthívcit 
is leölette s midőn az egyik trónkövetelőt, Albinuszt kivégeztette, le
vágott fejét a következő szavak kíséretében küldötte a szenátushoz 
Rómába :

„Küldöm nektek Albinusz fejét, hadd tudjátok meg, hogy harag
szom reátok.”

Ezzel jelezte, hogy nincs szándékában senkinek sem megkegyel
mezni, aki titokban Albinuszhoz szított. Az ellenpártok embereinek 
nagy részét megölette vagy száműzte, vagyonukat elkobozta és az ellen
császárok alatt álló tartományok kiváltságait megszüntette, mert úgy 
gondolkodott, hogy elrettentő példák alkalmazásával és erélyes eszkö
zökkel kell hatalmát biztosítania. Negyven szenátort, kik összekötte
tésben voltak az ellencsászárokkal, kivégeztetett. A kegyetlenkedések 
alkalmából valaki ezt kérdezte tőle :

„Mire való ez a sok vér ?”
A császár rövid gondolkozás után így felelt :
„Kegyetlennek kell lennem, hogy később szelíd lehessek.” 
Perenniusz Nigerrel való csatája közben történt, hogy Bizánc 

egy évnél tovább ellenállott. Niger katonái elszántan védték ezt az erős
séget, de végül mégis kénytelenek voltak feladni a várat Szeverusznak, 
aki ekkor iszonyú bosszút állott rajtuk. A várat először is földig lerombol
tatta, a várost szétdúlta, lakosságát pedig kardélre hányatta vagy fog
lyok gyanánt hajtotta el.

Mihelyt trónját így megszilárdította, katonai uralmat létesített, 
a főhivatalokat pedig családjabeli emberek között osztotta szét. Újra
szervezte a testőrséget s olyan nagy tömeget tartott állandóan készen 
a testőrökből, hogy ezek maguk is egy kis sereget alkottak. Testőrkato
náit azonban nem rómaiakból, hanem barbár harcosokból válogatta ki, 
kiknek a teslőrségbe való felvétele egyúttal kitüntetés és jutalom volt a 
háború alatt tanúsított vitéz magatartásukért. Katonáinak kitűnő fize
téseket adott, mert ebben a tekintetben az volt a jelszava, hogy ked
vezni kell a harcosoknak, hogy ők is kedvezzenek az uralkodónak. 
Állítólag egyszer így szólt fiaihoz :

„Legyetek egyetértők, tegyétek gazdagokká a katonákat s ves
setek meg minden mást.”

Idővel Szeptimiusz Szeverusz rájött arra, hogy a katonák túlsá
gos elkényeztetésével fokozatosan csökken azok hadierénye s hogy az 
egyensúlyt helyreállítsa, ahhoz az eszközhöz folyamodott, mely a várt
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sikert biztosítani látszott. Katonái között ajándékokat osztogatott ki 
és az ajándékok ígéretével iparkodott bennük a harcias erényeket fel
kelteni. Gondja volt különben arra is, hogy kitűnő tisztek vezetése alatt 
álljon a sereg s főképen arra törekedett, hogy a légiók parancsnokaiban 
ébren tartsa a hadierényeket.

A legszigorúbb értelemben való katonai uralom volt ez s természe
tesen a szenátusnak nem volt valami fontos hatásköre a császár abszolu
tizmusa mellett. Kénytelen volt engedelmes eszközévé válnia az ő aka
ratának és teljesítenie minden követelését, mert különben a legerélye
sebb rendszabályokkal kellett számolnia.

Az abszolút császári rendszer azt is magával hozta, hogy a kegyenc- 
uralom nagyon kifejlődött az udvarnál s mindenki abban kereste a maga 
előmenetelét, hogy a császár kegyét megnyerni iparkodott. A császár 
érdekében olyan elméleteket igyekeztek népszerűsíteni, melyek azt 
igazolták a tömeg előtt, hogy a birodalom érdeke a császár abszolút 
hatalmát és korlátlan jogait feltételezi.

Ezen abszolút jogból kifolyólag a császár korlátlanul rendelkezett 
az állam javaival, a polgárok vagyonával és az emberek életével. Szep- 
timiusz Szeverusz idejében a keresztényüldözéseknek még mindig nagy 
a divatja volt Rómában s a cirkuszi mutatványoknak nem egyszer az 
adta legnagyobb szenzációját, hogy az elfogott keresztények tömegesen 
összegyűjtve várták a fenevadaktól való iszonyatos elpusztításukat. 
A kor erkölcse még mindig annyira vad és durva volt, hogy ezek a 
bestialitások csak a legnemesebb szívek előtt tűntek fel a maguk egész 
borzalmasságában. Pedig elekor a keresztények már nemcsak Rómá
ban, hanem a birodalom tartományaiban is annyira elszaporodtak, hogy 
némely vidéken többségre jutottak.

A császári mindenhatóság és az ezzel kapcsolatos kegyencrendszer 
nagyon sok visszás állapotot teremtett Szeverusz uralkodása alatt is, 
úgyhogy a lakosság védtelenül ki volt szolgáltatva az udvar ezen sze- 
Tencsefiainak. A legnevezetesebb személyiség volt közöttük egy Plau- 
ciánusz nevű férfiú, aki előkelő és nagy befolyású hivatalt viselt, mivel 
ő volt a testőrség parancsnoka. Ez a tisztség a császárság folyamán min
denkor bizalmi jellegű volt, amennyiben szinte kivétel nélkül a császári 
ház legbizalmasabb emberei kapták meg. A testőrség parancsnoka 
nemcsak a császári testőrség legfőbb vezetője, hanem a császár 
bizalmas tanácsadója, aki sok kellemetlenséget is okozhat ezer és 
ezer embernek, ha olyan lelkületű volt, hogy szeretett bajba keverni 
másokat.
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Ő és a parancsnoksága alatt álló pretoriánus-csapat, vagyis a csá
szári testőrség nagy hatalmat jelentettek mindig, de különösen ebben 
az időben, midőn a pretoriánusok támogatásától függött a császárok 
trónja. A pretoriánusokat a legszebb és legdaliásabb katonákból válo
gatták ki azzal a rendeltetéssel, hogy a császári palotát és a császár sze
mélyét védelmezzék békében és háborúban. Külön kaszárnyájuk volt 
Rómában, egy külön álló hatalmas és díszes épület, melynek ma már 
csak a romjai vannak meg.

A  pretoriánusok kaszárnyája az ókori Rómában.
T ib ériu sz császár id ejében  ép íte tté k  a  császári testőrség  szám ára ez t a  h atalm as ép ü 'e te t, 
m ely nem  egyszer Volt tan úja  a pénzszom jas p retoriánusok  lázadásának . Ma csak  romjai

van nak  m eg.

Szeptimiusz Szeverusz testőrparancsnoka, Plauciánusz gonosz 
ember volt. Ami Tibériusz uralma alatt volt Szejánusz, ugyanaz volt 
ő Szeptimiusz Szeverusz alatt. Zsarnok természetű, kegyetlen és kapzsi 
férfi, aki a legnagyobb lelki nyugalommal kevert bajba száz és száz 
embert, szegényt, gazdagot egyaránt, ha abból az ő számára bármi kevés 
haszon mutatkozott s minden ténykedését iparkodott arra felhasználni, 
hogy a császár kegyeibe még jobban befúrja magát.
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Plauciánusz a legkétszínűbb s éppen ezért legfélelmesebb emberek 
közé tartozott. Urával szemben alázatos, szenteskedő és szolgálatkész 
volt, lefelé azonban gőgös, kiállhatatlan és kegyetlen. Mindenki ismerte 
szörnyű természetét, egyedül a császár nem tudott az ő bizalmasának 
a lelkében olvasni. Sőt annyira ment iránta való bizalmában, hogy 
saját fia számára kegyencének a leányát kérte nőül, úgyhogy Plauciánusz 
családja ezen a réven beleolvadt az uralkodóházba.

Ámde amíg a császár az ő mindenható kegyencét jótéteményeivel 
állandóan elhalmozta, a felkapaszkodott kegyenc mind többre és többre 
vágyott. Már azt a nagyzoló gondolatot jártatta elméjében, hogy csak 
egy lépés következik még s ő lehet a császár. Ezt a kedvenc eszméjét 
addig ápolgatta, addig táplálgatta, amíg végre elhatalmasodott rajta 
az a vág}T, hogy célját elérje. Természetesen az ilyen terveket valóra 
váltani csakis összeesküvés útján lehetséges. Plauciánusz titokban össze- 
súgott-búgott a maga bizalmasaival és közölte velük szándékát.

Eleinte, mint ahogy általában történni szokott, minden a leg
nagyobb titokban folyt. A császár, mialatt legfőbb tanácsadója leste az 
alkalmas pillanatot, mikor tőrét beledöfheti jótevőjébe, legnagyobb 
bizalmával ajándékozta meg s eszeágában sem volt, hogy hű emberében 
kételkedni merjen. Egy napon azonban figyelmeztették, hogy jó lesz 
vigyáznia, mert akit legjobb emberének tart, legveszedelmesebb ellensége. 
Eleinte nem akart hitelt adni a vádnak, annyira váratlanul érte őt a 
figyelmeztetés. Ámde végül mégis kénytelen volt meggyőződni, hogy a 
figyelmeztetések alappal bírnak s miután előtte is kétségtelenné vált, 
hogy főembere rosszban töri a fejét, megadta nagynehezen beleegyezé
sét elfogatására. Plauciánusz természetesen tiltakozott a vádak ellen, 
csakhogy ez esetben kitűnő színészi játéka kárba veszett. A császár 
kimondta rá az ítéletet:

„Meg kell halnia 1”
És a testőrfőnök és legbizalmasabb tanácsadó fejét saját veje 

ütötte le a törzsétől. A római polgárság megkönnyebbülve lélekzett föl, 
midőn értesült a veszedelmes cselszövő haláláról. Végre egyszer nemcsak 
a gyengéket, igazmondókat, más pártállásúakat, hanem egy ravasz 
bűnöst is utóiért a sors büntetése. Plauciánusz után Papirtiánusz kapta 
meg a testőrfőnöki tisztséget. Papiniánusz egyike volt a római világ 
legkiválóbb jogtudósainak, aki híres társaival, Domiciusz Ulpiniánusszal 
és Juliusz Paulusszal a római jogszolgáltatás fejlesztésére hatalmasan 
befolyt s nagy érdemeket szereztek abban, hogy a római igazságszolgál
tatás ebben az időben hivatása magaslatára tudott emelkedni.
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Szepiimiusz Szeverusz uralkodásához fűződik a párthusz háború, 
továbbá a británniai hadjárat, melynek célja volt Británniát a biroda
lom számára meghódítani. S habár Szeverusz több hadjáratot folytatott 
az itt lakó törzsek ellen, vállalkozását mégsem koronázta siker. De ha 
a harctéren nem is arathatott díszesebb babérokat, Róma és a biroda
lom egyes városainak felvirágoztatása körül nagy érdemeket szerzett 
magának. Voltak ugyan sikerrel vívott háborúi is, többek között a párthu- 
szok elleni, melynek emlékét a fórum bejáratánál emelt diadalív örökí
tette meg, de uralkodásának nagyobb része mégis elég csöndesen folyt le. 
Ő maga ugyan folytonosan elégedetlen volt, amit ingerlékenysége, ide
ges és köszvényes volta még inkább fokoztak s nem egyszer olyan lelki

válságba sodorták, hogy 
öngyilkossági gondola
tok is jártak a fejében. 
Családi állapotai is sok 
keserűséggel töltötték 
el, különösen gyermekei
nek, Karakallának és 
Getának egymás között 
való folytonos viszály
kodása.

Felesége, a rend
kívül szellemes és 
nagyműveltségű Júlia 
Domna két gyermekkel 
ajándékozta meg. Ez a

két gyermek : Karakollá és Gcta, mindkettő fiú, akik engesztelhetetlen 
gyűlölséget tanúsítottak kora gyermekségük óta egymás iránt. Bármit 
is tett Szeptimiusz Szeverusz, nem volt képes a két elkeseredett ellen
séget egymással kibékíteni. Mintha nem is testvérek, hanem a legvadabb 
idegenek lettek volna, olyan égő gyűlölet lobogott bennük egymás iránt. 
De mégis Ivarakalla volt a féktelenebb, aki vad gyűlöletét nemcsak 
öccsére, hanem atyjára is kiterjesztette.

Ivarakalla már az apját is ellenségének tekintette, aki útjában 
áll érvényesülésének s hogy ezt az akadályt elhárítsa óljából, a testőr
ség között lázadást szított apja ellen.

Nem raj La múlt, hogy szándékát végre nem hajthatta. Ivarakalla 
annyira romlott lelkületű férfi volt, hogy apja megöletésével egy
idejűleg öccsének, a szelídlelkű Getának a kivégeztetésére is készült,

Szeptim iusz Szeverusz császár és családja.
B alo ld a lt lá th a tó  a császár és felesége, Julia  D om ra , jobb
old a lt velük  szem ben két fiúk : Kara ka 11a és G eta. V ésett 

drágakő a párisi N em zeti K ön yvtárb an .



A római császárság törlcnele 217

de szerencsére az összeesküvést fölfedezték s Karakalla és társai 
fogságba jutottak-

Szeplimiusz Szeveruszt mélyen megrendítette fiának ez a rette
netes romlottsága. Az első pillanatban a legnagyobb szigorral lépett fel 
úgy ellene, mint bűntársai ellen s kimondotta rájuk a halálos ítéletet. 
Csak mikor az ítélet végrehajtására került volna a sor, támadt fel benne 
az apai szív, mely sokkal gyöngébb, elnézőbb és megbocsátóbb volt, 
hogy sem képes lett volna a szigorú ítéletet végrehajtatni. Szeverusz 
bízott abban, hogy a kegyelem nemesítő hatással lesz a megtévedt fiúra 
s neki is, társainak is nagylelkűen megbocsátott.

Eborákumban a britanniai táborozás alatt, életének hatvanötödik 
évében, Kr. u. 211 -ik esztendőben sok szenvedés után húnyt el. Halálos 
ágyán élete sorsán eltűnődve, keserűen törtek fel ajkáról utolsó szavai: 

„Minden voltam, mindenem v o lt; most semmi sem vagyok és 
semmim sincs.”

Majd látni kívánta azon hamvvedert, melybe elégetett hamvait 
fogják elhelyezni. Mikor teljesítették kérését, kezébe vette az urnát s 
hosszasan eltűnődve felette megszólalt:

„Kis hamvveder, te fogod nemsokára befogadni azt, kinek az 
egész világ szűk volt.” . ,

Utolsó pillanatáig megtartotta éberségét. Többször kifejezte azt 
az óhaját, hogy bárcsak fiai egyetértésben élnének.

Szcptimiusz Szeverusz fiai. — Karakalla és Gela uralkodása.
( K r .  u .  2 1 1 — 2 1 7 . )

A császár végakaratához képest a katonaság, a szenátus és a római 
nép mind a két trónörököst császárrá választotta. A két testvér, miként 
már mondtuk, ádáz gyűlölettel viseltetett egymás iránt. Ennek a nagy 
gyűlöletnek Karakalla volt az előidézője és forralója. Önző lelke nem 
tudott megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy a hatalmat testvérével 
meg kell osztania s mindent elkövetett ennek megbuktatására. Szep- 
timiusz Szeverusz ugyanis még életében társuralkodóul vette fiait maga 
mellé s hogy a kormányzásban gyakorolhassák magukat, különböző 
tartományokat jelölt ki részükre.

Karakalla a Márkusz Auréliusz Antóniusz nevet vette fel, de e 
néven kívül nem is volt semmi egyéb benne, ami nagy elődjéhez hasonlí
totta volna. Vad, kegyetlen, erkölcsi érzés híján levő durva férfiú volt,



teljesen ellentéte a gyöngédhajlamú Getának, aki egészen anyja tulaj
donságait örökölte. Julia Domna kedvence talán emez okok miatt a 
kisebbik fiú lett, akit elhalmozott szeretetének és jóságának minden 
jelével. Némelyek Karakallának öccse iránt táplált égő és állandó 
gyűlöletét innen magyarázzák.

Geta jószívűsége és finomabb hajlamai már gyermekkorában ki
tűntek. Nyolcéves lehetett, midőn egy alkalommal megpillantotta annak 
a huszonkilenc szenátornak a nevét a halálraítéltek között, kiknek az 
volt minden vétkük, hogy Albinusz pártján állottak. A gyermek nem 
hagyhatta szó nélkül a dolgot és sírva kérlelte atyját, hogy kegyelmez
zen meg a szenátoroknak. Szeptimiusz Szeverusz azonban hajthatatlan 
maradt s kegyelmezés helyett ezt felelte :

„Gyermekem, ezek valamennyien ellenségeink, akiktől most meg
mentelek benneteket.”

Geta azonban tovább kérlelte atyját, majd tudakozódott a halálra
ítéltek családi állapota irán t:

„Nincsenek-e ezeknek a szerencsétleneknek szüleik, testvéreik, 
gyermekeik és barátaik ?”

Nem tagadhatták el az igazságot előtte :
,,De vannak.”
Geta felkiáltott:
„Akkor nagyon sokan lesznek, akik könnyezni fognak a mi győ

zelmünkön és akik nem fognak résztvenni a mi örömeinkben.”
Szeptimiusz Szeveruszra állítólag olyan nagy hatással voltak fiának 

szavai, hogy már hajlandó lett volna megkegyelmezni a szenátorok
nak, ha véletlenül nem hallja a beszélgetést Karakalla is, aki öccsével 
egyet nem értve nagy hévvel követelte a szenátorok kivégezését, 
sőt még többet is, mert igy kiáltott föl:

„El kell őket mind pusztítani!”
Szeptimiusz Szeverusz végül mégis úgy döntött, hogy a szenátoro

kat kivégeztette, mire Geta borús elősejtelmektől gyötörve fordult 
bátyja felé és így szólt:

„Mivel te senkit sem akarsz kímélni, idővel még saját testvére
det is megölöd.”

A két testvér ellentétes jelleme, gondolkozása élesen kidomboro
dik ezekben a kis epizódokban. Nem bírtak egymás irányában sohasem 
felmelegedni, mert Karakalla szívtelensége olyan határtalan volt, hogy 
öccsét is teljesen elidegenítette magától. Apjuk halála után annak ham
vaival megindultak Britanniából Rómába. Ekkor már olyan nagy volt

2 1 8  Tolnai Világtörténelme
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a feszültség közöttük, hogy nem bírták egymást kiállani. Az egész úton 
egy szót sem váltottak, sohasem étkeztek együtt s mindenik külön élt, 
külön teslőrséggel, attól való félelmében, hogy a másik meg akarja őt 
mérgezni.

Nem változtatott életmódjukon Rómába való érkezésük sem. 
Elfoglalták a császári palotát és pedig annak egyik szárnyát Karakalla, 
a másikat Geta. Mind a ketten szerették volna, ha a birodalmat feloszt
hatják egymás között, hogy egymástól függetlenül uralkodhassanak, 
csakhogy a nép tiltakozása és egyéb nehézségek miatt ezt a szándéku
kat nem tudták megvalósítani. A birodalom felosztása később más 
uralkodók alatt létrejött ugyan, most azonban Julia Domna ellenkezése 
miatt sem lehetett megtenni, mert ő még mindig bízott abban a lehetet
lenségben, hogy a testvérek meg fognak békülni egymással.

Holott ismernie kellett Karakalla természetét s tudnia kellett 
azt is, hogy aki képes volt törődött, ősz atyja ellen tőrt emelni, az a 
saját öccse uralkodását sem fogja sokáig eltűrni. Julia Domna azonban 
mindezek ellenére sem mondott le arról, hogy gyermekeit egymással 
kibékítse. Magához hívta őket s kérte, hogy ne osszák fel a birodalmat, 
mert ő mindkettőjüket szereti s nem tudna egyik nélkül sem ellenni. 
Majd könnyezve kérte őket, hogy ne gyűlöljék többé egymást, legyenek 
testvéri szeretettel egymáshoz s iparkodjanak egymás hibáit elnézni.

Getát jó szíve máris annyira ellágyította, hogy hajlandónak mutat
kozott a békülésre. Karakalla azonban anélkül, hogy a békülésre őszin
tén gondolt volna, úgy tett ekkor, mint aki nem akar akadályokat gör
díteni a békesség elé, de elméjében már ekkor mást forgatott. Miuúún 
megállapította, hogy a dolognak másként, mint árulással, nem vethet 
véget, a megtértet színlelte s közölte anyjával, hogy ő hajlandó mindent 
megtenni a békesség érdekében. Csupán azt kérte, hogy a siker érdeké
ben egészen bizalmas jellegű legyen a találkozás s hármukon kívül ne 
legyen senki a beszélgetésnél. Julia Domna örömkönnyeket sírt Kara
kalla ezen nem remélt nyilatkozatára s rögtön értesítette Getát is, kivel 
elhatározták, hogy a közeli napok egyikén Julia Domna lakosztályában 
fognak találkozni.

Geta minden gyanú nélkül, sőt örömmel ment a találkozásra, 
bízva abban, hogy a sok évi áldatlan viszálynak valahára vége szakad. 
Karakalla is elment, csakhogy őt egészen más szándékok vezérelték. 
Sötét tervét már elkészítette ekkor magában s azt is elhatározta, hogy 
kímélet nélkül végre fogja hajtani. Mialatt anyja és öccse a kibékülés 
reményében várták, orgyilkosok társaságában indult a találkozásra,
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hogy a tőrbe csalt Getát elpusztítsa. Az orgyilkosoknak megparancsolta, 
hogy szükség esetében, ha ellenállást fejtene ki, anyját sem kell kímélni. 
A kelepce tehát előre el volt készítve. Mihelyt Geta belépett anyja ter
mébe s mihelyt Karakalla a jelt megadta, az orgyilkosok egyszerre előre
törtek és Getát megrohanták. Julia Domna és Geta csak most látták 
azt a förtelmes aljasságot, melyre a gyalázatos ember vetemedett. Geta 
kétségbeesve anyja karjaiba rohant s a gyermek ösztönszerű érzésével 
borult mellére.

„Anyám, megölnek !” — kiáltotta.
Julia Domna átfogta karjaival s úgy akarta védelmezni, de sem

mit sem használt, mert az orgyilkosok leszúrták Getát, sőt még őt is 
megsebesítették. Fiának piros vére elöntötte egész ruháját, ő maga az 
elalélt testtel ájultan roskadt össze a földön. Mikor a gyilkosok elvégez
ték hóhéri munkájukat és távoztak, Karakalla odament kétségbeesetten 
jajveszékelő anyjához és durva hangon rákiálto tt:

„Ha siratni merészeled Getát, te is az ő sorsára jutsz 1”
Karakalla uralkodásának ez a testvérgyilkosság alkotta a nyitá

nyát. A történeti hagyományok fenntartották róla, hogy mikor béren
ceit öccsére rászabadította, önmaga sietett legelőször a tőrt Geta tes
tébe döfni. Most tehát egyedül maradt. A gyilkosság azért nagy szen
zációt okozott mindenfelé. Karakalla Papiniánuszt bízta meg aljas rém
tette igazolásával, a híres jogtudós azonban védő beszéd helyett csak 
ennyit m ondott:

„Könnyebb a testvérgyilkosságot elkövetni, mint védeni.”
Papiniánusz halállal lakolt ellenkezéséért. De ez még csak a kéz 

det volt. Az áldozatoknak hosszú sora követte őt, Geta barátai, hívei, 
hozzátartozói, több mint húszezerén, kiket ez a Kaligulánál is szörnyű
ségesebb fenevad irgalmatlanul kivégeztetett. Benne ismeretlenek vol
tak azok az érzelmek, melyek apját, Szeptimiusz Szeveruszt arra indí
tották, hogy neki, Karakallának megkegyelmezzen, midőn tőrt emelt 
ellene. Midőn ő gyanút fogott nejére, majd Pertinax fiára, nem nézte 
sem azt, hogy saját felesége, sem azt, hogy egy volt császár fia, hanem 
a legnagyobb hidegvérrel elrendelte kivégzésüket.

A pretoriánusok és a katonák fellázadhattak volna ellene, de ezek 
mindig csak olyankor lázadtak, mikor valami nem az ő érdekeik szerint 
történt. Már pedig Karakallának volt annyi esze, hogy nem sértette az 
ő érdekeiket, sőt, hogy támogatásukat megnyerje, azzal kezdte, hogy 
atyja kincseit szétosztatta közöttük. Bánták is ezek, hogy mit csinál 
az új császár ezután a néppel, Geta híveivel és másokkal, mikor ők dúsan
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ki voltak elégítve. Milliókra menő ajándékokkal látta el őket s a katona
ságon kívül nem is törődött senkivel. Tudta, hogy amíg a katonák mel
lette vannak, úgyis hiábavaló minden elégedetlenkedés.

Karakalla bősz elvakultságában annyira ment, hogy Nagy Sán
dorhoz hasonlította magát. Úgy járt, úgy öltözött, úgy viselkedett, 
mint ő s olyan szobrokat állíttatott magának, melyeken Nagy Sándor-

Karakalla császár.
U ralk od ását azzal k ezd te , h ogy  öccsét, G etát, ak i, uralkodótársa  
vo lt, m eggy ilk o lta tta , a z tá n  ifivégezte tte  en n ek  2o ezer h ív ét. 
M ivel sok pénzre vo lt  szü ksége, fö lem elte az  ad ókat, m egsarcolta  
a békés tartom án yok at, ső t m ég rémes vérfürdőket is rend ezett  
o tt. Öt év i uralkodás u tán  végre e sy  tes tő rtisz t szúrta le ez t az  

em beri vad álla to t.

hoz hasonló öltözetben volt ábrázolva. Nem törődött az emberek véle
ményével vagy becsülésével, de a nép érdekeivel sem. A katonákat tömte 
egyedül, hogy támaszt szerezzen magának zsarnokságához. A szükséges 
anyagi eszközöket pedig ott vette, ahol találta. Az adók emelésével, 
vámok növelésével, gazdagok kifosztásával gyűjtötte össze a szükséges 
pénzt, melyet aztán építkezéseire és egyéb költséges kiadásaira mind 
elpazarolt.
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De sokszor ezek a források sem mutatkoztak elégségeseknek a 
költségek fedezésére. Ilyenkor, hogy pénzt szerezzen, birodalmának 
minden tartományát bejárta és megsarcolta. S még ez is hagyján lett 
volna, ha fel nem támad benne állati vérszomia, mely a leghatártalanabb 
bőszültségekre ragadta. Alexandriában például, értesülvén azokról a 
gúnyos megjegyzésekről, melyeket személye ellen tettek, olyan vér
fürdőt rendeztetett, ami páratlan a maga nemében. Hatalmas tömegekben 
összecsődíttette a népet s mikor együtt volt, lemészároltatta. Katonáit 
rászabadította a védtelen tömegre s mindaddig ölette azt, amíg bele 
nem fáradtak. Ugyanekkor a katonák másik része mély gödröket ásott, 
ahova mindenkit bedobtak, akár meg volt halva, akár élt. Kétségbeesett 
jelenetek és borzalmas küzdelmek folytak ezután ezen gödrökben. Az 
áldozatok, mikor látták, miről van szó, nem hagyták magukat, hanem 
bírókra keltek a katonákkal s azokat is berántották magukkal a gödrökbe, 
ahol rettentő kínok között pusztultak el.

Ámde Karakalla sem viselhette büntetlenül sokáig a császársá
got. Öt évig uralkodott ugyan, de ennek az öt esztendőnek több volt a 
véres eseménye, mint más uralkodónál ötvennek. Végre aztán ő maga 
is fegyver által esett el, jóllehet, bízott abban, hogy katonái támogatá
sával hosszú uralmat fog biztosítani magának. A testőrség főnöke ekkor 
Opiliusz Makrinusz volt, kiről egy jóslat azt hirdette, hogy császári 
méltóságra fog emelkedni. Makrinusz tudta, hogy mihelyt Karakallá- 
nak ez tudomására jut, ki fogja őt végeztetni. Hogy ezt megelőzze, meg
engedte egy Marciálisz nevű testőrtisztnek, kinek testvérét Karakalla 
nemrég ölette meg, hogy a császárt leszúrja. A merénylet 217-ben 
történt meg s a jóslat nemsokára beteljesedett.

Az új császár Makrinusz lett, kit a hadsereg készséggel ismert el 
a birodalom fejének. Makrinusz ügyesen el tudta titkolni, hogy neki 
is része volt Karakalla megölésében. Sőt, hogy emléke irányában való 
kegyeletét kimutassa, az ő nevét vette fel s díszes temetést rendezett 
tiszteletére. A szenátus is hozzájárult a választáshoz, ámbár nem volt 
kedvére a dolog, mert Makrinusz szolga-családból született és a had
seregre sem minden körülmények között számíthatott. Mihelyt olyan 
rendszabályokhoz akart nyúlni, hogy a katonák zsoldját leszállítsa és 
megszokott kényelmüket korlátozza, rögtön kitört a lázadás, mely őt

Makrinusz és Heliogabálusz
(K r. u. 217— 222.)
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is elbuktatta. A lázadás fészke ekkor Szíriában volt. Az itt állomásozó 
római katonák ugyanis megtudták, hogy Karakallának egyik unoka
öccse, Bassziánusz, aki emellett feltűnően hasonlít is hozzá, itt tartóz
kodik s hajlandó volna őket támogatni, ha viszont ők is az ő pártjára 
állanának. A katonák megértették a szép szót, nemkülönben a csengő 
aranyakat s Bassziánuszt császárrá kiáltották ki. Makrinusszal egyedül 
a pretoriánusok maradtak, de ezek sem sokáig, mert mikor látták, hogy 
ingadozó magatartást tanúsít, leszúrták őt.

Bassziánusz, mihelyt császárrá lett, felvette a Hdiogabálusz nevet, 
mellyel jelképezni akarta, hogy ő a napisten ivadékának tartja magát. 
Tizenöt éves volt, midőn császárrá választották s a szenátushoz intézett 
levelében komoly ígéreteket tett arra, hogy legkiválóbb elődeinek példái 
nyomán fog haladni.

Az ígéret azonban csak ígéret maradt, mert mihelyst megtartotta 
bevonulását Bómába, a következő napon megfeledkezett mindenről s 
az érzéki gyönyörökön, fajtalanságon és kegyetlen vérengzéseken kívül 
nem létezett semmi más számára.

A rómaiak egyszerűen megdöbbentek azon a hallatlan cinizmuson, 
mellyel lábbal taposott mindent, amit az erkölcs és a törvény szentnek 
és liszleltnek tart. Keleti orgiákat honosította meg Rómában, melye
ken mindig ő vitte a főszerepet. A legszebb nőkkel vétette magát körül 
s ezek társaságában a legszabadabb bujaságnak dobta oda magát. Mikor 
aztán az itt átélt érzéki gyönyörök sem izgatták, női ruhába öltözött s 
nőnek játszotta ki magát, kinek abban telt legnagyobb kedve, hogy a 
legcsinosabb fiatalemberekkel udvaroltatott magának.

A züllöttség ekkora fokán aligha állott még uralkodó. Férfiszeretői
nek a száma egész csapatot alkotott, kiket a legjobb hivatalokba nevezett 
ki s eltűrte minden visszaélésüket. A legfőbb hivatalokat rövid idő alatt 
borbélyok, táncmesterek, gladiátorok, feslett erkölcsű férfiak, színészek 
foglalták el. Anyjának és nagyanyjának megadta azt a jogot, hogy 
a szenátusba bejárhassanak, sőt körülöttük egy női szenátust szervezett, 
továbbá a törvényeket teljesen felforgatta, ázsiai szokásokat honosított 
meg, sőt az isteni tiszteletbe idegen szertartásokat vitt be.

Valahogyan talán még eltűrték volna ezen visszaéléseit, de gya
lázatosságai felett nem lehetett napirendre térni. A császári palota egy 
rosszhírű házzá lett, hova a leggyannsabb és legkétesebb elemek voltak 
bejáratosak s nem volt az a fajtalanság, amit el ne követtek volna. Végül 
már a katonák kezdték szégyelni magukat császárjuk miatt s mindinkább 
elfordultak tőle. Nagyanyjának, Julia Mözának volt egy Mammea nevű
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leánya, kinek viszont ekkor volt serdülőben Alexander nevű fia A sze
nátus és a katonák titokban arra gondoltak, hogy ezt kellene császárrá 
tenni s a testőrök már meg is voltak nyerve Alexander számára Helio- 
gabálusz azonban gyanított valamit a dologból s aztán az unokaöccsé
nek mindinkább növekvő népszerűsége gyűlölettel töltötte el iránta, 
úgyhogy a cézári méltóságtól is megfosztotta őt. Csakhogy ekkor késő 
volt már minden.

Heliogabálusz a hatalom megtartásáért hajlandó lett volna most 
már áldozatokra is. Még arra is, hogy udvarának szennyes elemeit elbo
csátja, ő maga rendes életre tér, a törvényeket tiszteletben tartja, de 
már nem bízott benne senki. Mikor aztán híre mént, hogy a szenátus 
tagjait kiűzette a városból és nyíltan Alexander életére akar törni, az 
összeesküvők is megmozdultak. Heliogabálusz ugyanis azt a tervet 
eszelte ki, hogy Alexandert egy fürdőbe csalja és ott felbérelt emberei 
által megöleti. A merénylet azonban nem sikerült, helyette Heliogabá
lusz saját uralmának ásta meg a sírját, mert a testőrök rátörtek, leszúrták 
s holttestét az uccára vetették, hol a nép napokon át hurcolta, minden
féle gyalázatban részesítette, míg végre a Tiberiszbe dobta. Most már 
természetesen a szenátus is bátor lett, miután semmitől sem kellett 
tartania. Végzést hozott, melyben megbélyegezte Heliogabálusz tetteit. 
Most bátor volt a szenátus, mert nem élt már a zsarnok. Róma 
szomorú züllésének egyik jellemző tünete a szenátus gyáva magatar
tása. Ez a testület, mely egykor a legkiválóbb férfiak gyülekezete volt, 
a császárság alatt annyira lezüllött, hogy képtelen volt a maga méltó
ságát fenntartani.

Alexander Szeverusz.
( K r .  u .  2 2 2 — 2 3 5 . )

Heliogabálusz fiatalon halt meg. Még alig múlt tizennyolc éves s 
alig uralkodott négy esztendeig, midőn a feldühödött néptömeg végig
hordozta holttetemét Róma uccáin és bevetette a Tiberiszbe. Miután 
a gyilkosok véres munkájukat elvégezték, a katonaság és a szenátus 
egyhangúlag Mammea fiát, Alexandert kiállotta ki császárrá, aki a 
Szeverusz nevet is felvette, ezzel akarta jelezni, hogy ő is Szeptimiusz 
Szeverusz családjához tartozik. Megválasztatása alkalmával még csak 
tizenhét éves volt, nagykorúsága eléréséig nagyanyja és anyja kormá
nyoztak helyette. E nők, támogatva a legkiválóbb férfiak odaadó mun
kájától, már rövid idő alatt olyan eredményeket tudtak felmutatni, 
minőt az utolsó császárok közül csak nagyon kevesen.
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Alexander csakhamar egyike lett a legkiválóbb uralkodóknak. 
Kiválósága abban is megnyilatkozott, hogy anyjának és nagyanyjának 
bölcs tanácsait mindig meg tudta érteni s az ő helyes reformjaikat a 
fiatal császár a legnagyobb készséggel tovább folytatta. Rövid idő alatt 
az igazságszolgáltatás és a kormányzás terén egészen új állapotok támad 
tak, melyek a réginek sokféle hiányait olyan intézkedésekkel javították, 
amik egyenesen a népjólétének emelésére irányultak. A keresztény vallás 
irányában is sokkal türelmesebben lépett fel, mint elődei. Sőt nemcsak 
türelemmel volt az új tan iránt, hanem elő is mozdította annak terje
dését, úgyhogy a korábbi uralkodókhoz viszonyítva ő a kereszténység 
valóságos jótevőjének mondható.

Az anyja és nagyanyja által életbeléptetett reformok kiterjedtek 
Heliogabálusz azon intézkedéseire is, melyek a női szenátus szervezésére 
vonatkoztak. Édesanyja, Mammea volt az, aki örök időkre kirekesztette 
a szenátusból a nőket s visszaállította a régi rendet abban az értelemben 
is, hogy a kegyeneek és udvaroncok helyébe lelkiismeretes, kötelesség- 
tudó hivatalnokokat alkalmazott. Alexander abban is iparkodott a 
legkiválóbb római császárok példáját követni, hogy udvarába a nép
nek szabad bemenetét engedett. Az volt az elve, hogy a császár és a 
nép között lehetőleg semmi válaszfal ne álljon, mert akkor ismerheti 
meg. igazán az uralkodó a maga alattvalóit, ha személyes érintkezés 
által iparkodik annak bajairól - tudomást szerezni. Palotájának több 
pontján feltűnő szavakkal volt kiírva a következő erkölcsi szabály :

„Amit nem akartok, hogy az emberek cselekedjenek nektek, ti 
se cselekedjélek azt azokkal.”

Ez az erkölcsi szabály a keresztény tanításokból volt kölcsö
nözve s bizonyítja azt is, hogy Alexander nagy rokonszenvet tanúsított 
az új lan erkölcsi parancsai iránt. A kihallgatásra jelentkezőket, mielőtt 
a császár elé bocsátották volna, rendesen ezekkel a szavakkal figyel
meztették :

„Aki nem érzi tisztának és ártatlannak a lelkét, ne lépjen e szent 
falak közé.”- • - * - • . .

Ámde tudomásul kellett- vennie Alexandernek és tanácsadóinak 
azokat a viszonyokat is, melyek a hadseregben uralkodtak. A római 
imperium fenntartása szükségessé tett egy hatalmas, egységes, kitünően 
szervezett és céltudatos figyelem alatt tartott hadsereget. Alexander 
iparkodott több üdvös reformot behozni a hadseregbe is, hogy a hadi- 
szolgálat némely terheit könnyítse, de ugyanekkor azt is belátta, hogy 
a hadsereg abban a züllött állapotban, melyben eddig a gyönge és az

15Tolnai V ilá„ .t" itérelm e V.
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önző uralkodók alatt volt, tovább meg nem maradhat. A fegyelem 
ugyanis annyira felbomlott a katonák között, hogy az uralkodók és a 
vezérek teljesen ki voltak szolgáltatva az ő rokon és ellenszenvüknek. 
Alexander, miközben üdvös hadseregreformjait megalkotta, egyúttal 
el volt tökélve arra is, hölgy a fegyelmet visszaállítja.

Igen óvatosan kezdte meg a fegyelem helyreállítását. De már 
ekkor annyira el volt kényeztetve a katonaság, hogy az első kísérle
tekre lázongásban tört ki. A pretoriánusok voltak az elsők, kik a fegye
lem szigorítása miatt fellázadtak s bosszújukban Alpiánuszt, a császár 
egyik hadvezérét, aki a reformok híve volt, megölték. Az erőszakos 
fellépés óvatosságra intette a kormányt, csakhogy bármilyen óvatos
sággal akarta Alexander és kormánya a reformot kezelni, az elégedet
lenség mégis kitört s Rómában a katonaság és a nép között fegyveres 
összetűzésekre adott alkalmat. A Rómában felcsapott lángok azután 
elterjedtek a tartományi seregekre is, melyeknek harcos népe elége
detlensége nyilvánításául vezéreit legyilkolta vagy letette s helyükbe 
jellemlelen és méltatlan embereket választott, kiknek egyedül az az 
érdemük volt, hogy tudtak a katonák szájaíze szerint beszélni.

Alexander szelídséggel és jóindulatának nyilvánításával próbálta 
lecsöndesíteni a zavargó katonákat, de nem volt képes a nyugalmat 
helyreállítani. Talán többet ér el, ha kérlelhetlen szigorúsággal lép fel 
ellenük, de ezt nem tette egyszer sem, úgyhogy uralkodását a katonai 
viszályok állandóan nyugtalanították. Pedig ekkortájban a római biro
dalmat kelet felől komoly veszedelem fenyegette. Ázsia közepén ugyanis 
egy nagyjelentőségű esemény ment végbe, egy új katonai birodalom 
alakult meg a Szasszanida-uralkodóház alatt. Ennek az új biroda
lomnak megalakulása a következő módon ment végbe. Mikor Nagy 
Sándor meghalt, Szeleukosz nevű vezére vette át a hatalmat s ennek 
halála után a párthuszok voltak az elsők, kik a reájuk tett igát leg
korábban lerázták. Szeleukosz utódaitól a párthuszok egymásután el
szedték országaikat, melyeket meghagytak eredeti államszerkezetük
ben, csupán azt követelték tőlük, hogy fennhatóságukat ismerjék el s 
az adót és katonát pontosan adják meg.

A párthusz Arzakida-uralkodóházból való Arzakesz intézte ekkor 
a birodalom ügyeit s ezen uralkodóház tagjai főként Örményországban 
bírtak nagy hatalommal, melyet évszázadokon át királyokkal láttak 
el még akkor is, mikor a párthuszoknál elveszítették befolyásukat. Ekkor 
történt, hogy egy Ardezir, másként Artaxerxesz nevű perzsa vezér, aki 
közkatonasorból emelkedett a vezéri hatalomra, mozgalmat indított
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a perzsák között a párthusok ellen s rávette nemzetét, hogy a szoká
sos évi pénz és katonaadót a párthuszoktól tagadja meg. Sőt fegyvert 
is emelt a párthuszok ellen, kiknek Artabánusz nevű királya nagy had
dal indult Artaxerxesz ellen. Háromnapi elkeseredett ütközet után 
Artabánusz nemcsak az ütközetet, hanem életét is elvesztette s ezzel 
az ütközettel megalakul Ázsiában a középperzsa birodalom. Artabánusz 
gyermekei Khozroesz örmény királynál kerestek pártfogást, hogy 
atyjuk elveszett országát visszafoglalhassák. Csakhogy nem érhettek 
< éit, mert Khozroeszt is, amiért menedéket adott nekik, családjával 
együtt kivégezték. Egyedül Khozroesz legifjabb gyermeke menekült 
meg a kivégzéstől, aki Cezareában nevelkedett s lassanként nagyobb 
befolyásra tett szert az örmények között. Ő volt ugyanis az, aki Vilá
gosító Szent Gergely néven a keresztény vallásra térítette az örmé
nyeket.

Ardezir, vagyis Artaxerxesz Artabánusz párthusz királlyal vívott 
ütközet után megalapította a Szasszanida-uralkodóházat, mely nevét 
onnan vette, bogy Artaxerxesz apjának Szasszana volt a neve s innen 
; z ő családjából származó perzsa királyok a Szasszanida nevet vették 
f i. A középperzsa birodalom megalakulásával majdnem ugyanazok 
a viszonyok maradtak fenn, mint a párthuszok alatt, mert az új biro
dalom nagyrésze is azokból a tartományokból állott, melyek a párthusz 
birodalmat alkották. Természetesen a kormányzásban és a vezetésben 
változás állott be, amennyiben a főtisztségeket és hivatalokat mind 
perzsák látták el. A tartományok viszonya az új hódítókhoz ugyanaz 
volt, mint korábban, mert a belső szervezetet a perzsa uralom sem 
bontotta meg, csak azt követelte, hogy adót és katonát adjanak neki.

A birodalom megszilárdítása után Artaxerxesz vagy száztagú 
küldöttséget indított Hómába Alexander Szeveruszhoz. Ezen küldöttség 
által kérte fel Alexandert, hogy mindazon ázsiai tartományokból, ahol 
római csapatok vannak,vonuljon ki és mondjonle felettük való jogáról.

Nyílt hadüzenet volt ez, melyet nem lehetett félreérteni. Alexan
der Szeverusz meg is tette nyomban a hadjárathoz az előkészületeket. 
Három hadsereggel indult a perzsák ellen, kiket megtámadott ugyan, 
de döntő győzelmet nem sikerült nyernie fölöttük. Nehezítette helyzetét 
a légiók lázadása, melyek nem tudták elviselni a szigorúbb fegyelmet 
s minduntalan lázadoztak és ezáltal kétessé tették a hadjárat eredmé
nyét. Yoltaképen eredménytelenül végződött mindkét félre ez a had
járat, amennyiben sem a perzsák, sem a rómaiak nem tudtak végleges 
győzelmet aratni. A hegyes vidékeken folyó csatározásokban a rómaiak

1 5 *
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győztek, a sík terepen való lovascsatákban ellenben a perzsák, éppen 
úgy, mint annak idején a párthuszok. Artaxerxesz mindössze annyit ért 
el hadjáratával, hogy Mezopotámia nagy részét elszakította a római 
birodalomtól, ellenben a rómaiak is kivívták azt, hogy a perzsák egy- 
ideig nem háborgatták határaikat.

Az ázsiai hadjárat után Alexander a Rajna-folyó mentén húzódó 
germán törzsek ellen vezette légióit. Itt már annyira kitört a légiók 
ellenszenve iránta, hogy elhatározták letételét. Római módon és római 
eszközökkel hajtották végre tervüket. Rája törtek s anyjával és hű 
barátaival egyetemben a Krisztus utáni 235. esztendőben valamennyiü- 
ket megölték.

Maximinusz Thrax.
(K r. u. 235— 238.)

A légiók Alexander Szeverusz meggyilkolása után Maximinusz 
Thraxot kiáltották ki római császárrá. Az új császár thrák eredetű 
parasztcsaládból származott s fiatal éveiben Thrákia hegyei között 
mint közönséges juhász élt. Kiváló bátorsága és vitézsége folytán azon
ban a katonaságnál gyorsan emelkedett s tekintélyét még növelte ha
talmas alakja és óriási testi ereje. Az ő megválasztatása nemcsak a 
katonai anarkhia terjedését, hanem a hagyományok pusztulását is 
jelentette, mert ezideig még nem volt eset rá, hogy idegen eredetű ural
kodót ültettek volna a császári trónra. A légiók azonban nem sokat 
törődtek a hagyományokkal, egyedül azt nézték, hogy a maguk érde
keinek megfelelő ember kerüljön a hatalom élére. így kapta Róma 
Maximinuszt anélkül, hogy a szenátus vagy a nép kívánta volna őt. 
De nem is kívánhatta, mert vitézségétől eltekintve, egyike volt a leg
durvább és legvadabb embereknek, aki vérrel kezdte meg uralkodását 
és vérrel folytatta mindaddig, amíg őt is utói nem érte sorsa.

Maximinusz ellen Afrikában támadt fel az első ellenállási moz
galom. Ide küldötte ugyanis egyik tisztjét azzal a megbízással, hogy 
ami pénzt talál, szedje össze és küldje el a táborba a légiók fizetése cél
jából. Maximinusznak az volt a módszere, hogy amikor pénzről és va
gyonról volt szó, nem ismert senki iránt kíméletet. Ugyanígy járt el 
megbízottja is Afrikában, ahol még a templomokat sem kímélte. Tizd- 
rusz városában is megtörtént ez a visszaélés, mire feleletképen az 
afrikai tartományok a Grakkhuszok családjából eredő afrikai kormány
zót, Gordiánuszt és ennek tizenkilenc éves fiát kiáltották ki császárukká.

. - í* *
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A szenátus tudomásul vette a választást s nyiltan a Gordiánuszok 
mellé állt, miközben Maximinuszt a haza ellenségének nyilvánította. 
A Gordiánuszok uralma azonban mégsem tartott sokáig. Harminchat 
napja, hogy uralkodtak, midőn egy Kapeliánusz nevű légióparancsnok, aki 
Maximinusz pártjára állott, megtámadta a csekély haderővel rendel
kező Gordiánuszokat s teljesen megsemmisítette őket. Az ifjú Gordiá- 
nusz a harctéren esett el, az idősebbik pedig a vereség hírére kivégezte 
magát.

A szenátus megrettenve értesült a Gordiánuszok bukásáról és a 
veszedelmesebb hírről, hogy Maximinusz seregével Itália felé indul. 
Nem volt idő a veszteglésre, gyorsan ülést tartottak a Konkordia nevű 
templomban, hol az egyik szenátor, kit Trajánusznak neveztek, a kö
vetkező beszédet mondotta :

„Valóban két derék fejedelmet vesztettünk el, de azért a hazá
nak nem szabad velük együtt elveszni. A ti körötökben sok derék férfit 
látok, kik helyeiket elfoglalhatják. Maximinusz nyomul előre s nekünk 
még nincs császárunk vele szemben. Ami engem illet, minden tétovázás 
nélkül, ha mingyárt életembe kerülne is a bátorságom, ajánlok nektek 
császárrá kikiáltás végett két személyt kebelünkből, kik erényük és 
vitézségük által nincsenek a császári méltóságon alul. Üdvözöljük csá
szárokul Klodiusz Pupienusz Maximuszt és Celiusz Kalvinusz Balbi- 
nuszt, kiknek becsüljük meg minden érdemét, mert csak megtiszteljük 
a császári biborpalástot ily választás által.”

A szenátus egyhangúlag elfogadta Trajánusz szenátor javaslatát 
s lelkes elragadtatással kiáltották :

„Diadal és hosszú élet Pupienusznak és Balbinusznak !” 
Pupienusz és Balkinusz mellé harmadikul az idősebb Gordiánusz 

leányának fiát, a hasonló nevű Gordiúnuszt is császárrá választották, 
hogy ezzel eleget tegyenek a nép és a katonaság óhajának, mert ezek a 
Gordiánuszok iránt nagy lelkesedéssel viseltettek. A császárválasztások 
megejtése után a szenátus vonakodott elismerni Maximinuszt törvényes 
uralkodónak s így kénytelen volt fegyverrel is nvomatékot adni 
állásfoglalásának. Maximinusz ellen csapatokat küldöttek. Maximinusz 
jövetelét a hatalmas vízáradások, de másfelől az akvilejai erődítésben 
elhelyezett légiók is akadályozták, melyeket az újonnan választott 
császárok küldöttek ide.

Maximinusz mindenekelőtt felhívást intézett hozzájuk, mely így
szólt :

„Adjátok meg magatokat 1”
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Válaszképen ezek a légiók kicsapásokat intéztek Maximinusz 
légióira és elszánt erővel védték az erődöt. Most a város lakóihoz fordult 
Maximinusz s kijelentette, hogyha nem sietnek azonnal meghódolni 
előtte s ha meg nem nyitják a kapukat, földig romboltatja a várost s 
egyetlen léleknek sem fog kegyelmezni. Ijesztés gyanánt katonáinak 
szabad rablást engedett Akvileja környékén. Csakhogy mindhiába való 
volt a fenyegetés, nem ért célt vele. A lakosság és a katonák is csak 
jobban elszánták magukat a védelemre, úgyhogy Maximinusz kénytelen 
volt a küzdelmet felvenni és minden erejét a reménytelen harcban 
forgácsolni szét.

Táborában, miután egyik kudarc a másikat érte, lassankint mind 
nagyobb erővel tört ki az elégedetlenség. A katonák nagy része az idő
közben fellépett éhség és döghalál következtében elpusztult, a meg
maradt részt pedig a nagy nélkülözések annyira elkeserítették, hogy 
végül nyílt zendülést támasztottak s Maximinuszt tízéves fiával együtt 
megölték.

Gordiánusz.
(K r. u. 238— 242.)

Maximinusznak tehát az a sors jutott osztályrészül, ami elődjé
nek, sőt a katonai császárság majdnem valamennyi uralkodójának. 
Mihelyt nem tetszett a csapatoknak vagy a testőrségnek a császár, 
leszúrták habozás nélkül s új uralkodó után néztek, aki boldogan sietett 
a koronát fejére tenni, holott a véres kard láthatatlanul talán már abban 
a pillanatban feje fölött lebegett, midőn a császári széket elfoglalta.

Maximinusz megöletése után természetesen a már megválasztott csá
szárok, Pupienusz, Balbinusz és az ifjú Gordiánusz maradtak a római 
birodalom vezetői, csakhogy az első kettő között nemsokára olyan 
egyenetlenség és bizalmatlanság támadt, hogy nem voltak képesek a 
birodalom ügyeit megegyezéssel vezetni. Aztán a pretoriánusok is elé
gedetlenek voltak, mert nem kapták meg tőlük azt, amit reméltek. 
Ugyanis mind a két uralkodó iparkodott korrekt és tisztességes maradni. 
A birodalom pénzét nem pazarolták a pretoriánusokra és az állami 
javakat sem pocsékolták el a katonaság falánk pénz és birtokvágyának 
kielégítésére. De éppen ez az eljárásuk, ami egyben a legnagyobb eré
nyüket alkotta, okozta vesztüket. A prétoriánusok látván a két császár 
egyenetlenkedését, elhatározták, hogy mind a kettővel végezni fognak. 
Tervüket nem is halogatták sokáig. Meglepték a császári palotában
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lakó uralkodókat s mind a kettőt leszúrták. Tehát Pupienusz és 
Balbinusz császársága is gyilkossággal végződött s ebben az undok 
merényletben az volt az egyedüli szerencse, hogy a harmadik csá
szárnak, az ifjú Gordiánusznak, nem juttatták ugyanezt a sorsot az
összeesküvők.

Abban a reményben, hogy Gordiánusz gazdagon meg fogja jutal
mazni őket, életben hagyták s újból kikiáltották Kr. u. 238-ban csá
szárnak. Ámde a legnagyobb tévedés és hiszékenység kellett ahhoz, 
hogy bármelyik uralkodó biztosnak érezhesse magát olyan trónon, 
melyet immár évtizedeken át az összeesküvők által kivégzett császá
rok vére öntözött. Aztán nem lehetett sohasem tudni, hogy a katonaság 
micsoda okok miatt válik elégedetlenné, hogy ezeknek a hatása alatt 
ismét egy gyilkosság árán nézzen új fejedelem után.

Gordiánusz tizenkilenc éves volt s hat év óta uralkodó, mikor 
elődeinek tragikus sorsa rajta is beteljesedett.

A merényletre az ázsiai hadjárat szolgáltatott okot. Az akkori 
perzsa király, névszerint Szapor, betört Mezopotámiába azzal a szán
dékkal, hogy a római birodalomtól azt elszakítsa. Gordiánusz tehát 
kényszerülve volt megindítani a háborút. Testőrségének főnöke ekkor 
egy Filippusz nevű arab vitéz volt, aki hatalomra vágyván, titokban 
Gordiánusz ellen lázította a katonákat. Előre Ígéretet tett nekik, hogy 
támogatásukért jutalmazni fogja őket, az ilyen Ígéreteknek pedig a 
lelkiismeretlen katonák között mindig megvolt a hatása. Gordiánusz 
iránt különben sem nagyon lelkesedtek, mert ez az uralkodó, noha na
gyon fiatal volt, a birodalom érdekeit többre tette a maga vagy a mások 
önző céljainál s iparkodott mindenben a köz javára cselekedni. Rövid 
uralkodása alatt sikerült is számos áldásos reformot létesítenie, csakhogy 
mindezzel a katonák nem sokat törődtek.

Az ázsiai harciérre való menetelés alatt az elégedetlenség mind 
nagyobb mérvben nyilatkozott meg ellene a katonák között. Test
őrfőnöke, Filippusz pedig gondoskodott róla, hogy ezután is mind 
nagyobb mérveket öltsön az ellene való lázongás. A mezopotámiai 
sivatagokban való táborozás és aztán a hadiélet nehézségei annyira 
fokozták végül a katonák gyűlöletét, hogy egy napon, midőn Gordiánusz 
az Eufratcsz partján felállított csapatok fölött szemlét akart tartani, 
ezek megtagadták neki az engedelmességet. Gordiánusz tanácstalanul 
nézett szét maga körül, majd testőrfőnökének, Filippusznak a segít
ségét akarta igénybe venni, de az mozdulatlanul állott s item látszott 
tudomást venni semmiről. Nagyon is érdekelve volt a játékban, jobbnak
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látta, ha nem avatkozika dologba. A katonák ekkor előállottak köve
teléseikkel.

. Először is azt kívánták, hogy Gordiánusz vegye uralkodótársul 
maga mellé Filippuszt. A megrémült uralkodó szó nélkül beleegyezett 
kívánságukba. De alighogy eleget tett követelésüknek, vakmerőén 
azzal állották elő, hogy mondjon le 9 császárságról. Gordiánusz haj
landó lett volna ezt is megtenni, csupán azt szerette volna, ha legalább 
a cézári címet megtarthatja vagy a testőrség főnöke maradhatna s mikor 
ezekről is le kellett mondania, nem kívánt volna már egyebet, mint
hogy hagyják meg az életét. Nem valami férfiasán viselkedett, mert 
tudnia kellett volna, hogy már csak azért sem számíthat kegyelemre, 
nehogy megbosszulhassa magát később rajtuk.

A huzavonáknak az lett a vége, hogy a katonák a fiatal Gor- 
diánuszt meggyilkolták s Filippuszt kiáltották ki császárrá. Ez most 
sietve békét kötött a perzsákkal és Rómába indult.

Filippusz és utódai.
(K r. u. 244— 284.)

A szenátus eleinte vonakodott Filippuszt elismerni s ellenébe 
Márkuszt, majd Szeverusz Hosztiliánuszt állította, de miután mind a 
kettő korán elhalt, így végül elismerte az ő császárságát. Filippusz abban 
a nevezetes esztendőben vette át a kormányzást, midőn Róma betöltötte 
fennállásának ezredik évfordulóját. Ez volt a római millénium, melyet 
hatalmas ünnepségek között ültek meg. Az ezeresztendős uralom 
olyannyira megkapta a rómaiak fantáziáját, hogy azt hitték, az ő hata- 
muknak sohasem lesz vége, pedig, mialatt ebben a hiú ábrándban tetsze
legtek maguknak, már jelentkezett az a veszedelem, mely Róma 
hatalmának megbontását elkezdte.

A milléniumi ünnepségek befejeztével szinte egyidejűleg azt az 
értesítést kapta Filippusz, hogy iparkodjék Möziában (a mai Szerbia 
és Bulgária) rendet teremteni, mert az ott állomásozó légiók fellázad
tak ellene. Filippusz azonban óvatos volt s erre az óvatosságra Gor
diánusz esete intette. Tudta, hogyha személyesen megy a légiók közé, 
élete nincs biztonságban, ennélfogva úgy határozott, hogy maga helyett 
Deciusz szenátort küldi a katonák megfékezésére.

Deciusz régi, törzsökös és híres római család sarja volt, kinek ősei 
Róma történetében nagy dicsőséggel szerepeltek. Deciusz, midőn
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Filippusz őt szemelte ki a möziai táborba való küldésre, mielőtt elvál
lalta volna a megbízatást, meglehetős vonakodást tanúsított. Filippusz 
kényszerítésének azonban végül is engednie kellett, csakhogy küldeté- 
sének eredményei olyanok lettek, melyek őt éppúgy meglepték, mint 
Filippuszt. A légiók ugyanis megismerve vitézségét és kiváló jellemét, 
kijelentették neki, hogy Filippusznak ezután sem fognak engedelmes
kedni, ellenben őt akarják a birodalom császárául választani.

Deciusz hiába tiltakozott s hiába mentegetőzött. A légiók azt is 
tudatták vele, hogyha vonakodik a császárságot elfogadni, nyomban 
ki fogják végezni. Deciusz tehát akarata ellenére császár lett s miután 
a megválasztást elfogadta, ennek a ténynek összes konzekvenciáit is 
le kellett vonnia. Légióival megindult Filippusz ellen, aki szintén védeni 
akarta a maga jogait, de a szerencse elfordult tőle. Nemcsak csatát 
veszített, hanem el is esett a csatatéren. Deciusz, hogy jelezze, melyik 
elődének a nyomdokain akar haladni, megválasztásakor, 249-ben neve 
mellé Trajánusz nevét is felvette s Ígéretet tett arra, hogy mindenben 
kiváló elődjének a példáit fogja követni.

Deciusz uralkodói programmja a régi római hagyományok és vallás 
megerősítését tűzte ki célul. Evégből meglehetős szigorúsággal lépett 
fel a kereszténység ellen, mely máris olyan erővel terjedt el, hogy min
den itáliai városban jelentékeny híveket számlált. Ámde alig volt ideje 
tervei megvalósítására, mert nem sokkal trónralépése után a Duna 
mellékén a gótok veszélyeztették a birodalom érdekeit s ezek ellen kel
lett hadait vezetnie.

Kémei útján értesült róla, hogy a gótok átkeltek a Dunán s 
nagy területeket elfoglalva már Trákia és Makedónia városait rabolják. 
Seregével nyomban ellenük ment s több csatában legyőzte őket. Mözia 
egyik városa mellett vívott döntő ütközet azonban kedvezőtlenül vég
ződött a római seregre, mert a gótok olyan véres elszántsággal harcol
tak, hogy Decius és fia is 251-ben életüket vesztették. A légióknak 
ismét császárról kellett gondoskodniok s választásuk ezúttal Galluszra, 
Deciusz egyik tábornokára esett, aki vitéz és bátor férfiú hírében állott. 
Gallusz kezdetben Deciusz egyik életben maradt fiával, Hosztiliánusz- 
szal gyakorolta a hatalmat, de csak addig, míg alkalmatlan uralkodó 
társát eltette láb alól. Ezután sietett nyugalmat biztosítani maga szá
mára s evégből a gotokkal békét kötött. Ez a béke jelentékenyen meg
csorbította a római imperium messze földön elterjedt tekintélyét.

Gallusz ugyanis belement a gotokra kedvező, de a rómaiakra 
hátrányos béke elfogadásába, midőn beleegyezett, hogy a gótok összes
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foglyaikat és zsákmányukat magukkal vihetik s azonkívül arra is köte
lezte magát, hogy évi adó fizetésével váltja meg tőlük a béke nyugal
mát. Mihelyt ez megtörtént, Gallusz visszatért Rómába. A pannoniai 
és möziai helytartó, Emiliánusz azonban szégyenletesnek találta a 
római becsületre a Gallusz által kötött békét s katonáinak gazdag zsák
mányt ígérve új harcra buzdította őket a gótok ellen. A légiók tényleg 
diadalmaskodtak az ellenség fölött s a siker örömére Emiliánuszt tették 
császárukká. Ezzel aztán megkezdődött újra a császárok között való 
villongás. Sem Emiliánusz, sem Gallusz nem akarlak engedni jogaikból, 
harcra került tehát a dolog s ebben a harcban Gallusz lett a vesztes. 
Katonái nemcsak elhagyták, hanem fiával együtt kivégezték (Kr. u. 
253-ban).

Emiliánusz tehát vetélytárs nélkül maradt. Hogy biztosítsa ma
gának az uralmat, a szenátushoz levelet intézett, kérte pártfogását s 
egyúttal tudatta vele, hogy a birodalom hatalmának helyreállítására 
törekedvén célszerűnek tartja a polgári kormányzás ellátását a szená
tusra bízni. Csakhogy közben történt egyéb is, ami egészen más fordu
latot adott a dolgoknak. Midőn ugyanis Gallusz értesült Emiliánusz 
megválasztásáról, sürgősen felhívta galliai helytartóját, Valériánuszt, 
hogy az ottani germán légiókkal siessen segítségére. Yalériánusz eleget 
is tett a felhívásnak, ámde későn érkezett a csatatérre, mert Gallusz 
ekkor már nem volt életben, sőt Emiliánusz már pár hónap óta a csá
szári hatalmat élvezte.

Valériánusz, mint katona és polgári kormányzó egyaránt sokféle 
tapasztalattal rendelkezett s Rómában is nagy népszerűséggel bírt. 
Most bosszút akart állani Galluszért s a hadiszerencse egészen az ő párt
jára állott. Emiliánuszt katonái cserben hagyták s alig négy havi csá
szársága után megölték. A dolgok rendje szerint a legyőzött helyébe 
a győző került s a katonaság és a szenátus készséggel ismerte el Valériá
nuszt császárul. Valériánusz jó indulatokkal eltelt uralkodó volt, aki 
Róma régi hatalmának helyreállítására törekedett. Hogy terveit biz
tosabban megvalósítsa, társul vette maga mellé Gallienusz nevű fiát, 
kiről azt hitte, hogy az uralkodásban hathatósan fogja támogatni.

Valériánusznak azonban nem volt szerencséje. A legrosszabb 
időben került a birodalom trónjára, mikor Róma ellen háromfelől is 
támadtak. A gótok a Fekete-tenger mellékén dúltak, a perzsák Szíriát 
és Örményországot támadták, a frankok és alemannok a rajnai tarto
mányokba törtek be. Mindenütt ellenség s mindenütt a legnagyobb 
zavar. Kezdődött a baj azzal, hogy Szapor perzsa király értesülvén
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a római birodalom kedvezőtlen viszonyairól, a Tigris és Eufrátesz-folyó- 
kon átkelt s behatolt Antiokhiába, mely az ázsiai római birodalom 
leggazdagabb és leghíresebb városa volt. A nép éppen a játékszínben 
szórakozott, mikor az egyik bohóc felesége hatalmas porfelhőt vélvén 
a város szélein látni, felkiáltott:

„Vagy a szemeim kápráznak, vagy a perzsákat látom jönni.”
Nem tévedett. A perzsák voltak, akik egy pillanat alatt ellepték 

a várost és mindenéből kifosztották. Valériánusz, mihelyt értesült a 
perzsák betöréséről, szigorú megtorlásra szánta el magát. Seregeit nyom
ban megindította Ázsiába s meg is ütközött Szaporral, de eredmény
telenül. Ázsiában ő lett a vesztes fél. Elkövette még azt a vigyázatlan
ságot is, hogy engedett Szapor felhívásának, aki a béketárgyalás ürügye 
alatt meghívta őt tanácskozás végett táborába. Valériánusz gyanútla
nul elment, de jóhiszeműségéért súlyosan megbünhödött. Szapor rög
tön elfogatta s többé nem bocsátotta szabadon. Sőt nemcsak hogy fogva 
tartotta, hanem a legkegyetlenebbül bánt vele, úgyhogy az a tíz esztendő, 
melyet Valériánusz a perzsa Szapor fogságában töltött, a legnagyobb 
gyötrődéseket és megaláztatásokat jelentette számára.

Fia, Gallienusz ezalatt élte világát s még csak kísérletet sem tett 
apja megszabadítására. Mikor értesítették évek múlva, hogy apja erő
szakos halállal kimúlt, minden különösebb felindulás nélkül ezt a fari
zeusi nyilatkozatot tette :

„Tudom, hogy atyám halandó s mivel vitézül halt meg, meg 
vagyok vele elégedve.”

Gallienuszban nagyon csalódott különben nemcsak apja, hanem 
a birodalom is. Kéjekbe merült, ambició és erély nélkül való uralkodó 
volt, aki nem törődött semmivel s képtelen volt a válságos viszonyok 
közölt a birodalom tekintélyét biztosítani. Napjait verseléssel, szakács
kodással, kertmíveléssel s egyéb kontárkodással töltötte s mikor olyan 
híreket jelentettek neki, hogy Egyiptomban vagy Galliában a római 
uralom veszélyeztetve van, ezen tartományok komoly veszedelemben 
forognak, egész cinizmussal mondotta :

„Hát elvész-e Róma, ha nem lesz egyiptomi vászonnal vagy galliai 
szőnyegekkel ellátva ?”

Pedig a birodalom minden pontján jelentkeztek ellenségek, me
lyek ellen a tartományok úgy védekeztek, hogy a maguk köréből, illető
leg az ott állomásozó légiók vezetőiből választottak császárokat, kik 
rövid idő alatt tizennyolcra szaporodtak s kiket a római történetírók 
Athén harminc zsarnokához szoktak hasonlítani. Ezek azonban annyit
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elértek, hogy a határokról lassanként elűzték az ellenséget s a birodalom 
nyugalmát annyira-amennyire helyreállították. Az újonnan támadt 
zsarnokok, illetőleg császárok között legnagyobb sikerrel egy palmirai 
polgár, Odenáíusz működött, ki a perzsákat az Eufráteszen átkergette 
s megszabadította tőlük tartományát. Csakhogy Odenátusz nem sokáig 
élvezhette sikerének gyümölcsét, mert titkára bosszúból megmérgezte 
őt. Gallienusz sem élte túl sokáig birodalmának eme válságos eseményeit. 
Illíriában Aureolusz fellázadt ellene s magát kiáltatta ki császárrá. 
Gallienusz, midőn Aureolusz Itáliába is betört, sereggel indult ellene és 
Mediolanum előtt ostrom alá fogta. Már-már úgy látszott, hogy győze
delmeskedik rajta, midőn egy dalmát lovastiszt orozva meggyilkolta 
268-ban.

A sereg hadvezérei ekkor összegyűltek, mert szükségét látták 
egy olyan tanácskozásnak, mely a birodalom érdekeire való tekintettel 
maga jelölje ki azt a férfiút, aki a császári trónt elfoglalja. Erélyes, 
vasakaratú és vezérségre termett férfiúra volt szükség s ilyennek talál
ták az illír Klaud.iu.szt, ki iránt a szenátus is nagy elismeréssel viseltetett. 
Megválasztásakor a fellázadt Auroelusz sietett megadni magát, abban 
a reményben, hogy életét megmentheti. De lázadásáért bűnhődnie 
kellett s nemsokára kivégezték őt.

Klaudiusz komolyan látott feladatához. Miután az ellenkirályokat 
legyőzte, seregét a Möziában és Thrákiában pusztító gótok ellen vezette, 
kiket nagy erőfeszítések után végre sikeresen legyőzött. Klaudiusz 
azon uralkodók közé tartozott, akik tehetségük és erélyűk által üdvös 
és korszakos dolgokat cselekedhetnek, ha a gondviselés bosszú életet 
biztosít számukra. Klaudiusztól azonban éppen ezt a kedvezést tagadta 
meg a sors. A gótok fölött aratott diadala után nemsokára a mai Sze- 
rémségben dögvésznek esett áldozatul, mely kétévi császársága után 
oltotta ki életét.

Míg Klaudiusz a gotokkal volt elfoglalva, Palmira királynéja, 
Zenóbia, az elhúnyt Odenátusz felesége, ki szerette azt hirdetni, hogy 
Kleopátrától származik, sietett más tartományokat is elfoglalni a rómaiak
tól. S hogy birtokait nyugodtan bírhassa, a perzsákkal kötött szövet
séget. Klaudiusz végső akarata az volt, hogy Auréliánusz tábornok 
kövesse őt a trónon, halála után 270-ben tehát őt választották császárrá. 
Auréliánusz méltó utódául mutatkozott Klaudiusznak, mert ő is min- 
denekfelett arra törekedett, hogy Róma ellenségeit verje le. Miután a 
zsarnokok közül legyőzte még a Galliában uralkodó Tekritúszt, össze
szedte légióit, hogy a Rajna melletti frankok és a Duna melletti gótok
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megfékezésével Zenóbia ellen is hadat vezethessen. Miután belátta, hogy 
Dáciában Róma uralmát nem képes fenntartani, kivezette innen légióit, 
melyeket a Duna jobb partján, Möziának Dardánia nevű tartományá
ban telepített le. Itt létesítette az új Dáciát. Erdélyben ekkor már csak 
a régi dákok maradtak meg, de ezek is a gótok uralma alá jutottak.

Miután Auréliánusz a frankokat és gotokat visszanyomta, Zenóbia 
ellen indult, hogy vakmerő fellépéséért megbüntesse. Az elébe küldött 
seregek szétverése után Auréliánusz körülfogta a várost s több havi 
ostrom után kiéheztetés által bevette. Zenóbia menekülni próbált, de 
elfogták s Rómába vitték, honnan nem is tért vissza többé hazájába. 
Tivoli mellett vonult meg s miután gyermekei előkelő rómaiakkal háza
sodtak össze, megelégedetten fejezte be életét. Auréliánusz nagyszerű 
diadalmenetben ünnepelte eddigi győzelmeit s készen volt rá, hogy nem
sokára a perzsák ellen vezesse hadait. Ámde ezt a hadjáratát már nem 
intézhette el, mert ellene is összeesküvők támadtak, akik az évtizedes 
gyakorlat szerint őt is megölték.

Hat-nyolc hónap telt el Auréliánusz halála óta s még mindig nem 
akadt jelölt, akit császárrá kiálthattak volna. Végre a szenátus talált- 
egy alkalmas férfiút, egy Tacitusz nevű szenátort, aki méltónak bizo
nyult arra, hogy ezt a méltóságot viselhesse. Tacitusz mint katona és 
mint ember is a jelesebbek közé tartozott. Nem szívesen, sőt nagy vona
kodás között foglalta el az uralkodói széket, de mikor császárrá lett, 
egyedül kötelességeit tartotta szem előtt. Azzal kezdte, hogy nagy vagyo
nát az államra hagyta s aztán sietett a táborba, hogy a birodalom ellen
ségeivel szálljon szembe. Miután a gotokat és alánokat visszaverte s az 
ázsiai tartományokat megszabadította a barbároktól, uralkodásának 
hétszázadik napján beteljesedett rajta is a kikerülhetetlen sors. Össze
esküvők támadtak reá és megölték a 276-ik esztendőben.

Tacitusz megöletése után az üresen maradt trónt ismét be kellett 
tölteni. A katonák és a szenátus választása Probuszra esett, a hadsereg 
legkiválóbb vezérére, aki katonának is, embernek is a legritkábbak közé 
tartozott. Komolyan vette hivatását s mindjárt megválasztatása után 
tudatta katonáival, hogy tévednek, ha azt hiszik, hogy ő a törvénytelen
ségeknek és a fegyelmezetlenségeknek elnézője lesz. S hogy bebizonyítsa 
szavai őszinte voltát, Tacitusz gyilkosait elfogatta és egyenkint kivégez
te Lte. Jeles katonai tehetségei megnyilvánultak, mihelyst az ellenséggel 
szembekerült. A germánokat több csatában megverte s Galliából egé
szen kiszorította őket. Közben hetven várost is visszafoglalt, a foglyo
kat pedig ahelyett, hogy megölette volna, a birodalom hasznos polgá
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raivá igyekezett tenni, beosztotta őket a hadseregbe vagy különböző 
helyeken telepítette le s földmívelésre és állattenyésztésre fogta őket.

Hogy a germánok örökös becsapásait megakadályozza, a Rajna 
jobb parijára is áthelyezte a hadjárat színterét s a Duna és Rajna azon 
pontjánál, hol a víz mély, hatalmas kőfalat huzatott a két folyam 
közé s olyan bástyaszerű akadályt állított fel, mely megnehezítette a 
germánoknak a római tartományokba való becsapását. Innen a keleti 
határokra sietett s miután legyőzte az izauriakat, Szaturninusszal, a 
perzsa királlyal is békét kötött. De nem sokáig időzhetett itt sem, meri 
egy Galliában kitört lázadás visszatérésre kényszerítette. A nyugalom 
helyreálltával Róma fényes diadalmenetben részesítette, melyet ő mél
tóan kiérdemelt. Probusznak nagy gondja volt a birodalom felvirágoz
tatására s egyik legkedvencebb eszméjét az alkotta, hogy az örök bélcet 
valósítsa meg birodalmában.

Miután tapasztalta, hogy a háború roppant küzdelmekkel, nyo
morúsággal és emberáldozatokkal jár, olyan viszonyokat szeretett volna 
a birodalomban meghonosítani, hogy mindenki a maga polgári hivatá
sának és kedvtelésének élhessen s ne kelljen életét, vagyonát és csa
ládját örökösen kockáztatnia a háborús borzalmakban. Uralkodása 
békésebb napjaiban az ipar és kereskedelem fellendítésére csatornákat, 
vízvezetékeket, utakat, hidakat építtetett, katonáival mocsarakat szá- 
ríttatott s Galliában és Pannóniában szőlőtőkét ültetett. Humánus 
lelkűidénél fogva szigorúan őrködött azon is, nehogy a katonák és a 
tartományi tisztviselők a népet fosztogassák. Mindez persze nem tet
szett a katonáknak, sem az a nyilatkozata, hogy az örök béke megvaló
sítására törekszik. Egy alkalommal, a 282-ik év egyik napján, midőn 
a Szerémségben egy mocsaras hely kiszárítását végeztette katonáival, 
ezek a munka miatt annyira felingerültek, hogy eldobták munkaeszkö
zeiket s fegyvert ragadva megölték őt. Erőszakos halál lett a vége tehát 
neki is, aki megérdemelte volna, hogy a legnagyobb tisztelet és szere
tet övezze.

A római császár-tragédiáknál is állandó volt a jelszó :
„Meghalt a király, éljen a király !”
Probusz holttetemét éppen csak hogy eltakarították s már meg

választották az utódot Kárusz személyében, aki eddig a testőrség pa
rancsnoka volt. Megválasztása után sietett Kárusz két fiát, Karinuszl 
és Numeriánuszt maga mellé emelni. Szellemre és gondolkozásra ez a 
két ifjú sokban hasonlított Szeptimiusz Szeverusz gyermekeihez : Kara- 
kallához és Getához. Karinusz durvasága, kegyetlensége és vad önzése
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által tűnt ki, míg Numeriánusz jellemét a szelídség, okosság és a törvény
tisztelet tették rokonszenvessé. Kárusz miután megválasztották, a maga 
helyébe egy A per (vadkan) nevű tisztet nevezett ki a testőrség parancs
nokává.

Ez az ember teljesen méltó volt a nevéhez. Kellemetlen külsejé
vel, hatalmas állati testével és szúrós, bizalmatlan szemeivel inkább 
emlékeztetett egy vadkanra, mint emberre. Gonosz lelkülete kifejező
dött arcának durva vonásaiban is, úgyhogy méltán lehetett tartani tőle, 
hogy Aper a maga céljai érdekében a legaljasabb gonoszságoktól sem 
riad vissza. Már eleve azon jártatta elméjét, hogy mi módon szabadul
hatna meg legkönnyebben Kárusztól, kinek állását köszönhette. Mivel 
tele volt nagyravágyó hajlandóságokkal, nem kevesebbet akart, mint 
hogy ő legyen a birodalom császára.

Az alkalom elég korán kínálkozott aztán számára, hogy tervét 
végrehajtsa. Kárusz a szarmata háború és a perzsa háború befejezése 
miatt nem sokkal megválasztatása után útnak indította hadait. Magával 
vitte kisebbik fiát, Numeriánuszt is, a nagyobbikat, Karinuszt pedig, 
nehogy bajokat okozzon, a germániai légióknál hagyta főparancsnoki 
minőségben. Kárusznak kedvezett a szerencse. Nemcsak a szarmatá
kat sikerült levernie, hanem Mezopotámia nagy részét, továbbá Ktezi- 
fon és Szeleucia városokat is elfoglalta a perzsáktól.

A hadjárat után, midőn Kárusz katonái körében táborozva egy 
éjszaka elaludt, véletlenül nagy villámlás és mennydörgés verte fel a 
katonákat. Hogy, hogy nem, a császári sátor kigyulladt s reggelre a 
császár nyomtalanul eltűnt. Aper azt a hírt terjesztette, hogy Káruszt 
villám sújtotta agyon s ez okozta halálát, holott sokkal valószínűbb az, 
hogy ő maga ölette meg titkon, hogy ezáltal céljához jusson. Csakhogy 
ha Kárusz meg is halt, itt volt még a fia, Numeriánusz, kit a katonák 
szerettek és egyhangúlag császárul óhajtottak. Apernek gondja volt 
reá, hogy ez a derék ifjú se álljon sokáig az útjában. Ezt is megölette. 
Csakhogy a gyanú annyira ellene irányult, hogy kevés híja volt, hogy a 
katonák mindjárt ott a táborban fel nem koncolták.

A hadvezetőség főbbjei a kettős császárgyilkosság után nem 
lehettek olyan közömbösek, hogy büntetlenül hagyják a gyilkosokat. 
Ennélfogva Kalcedonban tanácskozásra gyűltek össze, miután előbb 
elrendelték a vizsgálatot. A vizsgálóbizottság előtt megjelent Aper is 
és hatalmas torokkal hangoztatta a maga ártatlanságát. De mindhiába. 
Azt a célját, hogy császár legyen, nem érte el. A katonák a sereg egyik 
vitéz tisztjét, Diukléciánuszt választották császárukká, kiről egy gall
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nő még közkatona korában megjósolta állítólag, hogy császárrá fogják 
választani, mihelyt a vadkant megöli. Diokléciánusz most visszaemléke
zett a jósnő szavaira s úgy gondolván, hogy annak jelképes értelme volt 
a vadkanra vonatkozólag, ahelyett, hogy az erdőben kereste volna azt, 
Aper személyében támadta meg, kit nyomban leszúrt. Kárusz halála 
után egy évvel így halt meg a nagyravágyó Aper s így lett császár Dioklé- 
eiánuszból, kit annak ellenére választottak meg, hogy Kárusz nagyobbik 
fia, a kicsapongó és kegyetlen Karinusz még életben volt. Diokléciánusz- 
nak tehát le kellett még számolnia Karinusszal is, mert tudta jól, hogy 
az nem hajlandó a császári méltóságról lemondani. Éppen sereget szer
vezett ellene, midőn meghozták a hírét vetélytársa halálának. Karinusz 
sem természetes módon halt meg, de ő legalább megérdemelte a halált. 
Katonái ugyanis annyira gyűlölték kicsapongásaiért és elviselhetetlen 
komiszságaiért, hogy egy napon megtámadták és agyonverték. Dioklé
ciánusz egyidejűleg kapta halála Ikrével levágott fejét, melyet a ger- 
mániai légiók megbízásából egy küldöttség adott át neki.

Diokléciánusz és császártársai.
(K r. u. 284— 313.)

Legszebb férfikorában volt Diokléciánusz, midőn a hadsereg őt 
császárrá kiáltotta. Örömmel fogadta a kitüntetést, de azzal a meggondolt- 
sággal is, mely minden elhatározásában jellemezte. Ott állott előtte a 
példák tömege. A véres példáké, melyek az ő sorsát is előre jelezték, 
hacsak olyan ellenszert nem alkalmaz, amely az emberi indulatok és 
bősz szenvedélyek fékentartására alkalmas. Római császárnak lenni 
ebben az időben nem volt könnyű feladat. Az elődök tragikus sorsa 
megmutatta, hogy még a legkiválóbb erényekkel ékeskedő fejedelem
nek sem biztos a trónja, mihelyt támad ellene egy érdekeltség, mely 
önző vágyaktól vezérelve a maga javára iparkodik megszerezni a ha
talmat.

Diokléciánusznak tehát azon kellett gondolkoznia, hogy mi módon 
vehetné elejét a császárgyilkosságok ismétlődésének. És csakhamar 
megtalálta azokat a módokat, melyek a legcélszerűbbeknek bizonyul
tak. Hogy a katonai lázadásoknak és tábori forradalmaknak elejét vegye, 
azzal kezdte, hogy maga mellé uralkodótársakat és trónörökösöket 
választott.

Ez az érdekszövetség, amelyet maga és uralkodótársai között 
teremtett, bátortalanná tette az összeesküvőket, merénylőket és a hata-
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lomra vágyó kalandorokat, mert tudták jól, hogy egy esetleges császár
gyilkosság nem fog bosszulatlanul maradni a társuralkodók részéről.

Miután Galliában a parasztság mindjárt Diokléciánusz uralkodása 
elején fellázadt, a császár úgy rendelkezett, hogy egykori vezértársát, 
Maximiánuszt vette maga mellé cézárrá, majd augusztusszá nevezte 
ki és a lázadás leverésére küldötte.

Diokléciánusz és Maximiánusz közös uralkodása hét esztendeig 
tartott, mely idő nagy részét szinte kizárólag háborúban töltötték. Kr. u. 
292-ben mind a ketten kiválasztották utódaikat, illetőleg Diokléciánusz 
megjelölte a trónöröklésre legalkalmasabbaknak ítélt két férfiút Galé- 
riusz és Konstantinusz Khlorusz személyében. S hogy szövetségüket 
még jobban megpecsételjék, mindketten leányukat adták hozzájuk. 
Galériusz közönséges parasztsorból szárma
zott, aki azonban mint katona nagy vitéz
séget tanúsított. Konstantinusz ellenben maga 
is uralkodósarj, II. Klaudiusz unokaöccse 
volt, s a legkitűnőbb nevelésben részesült.
0  nemcsak vitézsége és haditudománya, ha
nem emberi erényei folytán is nagy kiváló
ságra te tt szert s teljesen méltónak bizonyult 
arra a kitüntetésre, melyben részesült.

Miután négyen is érdekelve voltak a Diokléciánusz császár érme. 

hatalomban, hogy a birodalom ellenségeivel A bcrllm 6™,II1k?1r gyüjteme* 
sikeresen megküzdjenek, kiosztották egymás
között a szerepeket. Maximiánusz kormányozta Itáliát, Hispániát és 
Afrikát, Konstantinusz Galliát és Britanniát, Galériusz Görögországot 
és a dunai tartományokat, végül Diokléciánusz Thrákiát, Egyiptomot 
és az ázsiai tartományokat. Olyan mintaszerűen volt elrendezve az 
egyes uralkodótársak szerepe, mint a zenekarban a különböző hangszer- 
játszóké, kiket a karmester dirigál. Miután Róma ellen, illetőleg a csá
szári imperium ellen több helyen is fellázadtak, mindegyik uralkodó 
ott jelent meg, hol a veszedelem legsürgősebbé tette a beavatkozást. 
Briíánnia uralmát például Karauziusz bitorolta, kit a germán rablók 
megfékezésére küldöttek, de sokkal többet tett, mint amire jogosítva 
volt, mert nem elégedett meg a germánok elűzésével, hanem Britán- 
niát is elfoglalta és annak urává nevezte ki magát.

Konstantinuszra várt most a feladat, hogy Británniát Karauziusz- 
tól megszabadítsa és Rómának visszaszerezze. Meg is tette az előkészü
leteket a hadjáratra, midőn értesült, hogy Karauziuszt első minisztere

16*
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meggyilkolta. A hadjáratot tehát ellene kellett vezetni s London közelé
ben meg is történt az ütközet, mely a római fegyverek győzelmével, 
vagyis Británnia visszacsatolásával végződött 296-ban. Ivonstantinusz 
fegyvereit Galliában is nagy szerencse kísérte, mialatt Galériusz a Duna 
mellékén vitézkedett, a déli és keleti tartományokban pedig Maximiá- 
nusz és Diokléciánusz arattak diadalokat. Diokléciánusz különösen 
Egyiptomban állította helyre véres szigorral a rendet.

Csupán a perzsák mutattak még ellenállást, de az ő legyőzésük 
sem váratott sokáig magára. Mikor Khozroesz örmény királyt 258-ban 
megölték, Tiridát nevű kiskorú gyermekét Rómába vitték, hol kitűnő 
nevelésben részesült. A bátor és nagy tehetségekkel megáldott ifjú Rómá
ban a legkiválóbb katonává fejlődött. Diokléciánusz a római főhatóság 
alatt álló Örményország királyává őt nevezte ki s eleinte szerencsével 
folytak a dolgai. A perzsa igát megúnt örmény nép lelkesedéssel csopor
tosult köréje és segítette őt a perzsák kiűzésében és Asszíria megszállá
sában, de Narzesz perzsa király csakhamar összeszedte magát s min
den erejével újra betört Örményországba. Tiridát ekkor Diokléciánusz- 
nál keresett menedéket és sikerült is neki megnyernie támogatását, 
annyival is inkább, mert Tiridát érdekei ezúttal Róma imperiumi 
érdekeivel egybeestek.

Diokléciánusz trónörökösét, Galériuszt bízta meg a perzsák elleni 
hadjárat vezetésével, de az ő első próbálkozásai az ázsiai harctéren nem 
sikerültek. A szenvedett vereség után azonban csakhamar kiköszörülte 
a csorbát s az ő és Tiridát együttes támadásának olyan nagy eredménye 
lett, hogy a perzsák nem birták többé magukat tartani s kénytelenek 
voltak fegyvereiket letenni. Az ütközetben a perzsa király, Narzesz is 
megsebesült s minden kincse a rómaiak birtokába jutott. Diokléciá- 
nusznak könnyű volt most a legyőzött és megalázott perzsa királlyal 
békét kötnie. A béke értelmében a Tigrisen innen levő öt tartományt 
visszakapta, Örményország pedig, melynek trónját újból Tiridát foglalta 
el, kiegészült azokkal a részekkel, melyeket a párthuszok foglaltak el 
belőle. Tiridát uralkodása Örményországban azáltal is nevezetessé vált, 
mert alatta indul meg az a nagy mozgalom, mely a kereszténység terje
dését szolgálta.

Mielőtt Világosító Szent Gergely térítő misszióját megkezdette 
volna, tizennégy esztendőn keresztül nehéz fogságban sínylődött. Ki
szabadulván börtönéből, lelkierejét a szenvedések, ahelyett hogy meg
törték volna, csak jobban megerősítették. Megkezdte térítő munkáját 
s tanításainak olyan nagy hatása lett, hogy az örmény királyi család is
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felvette a kereszténységet. Az ő példája nyomán az örmény nép gyor
san megbarátkozott az új tannal s miután nagy részük elfogadta a 
keresztény tanításokat, egyúttal Világosító Szent Gergely emlékének is 
megadta azt a tiszteletet, melyre térítő i. önfeláldozásával rászolgált. 
Ő lett az örménység nemzeti szentje.

Diokléciánusz, mikor a trónra lépett, illetőleg, mikor uralkodó
társait megválasztotta, ígéretet tett, hogy húsz év múlva le fog mon
dani és átadja a kormányzást fiatalabb erőknek. Kötelezte magát ugyan- 
orré Maximiánusz is, kinek, habár kedve ellenére történt a dolog, mégis 
bele kellett törődnie a dologba, miután Diokléciánusz sem tett semmi 
kísérletet arra nézve, hogy uralmát meghosszabbítsa. Diokléciánusz 
lemondása ünnepélyes formák és szertartások között Nikodémiában, 
egy nagy térségen ment végbe. A hadsereg és a nép, továbbá a tiszt
viselők százai nagy tömegben lepték el az ünnepély színhelyét, hol Dioklé
ciánusz bíborpalástjának letételével jelképezte a hatalomtól való vissza
vonulását.

Maximiánusz ugyanezen a napon, uralkodása székhelyén, Mediolá- 
numban tett eleget ezen kötelezettségének. Lemondását a következő 
szavakkal kezdette :

,,Vedd vissza, óh, Jupiter, amit kölcsönöztél!”
Hangján azonban érzett a keserűség és kedvetlenség, mert igazá

ban úgy állott a dolog, hogy csak most szeretett volna uralkodni, mi
után a hatalmat megismerte. Ámde alá kellett vetnie magát a megálla
podásnak, melynek értelmében uralkodásuk huszadik évének betelése
kor Galériusz és Konstantinusz fogják őket követni a trónon. Még azt 
is el kellett tűrnie, hogy trónörökösül, vagyis a cézári tisztség betölté
sére nem az ő Maxcnciusz nevű fiát jelölték. És ennél a pontnál tagad
hatatlan, hogy Diokléciánusz nagy hibát követett el. Ezt a nagy hibát 
pedig azáltal követte el, hogy a trónörökös-kinevezési jogot egyedül 
Galériusz számára biztosította, aki egyébként veje volt. Ezáltal nemcsak 
igazságtalanságot és részrehajlást követett el, hanem olyan viszályok
nak a magvát vetette el, melyek lépten-nyomon megújultak s mindegyre 
veszélyeztették azt a szilárd rendszert, melyet éppen az ő uralkodói 
zsenialitása alkotott meg a birodalom összetartására.

Pedig tagadhatatlan, hogy Diokléciánuszban kiváló kormány
férfiúi tehetségek éltek, aminek legszebb bizonysága, hogy a birodalom 
alatta megerősödött s mindenféle külellenséggel sikerrel szállt szembe. 
Benne érlelődik meg az a felismerés, hogy olyan nagy birodalmat, mint 
a római, nem lehet többé egyetlen központból, Rómából kormányozni.
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Az ő uralkodása alatt Rómának, mint birodalmi központnak és főváros
nak nincs valami nagy jelentősége. A határok biztosítása miatt az ural
kodók és utódaik udvarukat ott rendezték be, ahol legközelebb voltak 
a fenyegetett határokhoz. Egy főváros helyett ebben az időben négy 
fővárosa van a birodalomnak s mindegyikben összpontosult a római 
kultúrának minden értéke, mert az uralkodók ottléte magával vonta 
az előkelők letelepedését s ezen a réven az ipar és kereskedelem rohamos 
fellendülését.

Róma ugyan még mindig első helye a birodalomnak, de nem a 
legjelentékenyebb többé, hiszen ami életének fényt és lendületet adott, 
a császári udvar nem tartózkodik ott. Diokléciánusz fővárosa, ahol 
pazarul berendezett császári palotája és egész udvara pompázik, Niko- 
démiában, Bithinia földjén van. Maximiánusz székvárosa Mediolanum, 
Kostantinuszé Trier, majd Jork s Galériusz sem tartózkodik Rómában, 
minélfogva az uralkodó személyével összefüggő hivatalok és tisztsé
gek viselői sem laknak ott.

Diokléciánusz nem sokat törődött a hagyományokkal. Előtte 
csak a célszerűség volt a fontos, mely azt követelte, hogy a birodalom 
sorsát biztosítsa és érdekeit ne tegye ki semmiféle kockázatnak. Miután 
a pretoriánus csapat volt az, honnan a legtöbb merénylet és összeeskü
vés kiindult, ezt a veszedelmes tűzfészket azzal tette ártalmatlanná, 
hogy minden továbbiak nélkül feloszlatta. Persze a testőröknek nem 
tetszett a dolog, de még a rómaiaknak sem, kik a maguk speciális katona
ságának szerették tekinteni a daliás csapatot. De a panaszkodás mind 
nem használt. Diokléciánusz erélyesen látott neki a bajok orvoslásának, 
nehogy alatta is jelentkezhessenek azok a válságok, melyek elődeinek 
a trónját megdöntötték.

A rómaiak előtt, habár nem hanyagolta el Róma fejlesztését sem, 
mivel nem élt körükben, népszerűsége hamar aláhanyatlott. De ő ezzel 
sem törődött, mert tisztában volt vele, hogyha egy birodalom meg
mentéséről van szó, mellékes, hogy a birodalom fővárosának elkényez
tetett és dologtalan lakossága miként vélekedik róla.

A viszonyok arra utalták, hogy császári székhelyét Nikodémiá- 
ban alapítsa meg s ezzel velejárt ennek a városnak rohamos arányok
ban való fellendülése. Nagy gondot fordított udvarának fényére s annyi 
hivatalnokkal vette körül magát, hogy udvara külső pompában túltett 
bármelyik keleti fejedelem udvarának pazarságán. Palotájába hatalmas 
és díszes előcsarnokokon keresztül lehetett jutni, hol a hivatalnokok 
egész tömege teljesített szolgálatot. Ezek után következtek a belső lak
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osztályok nagyszámú őrségekkel és szolgálattevő személyzettel. Majd 
a császári palota kertjei és szórakozó helyei, ahova csak az előírt forma
ságok és szertartások mellett lehetett külső embereknek bejutniok.

A római uralkodók nagyobb részét ő eőtte az egyszerűség, sőt 
bizonyos puritánság jellemezték, Diokléciánusz ellenben sokat adott 
a külsőségekre és mindarra, ami a tekintélyt emeli. Igaz, hogy ennek 
ellenében megvolt az a kivételes tehetsége, hogy rendben tartotta a 
birodalom dolgait s Róma összes ellenségeit rendre elnémította. A négy 
uralkodói központ magával vonta a hivatalok és hivatalnokok számá
nak megszaporodását, de ez is csak előnnyel járt, mert ezáltal a törvé
nyek végrehajtása, az egyes vidékek kormányzása és a nép bajainak 
orvoslása sokkal könnyebben ment s a visszaélések is könnyebben ellen
őrizhetők voltak.

Az az államrendszer, melyet Diokléciánusz alkotott, hivatva lett 
volna Rómát még hatalmasabbá tenni, ha az intézményeknek nem lenne 
a sorsa, hogy csak addig maradhatnak fenn, míg méltó emberek álla
nak szolgálatukban. De már az előbbi fejezetekből is láttuk, hogy az 
önzés szertelen elfajulásai micsoda mélyre ható válságokba sodorták 
a birodalmat. A tömeg rettentő elvetemültsége, az előkelők korrupciója 
és a vezetők megbízhatatlansága először is sírját ásták a köztársaság
nak, melyet a császári abszolutizmuson alapuló kormányforma váltott 
fel. A császári abszolutizmusból fejlett ki a katona-császárság tiranniz- 
musa és ezen kormányzat keserű tapasztalásai indították Diokléciá- 
nuszt a megosztott uralkodói rendszerre, amitől már csak egy lépés 
volt a birodalom felbomlása.

Az ő uralkodása alatt azonban Róma hatalma eredeti szilárd
ságában állott s kormánya képes volt minden elszakadási törekvést 
megakadályozni. Iparkodott emellett a nép sorsán javítani s a köz
terheket nemcsak a tartományokra, hanem Itáliára is kiterjesztette. 
Uralkodása sok pénzt emésztett fel, de nagyok voltak a szolgálatok is, 
melyeket a birodalom érdekében tett. S aztán vállalatai mindig sikerrel 
jártak. A törzsökös rómaiak szemében azonban mindez nem volt elég 
érdem, mikor ők szívesebben vették volna, hogy császáruk cirkuszi 
előadások rendezésében s egyéb népszerűséghaj hászó kedvtelésben 
találja fel hivatását.

Dioklécániusz a tömeg durva kegyének megfogyatkozását magá
val szemben érezhette akkor, mikor 203-ban diadalmenetét tartotta 
Rómában. A nép akkor nagyon hűvös érzéssel fogadta a császárt s 
szinte idegennek tartotta, mivel a hosszas távoliét és a Nikodémiában



való tartózkodása egészen elszoktatta tőle. Voltak olyanok is, akik 
gúnyos megjegyzéseket tettek reá és ismét olyanok, akik azért ítélték 
meg, amiért nem rendezett elég nagyszerű cirkuszi előadásokat. Dioklé- 
ciánusz jellemzően említette egyik ismerőse előtt fogadtatásának eme 
vegyes részleteit.

„Aranyos selyemöltönyömnek pompája, melyet keletről hoztam 
— mondotta — és drága gyönggyel rakott saruim felköltötték a nép 
bámulatát, míg másfelől fösvénységgel vádoltak a játékokban, melyeket 
megrendeltem és sok keserű élcnek voltam tárgya. Gyönge voltam s 
érzékenyen vettem e méltatlanságot.

Hát csak azért küzdöttem s azért szereztem békét e népnek, hogy 
néhány rongy éhenkórász gúnytárgya legyek ? E pillanattól fogva ne
kem a hivatal terhes volt. S midőn Galériusz egy napon előterjesztette 
nekem és Maximiánusznak a lemondást, örömest beleegyeztem.”

Tény az, hogy lemondása után nem vágyott többé a hatalom 
után s visszavonulva az Adriai-tenger partján álló Szaloné (Spalato) 
nevű szülővárosába, békességgel mívelte földjét s bölcshöz illő nyuga
lommal várta halálát, mely Kr. u. 313-ban elszólította őt az élők sorából.
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A keresztények üldözése.

Diokléciánusz uralkodásának csupán egy pontja van, hol őt a 
történelem ítélete kénytelen elmarasztalni. Diokléciánusz alatt a keresz
ténység már hatalmas tényezővé nőtte ki magát, mely egyenesen a 
római államvallást fenyegette és az egész pogány világnézetet. A csá
szári udvar tagjai között is voltak keresztények s az udvari tisztviselők 
közül nem egy ehhez a felekezethez számította magát. Sőt még Diok
léciánusz felesége és lánya is nagy vonzalommal viseltettek az új vallás 
iránt. A császárságnak mindenképen számolnia kellett tehát ezzel a 
mozgalommal, hiszen akkor már olyan nagy arányokban volt elter
jedve Rómában a kereszténység, hogy hadjáratot sem lehetett keresz
tények nélkül folytatni

Eleinte meglehetős türelmességet tanúsított Diokléciánusz irán
tuk. Megengedte, hogy templomokat építsenek, hogy vallásukat sza
badon gyakorolják és egyházközségeket alapítsanak. De úgy látszik, 
hogy minél inkább terjedt számuk, annál több okuk lehetett az ural
kodóknak tartanik attól, hogy hatalmukat a kereszténység veszé
lyezteti. A harmadik század elején, valószínűleg ilyen okok hatása alatt,
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a keresztény katonák azt a rendeletet kapták, hogy vagy térjenek át 
a pogány vallásra, vagy hagyják ott a szolgálatot. A nagyobb rész ter
mészetesen megmaradt vallása mellett s midőn elbocsátották vagy 
vallásuk elhagyására kényszerítették őket, lázadásban törtek ki, mellyel 
természetesen felkeitetté maguk ellen a hatalom haragját.

Egy légió katonái, mikor Galériusz azt a parancsot intézte hozzá
juk, hogy térjenek át a pogány vallásra, különben egytől-egyig kivégez
tetnek, szó nélkül letették a fegyvert és inkább a vértanuságot válasz
tották, hogysem hitükről lemondjanak. A fanatizmusig fokozott vallá
sos érzés csodálatos hőstettekre képesítette őket. Diokléciánusz maga 
említi, hogy ez a légió semmi áron sem volt hajlandó a pogányságot 
felvenni. S mikor Galériusz közölte velük, hogy ebben az esetben halállal 
fognak bűnhődni, elkezdték szent énekeiket énekelni s mindaddig éne
keltek, mig a hóhér az utolsónak is el nem fojtotta a szavát.

A keresztények üldözése a Kr. u. 303. évben vette nagyobb erővel 
kezdetét. Ebben az esztendőben bocsátotta ki Diokléciánusz azokat a 
rendeleteket, melyekben a keresztények üldözését lendelte el. Egyszerre 
rohamosan megváltozott ekkor az új hit követőinek helyzete. Templo
maikat lerombolták, egyházi könyveiket megégették, vezetőiket meg
gyilkolták. A keresztény embert kivetette magából a pogány Róma 
társadalma. Törvények nem védték őket, hivatalokat nem viselhettek.

Ámde Diokléciánusz nem elégedett meg ezzel a rendelettel, ha
nem megtetézte még egy másikkal is, mely még nagyobb veszedelmet 
hozott a szerencsétlen keresztényekre. Ebben a rendeletben a papok 
elfogatására adott többek között parancsot s egyenesen rászabadította 
a hatóságokat és a népet az új vallás követőire. Borzalmas dolgok men
tek végbe ekkor a római birodalomban. A keresztény gyülekezeteket 
a császár fogdmegjei titokban meglepték és a legszörnyűbb kegyetlen
ségek között gyilkolták le.

Es még így is hiábavaló volt a császár erőlködése. A keresztények 
bátran szembenézlek a halállal s nem riadtak meg a legiszonyúbb 
kínzásoktól sem, mikor arról volt szó, hogy hitükért vértanuságot hal
janak. A római tisztviselők megdöbbentek az emberfeletti bátorság 
ezen tömeges példáinak láttára. A császár rendeletéit, jóllehet tudták, 
hogy halállal fognak bűnhődni, számos keresztény letépte s hogy vallá
sukat gyakorolhassák, éjszaka idején barlangokba és földalatti pin
cékbe gyűltek össze és annál buzgóbban dicsérték az Istent, aki ezek
ben a szörnyű napokban valóban egyetlen vigasztalása volt a szeren
csétlen mártíroknak.
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A katakombákban buzgó vallásos élet folyt ez időkben. Ezek a 
földalatti folyosók az üldözött keresztényeknek nemcsak istentiszteleti 
helyiségül, hanem lakásul is szolgáltak. Valamikor temetkezőhelyek 
voltak, de aztán a szükség felhasználtatta a keresztényekkel lakásnak 
is azokat. Sok szomorúság és önfeláldozás között töltötték itt a keresz
tények napjaikat s halottaikat is itt rejtették el a világ elől.

S minél vérengzőbben folyt üldözésük, a keresztények annál 
megátalkodottabban hirdették az Isten igéit s a rómaiak nem tudták 
megérteni, hogy honnan merítik azt a nagy lelkierőt, hogy mikor a kín
padokon gyötörték őket, képesek voltak kiállani minden szen
vedést s szent énekek éneklésével űzték el maguktól azt a gyöngeséget, 
mely a kegyetlen kínzások alatt meglepte őket. Az ártatlanok százait 
és ezreit pusztították el Diokléciánusz rendeletéi következtében s a 
császár úgy találta, hogy még mindig nem lépett fel elég szigorral ellenük.

Kibocsátotta nemsokára harmadik, sőt negyedik rendeletét is, 
amelyek értelmében, amelyik keresztény pap vagy keresztény ember 
nem hajlandó a pogány vallásra áttérni, minden kikérdezés nélkül kín- 
padra vonandó és kivégezendő. Felesleges volt ez a két rendelet, mert 
a korábbiak úgyis törvényen kívüli állapotba helyezték a kereszténye
ket s teljesen kiszolgáltatták őket a pogány csőcselék és a római ható
ság állatias dühének.

Ámde a keresztények vallási fanatizmusát nem gyöngítették meg 
csöppet sem ezek a megfélemlítések. Szembeszálltak bátran minden 
vésszel, veszéllyel s megtörtént, hogy fiatal keresztény gyermekek és 
ifjak odaállottak a kereszttel a római főurak és családjaik elé s hirdették 
nekik Krisztus igéit.

A szigorú rendeletek véres következményei még évek múlva is 
rettegtették a birodalom keresztény népét. Diokléciánusz példaadása 
ragadós lett s hasonló kegyetlenségekre buzdította utódait is, kik közül 
egyedül a szelídlelkű Konstantinasz Khlorusz nem folytatta a véreng
zéseket, megelégedett a keresztény templomok lerombolásával, ellen
ben annál vadabbul törtek a kereszténységre társai, kik azt hitték, 
hogy Rómát mentik meg, ha tűzzel-vassal támadnak az új tan ellen, 
mely ezekben a rettenetes napokban állotta ki a tűzpróbát s vonta 
magához az eddiginél is nagyobb erővel a hívek ezreit.

A kereszténységre nézve valóban nagy megpróbáltatást hozott 
Diokléciánusz üldözési rendszere, csakhogy hiábavaló volt minden, mert 
sokkal hatalmasabb volt az az erő, mely a keresztény világnézetben 
rejlett, mint az a másik, mellyel ellene törtek. A római császárok ember
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leien eljárását, ha nem is menthetővé, de legalább megérthetővé az a 
körülmény teszi, hogy attól tartottak, hogy a kereszténység diadala a 
pogány Róma hatalmának összeomlását fogja maga után vonni.

A társcsászárok viszálykodása.

Diokléciánusz és Maximiusz lemondása után a kormányzatban 
változás állott be. A trónörökösök lettek császárokká, névszerint Galé- 
riusz és Konstantinusz Khlorusz, de az ő trónörököseik kinevezési jogát 
Diokléciánusz egyedül Galériuszra ruházta, miáltal elhintette a későbbi 
viszályok magvait. Galériusz ugyanis egyik kedvelt vezérét, Szeve- 
ruszt nevezte ki a nyugati rész császárává, illetőleg trónörökösévé, a 
keleti rész kormányzására pedig unokaöccsét, Maximinusz Daját jelölte ki.

Pedig Maximiánusznak, a lemondott uralkodónak és az új csá
szárnak, Konstantinusz Khlorusznak is voltak fiai, kiknek mellőz- 
tetésével adva volt az alkalom a viszályok kitörésére.

Midőn az egyik uralkodó, a szelídlelkű Konstantinusz nemsokára 
meghalt s ezáltal az egyik trón ismét üressé lett. Igazság szerint 
trónörökösének kellett volna őt követnie, a légiók azonban hasonló 
nevű fiát, Konslanlinuszt kiáltották ki császárrá, kit Galériusz kény
telen volt megerősíteni, habár csak mint második cézárt. Augusztusszá 
Szeveruszt nevezte ki s az első cézárrá Maximinusz Daját.

Ámde a mellőzött trónörökösök sem szemlélték ezalatt tétlenül 
a dolgot. Maxiiniániusz fia, Maxcnciusz fegyveresen lép fel Szeverusz 
ellen és elfoglalja Itáliát. Segítette küzdelmeiben apja, Maximiánusz 
is, ki megunván a nyugalmat, otthagyta lukánai villáját s maga is részt 
vett a hadjáratban. Szeverusz olyan szorult helyzetbe jutott, hogy 
Ravennánál kénytelen volt magát megadni s hogy meneküljön a reá 
váró következményektől, öngyilkossággal fejezte be életét.

A római birodalomnak ekkor éppen hat uralkodója volt. Galériusz 
Ázsiában vagyis Nikodémiában tartózkodott, Konstantinusz Auguszta 
Treverorumban (Trier), Maximinusz Daja Alexandriában, Maxenciusz 
és az öreg Maximiánusz pedig Itáliában s végül pedig Liciniusz Ravenná- 
ban, kit Galériusz nevezett ki Szeverusz helyébe. Ezek a viszonyok 
csöppet sem voltak alkalmasak arra, hogy az uralkodók és uralkodó
jelöltek között a békét megszilárdítsák s mihelyt Maximiánusz Szeve
ruszt arra kényszerítette, hogy öngyilkosságot kövessen el, megismét
lődött újra a viszályok sora, mely most Maxenciusz és Maximiánusz, 
majd Galériusz és Konstantinusz körül bonyolódott.
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Galériusz sem az öreg Maximiánuszt, sem fiát nem volt hajlandó 
elismerni s miután Szeverusz helyébe Liciniusz nevű barátját tette, 
megindította seregét Maximiánusz ellen. A küzdelem azonban szeren
csétlenül végződött rá nézve s a táborban betegséget kapott, mely 
nemsokára halálát okozta

Halála előtt azonban magábaszállott s visszavonta mindazon 
rendeletéit, melyeket a keresztények üldözésére kiadott. Be kellett 
látnia, hogy az a vad hajsza, melyet ő és Diokléciánusz indított a keresz
tények ellen, nem vezetett célra s csak arra való volt, hogy a hitükért 
rajongó emberek számát még jobban megnövelje. Galériusz most utolsó 
rendeletében a keresztények pátronusává szegődött. Megnyittatta a 
börtönöket, parancsot adott a bányákban fogva tartott áldozatok el
bocsátására s felhívta őket, hogy fohászkodjanak az Istenhez ő érette 
is, aki őszintén megbánta ellenük elkövetett kegyetlenségeit.

Miután Galériusz meghalt, Maximiánusz azzal áltatta magát, 
hogy fia mellett ismét hozzájut a hatalomhoz s nem lesz kénytelen 
hátralevő napjait unalmas magányban tölteni. Csakhogy tévedett szá
mításaiban, mert fia, Maxenciusz éppen olyan sóváran vágyott a ha
talom után, mint ő maga s vonakodott a legcsekélyebb beavatkozást 
is megengedni atyjának. Maximiánusz ekkor elkeseredésében nem tehe
tett egyebet, minthogy lemondott hatalmi jogairól és vejénél, Konstan- 
tinusznál keresett menedéket.

Konstantinusz ekkor éppen a Rajna jobb partján csatározolt a 
frankok ellen. Maximiánuszt ez az alkalom tehát ismét árulóvá tette.

Megszállotta a hatalom ördöge s arra ösztökélte, hogy fegyvert 
fogjon veje ellen, mert így még reménye lehet arra, hogy az uralmat 
megszerzi. Elég szégyenletes volt az a cselekedete, de meg is lakolt 
érte. Titokban nagy Ígéretekkel megnyerte magának a katonákat s- 
ezekkel magát kiáltatta ki császárrá. De csak pünkösdi királyságot 
szerzett ezzel az árulással. Konstantinusz ugyanis, mihelyt értesült 
apósa fondorlatairól, gyors menetben ellene indította légióit. Maximiá
nusz Gallia egyik városába, Maniliába, a mai Marseille-be szorult be.

Nem volt többé menekvés számára. Konstantinusz szemére hányta 
rút eljárását s végül Maximiánusznak sajátkezűleg kellett magát ki
végeznie. A belső bomlási folyamatnak, mely már régebben kikezdte 
a birodalmat, ezzel még nem volt vége.

Külső látszatra a birodalmi egység mintha helyreállott volna. 
A nyugati részben Konstantinusz és Maxenciusz, a keleti részben pedig 
Liciniusz és Maximiánusz Daja uralkodtak külön-külön székhelyeken
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s vezették az ellenség elleni védelmi hadműveleteket. Maxenciusz 
Rómában ütötte fel udvarát, csakhogy a rómaiak nem sokat nyertek 
az ő ottlétével. Kegyetlen, vérengző, népével nem törődő uralkodó 
volt Maxenciusz, aki egyedül a katonákba vetette minden bizalmát 
s az ő révükön iparkodott hatalmát megtartani.

Támogatásuk fejében viszont teljesen kiszolgáltatta nekik a lakos
ságot. Rabolhatták, fosztogathatták, gyilkolhatták a népet, mindent 
elnézelt nekik, hogy adandó alkalommal ő is igénybe vegye segítségü
ket. A szenátus hiába próbált védekezni a feslett életű és elvadult 
zsarnok visszaélései ellen, még annyira sem jutott, hogy Maxenciusz 
meghallgatta volna panaszát. Ekkor aztán radikális módszerhez 
folyamodtak. Küldöttséget menesztettek Konstantinuszhoz s fel
kérték őt, hogy jöjjön azonnal és mentse meg Rómát Maxenciusz 
zsarnokságától.

Konstantinusz serege egyik részét Gallia védelmére hagyta hátra, 
másik felével pedig az Alpokon át megindult Maxenciusz ellen. A legenda 
szerint aggodalmas érzések között vonult előre, mert nem igen bízott 
a sikerben s katonái is csak kedvetlenül követték őt. Az egész sereg 
nyomott hangulatban volt és a bizonytalanságnak az érzése leg
inkább visszatükröződött Konstantinusz arcán, aki azzal a tudattal 
ment bele ebbe a küzdelembe, hogyha a csatát elveszíti, szerencséjé
nek, hatalmának, sőt talán még életének is vége szakad.

Ezen szorongaltatásai közepette, mikor túlizgatott képzelete elé 
megriadtsága mindenféle rémképeket festett, Konstantinusszal a legenda 
szerint nagy csoda történt. Amint sátorában egy éjszaka, más verzió 
szerint nappal a küszöbön levő harc esélyei felett tűnődött, az égen 
egy hatalmas kereszt tűnt fel s rajta a következő felírás volt olvasható :

„Ebben a jelben fogsz győzni.”
Fiz a kereszt és a rajta levő figyelmeztetés azt jelentette volna, 

hogy a keresztények istene segíteni fogja őt, ha ő is támogatja az egy
ház érdekeit. Konstantinuszra olyan nagy hatással volt ez az égi jelen
ség, hogy nyomban tudatta keresztény katonáival s hozzátette, hogy 
az esetben, ha győzni fog, maga is áttér a keresztény vallásra.

Rómában ezalatt napról-napra szabadítóként várták Konstan- 
tinuszt, mert elviselhetetlen volt már a Maxenciusz zsarnokoskodása. 
Mintha ördögök szálltak volna beléje, a legkegyetlenebb vérengzéseket 
követte el a polgárokon s nem elégedett meg azzal, hogy vagyonukból 
kifosztotta őket, hanem nejeiket és lányaikat is összefogdostatta, hogy 
állati vágyainak kielégítésére használja fel őket.
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Általános megkönnyebbülés szakadt fel a lelkekben aztán, midőn 
értesültek végre, bogy Konstantinusz útban van hadaival Róma felé. 
Az első ütközetek Konstantinuszra szerencsésen folytak. Három csatá
ban győzelmet arat s katonái lelkes elszántsága mellett vonul tovább, 
hogy a döntő harcot megvívja. Maxenciusz nagy sereg felett rendel
kezett s haderejének tekintélyes részét állította harcba Konstantinusz 
ellen. Kr. u. 312 október 28-án megtörtént aztán a döntő ütközet Róma 
közelében, a Tiberisz-folyó mellett.

Maxenciusz széles sorokban állította fel hadrendjét. Mind a két 
császár tudta, hogy miért harcol s ez a tudat csodákat művelt a hada
kozó felek soraiban. Vad elszántsággal támadtak egymásra, de a harc 
jó ideig egyenlő esélyek között folyt s így eldöntetlen maradt. Végre 
Konstantinusz gall és keresztény lovassága teljes rohamban vetette rá 
magát a zárt rendben álló pretoriánus csapatra.

A roham eltipró hatású volt. Olyan lendülettel és ellenállhatat
lan sodorral kapta el a pretoriánusok lovasságát, hogy azok nem bírtak 
ellene védekezni. A tömött sorok és zárt rendek a gall és keresztény 
lovasság betörésére egyszerre szétbomlottak s olyan eszeveszett kavar
gás keletkezett, mely lehetetlenné tette Maxenciusznak, hogy az ellen
fél rohamát föltartóztassa. Már csak a becsületért folyt a küzdelem s 
el kell ismerni a pretoriánusokról, hogy vitézül harcoltak. Miként a 
költő mondja, ott estek el valamennyien a harc mezején.

A pretoriánus csapat szétverése bomlasztó hatással volt a sereg 
többi elemeire is. A harc színhelye közelében, a Tiberiszen át egy hajó
híd vezetett, melyen Maxenciusz gyalogsága már megkezdte a vissza
vonulást. A lovasroham után az egész ellensereg erre a hídra vetette 
magát s ezen keresztül iparkodott Maxenciusz is menekülni. A gyönge 
hidat azonban annyira ellepte már ekkor a menekülők roppant tömege, 
hogy emberterhének hatalmas súlya alatt beszakadt. Egy iszonyú 
ordítás, mely elhatolt a harcoló csapatok legtávolabbi pontjaira is, 
jelezte, hogy a hídon levő menekülők a híddal együtt a Tiberiszbe 
zuhantak.

A Tiberiszbe fulltak között volt Maxenciusz is. Holtteste annyira 
belesüllyedt a Tiberisz iszapjába, hogy ki sem lehetett onnan húzni. 
Vagy talán nem is akarták, megelégedtek azzal, hogy fejét levágták 
és egy lándzsára szúrva felmutatták Konstantinusznak és körülhordoz
ták Rómában a meggyötört, elkínzott és kizsarolt lakosság nagy meg
könnyebbülésére. Diokléciánusz és Galériusz is éltek még, mikor ez a 
korszakos jelentőségű csata megtörtént. Nem sokáig élték ugyan túl
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ezt az ütközetet, de eredményeit s azt, hogy a birodalom hova jutott, 
még láthatták.

A nevezetes csata után Konstantinusz a római birodalom egész 
nyugati részét hatalmába kerítette. Látván a kereszténység nagy el
terjedését és az ellenük való szigorú rendeletek céltalan voltát, meg
tiltotta további üldözésüket s megengedte nekik, hogy templomokat 
építsenek s a birodalomban bárhol letelepedjenek. A keresztény kato
nákra való tekintettel kezdtek divatba jönni a keresztény jelvények 
s Konstantinusz az öntudatos, hatalomra törekvő uralkodó ösztönével, 
ahelyett, hogy makacsul elzárkózott volna ezen áramlat elől, iparko
dott azt a maga hatalmi céljaira okosan felhasználni. A keresztény 
vallást egyenrangúvá tette a római vallással, mert ha nem ezt cselekszi, 
ideig-óráig talán képes lett volna elnyomni a keresztény tan teljes 
érvényrejutását, de a forradalmi szellem növelésével újabb válságok 
elé állította volna uralkodását.

Nagy Konstantinusz uralkodása,
(K r. u. 306— 337.)

A Maxenciuszon nyert győzelem után Konstantinusz diadalünne
pet tartva vonult be Rómába, hol a lakosság lelkes elragadtatása 
jelezte azt a nagy örömet, melyet győzelme felett éreztek. A szenátus 
diadalívet állított emlékére, ő maga pedig egy bronz-szobrot emel
tetett, mely császári öltönyében ábrázolja őt, amint egyik kezében a 
keresztet tartja.

A nyugalom Konstantinusz nagy diadala után sem állott egészen 
helyre a birodalomban, miután Maximinusz Daja titokban szövetségese 
volt Maxenciusznak és kegyetlen uralkodása folytán a birodalom keleti 
felében különösen a keresztények érezték zsarnokságát. Konstantinusz 
türelmi rendeleté, mely a keresztény vallás szabad gyakorlatát az egész 
birodalomban megengedi, kötelező volt rá nézve is s ő úgy tett, mintha 
azt helyeselné, de a keresztények jobban ismerték őt s a rendelet kihir
detése ellenére sem merték elhagyni rejtekhelyeiket.

Maximinusz Daja aztán érezte azt is, hogy ami Konstantinusz és 
Maxenciusz között történt, annak előbb vagy utóbb meg kell történnie 
közötte és Liciniusz között. Eddig a nyugati birodalom szuverénitásáért 
folyt a harc, most a keleti birodalomért fog kitörni, hogy eldőljön, me
lyik uralkodó alkalmas ezen birodalomrész vezetésére. A két császár,
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Konstanlinusz és Liciniusz nem a legjobb indulattal voltak iránta, 
ő tehát nem várja be, amíg Liciniusz fog támadni ellene, hanem maga

szervezett sereget s 
313-ban betört Lici
niusz tartorm' nyai- 
ba. A döntő ütkö
zetet Heraklea és 
Drinápoly között 

vívták s ebben az 
ütközetben nem Ma- 
ximinusz Daja, ha
nem Liciniusz lett a 
győztes, kinek zászlói 
alá ellenfelének kato
nái közül számosán 
átállottak s ezzel is 
megkönnyítették ré
szére a győzelem 
kivívását.

MaximinuszDaja 
számára a harc ezen 
kedvezőtlen fordu
lata után nem ma
radt más hátra, mint 
a menekülés. Sietve 
elhagyta a csatateret 
és menekült -vissza 
országába. Tharzusz- 
nál tovább azonban 
nem jutha tott. Út
közben betegség 

lepte meg, mely 
Tharzuszbán . meg
szabadította szenve
déseitől. Liciniusz 
vasszigorral lépett fel 
halott ellenfele összes

hozzátartozói ellen. Nehogy trónkövetelők támadhassanak családjából, 
annak összes tagjait kivégeztette. De kilerjedt féltékeny kegyetlensége

Xtigy Konstanlinusz római császár.
A keresztények  tám ogatásáva l legyőzte  uralkodótársait s 30 
év i uralkodása a la tt  m egvéd te  a h atárok at s h elyreá llíto tta  a 
birodalom ban a rendet. Á llam férfiú i teh etségéve l felism erte  
a kereszténységb en  rejlő erőt s a k eresztén ységet á llam vallássá  
te tte . H alála  e lő tt  fe lo sz to tta  a b irodalm at lia i k özö tt, am i 

később a n agy róm ai b irodalom  feldarabolására v ez e te tt .
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Galériusz feleségére és Diokléciánusz lányára is. Mindkettőjüket 
megölette, hogy ő és utódai annál nyugodtabban uralkodhassanak.

Nem gondolt azonban Lieiniusz arra, hogy a Maximinusz, Galc- 
riusz és Diokléciánusz családján kívül sokkal félelmesebb ellenfele van 
neki Konstantinusz személyében, aki nem fogja sokáig tűrni, hogy ő 
útjában álljon a maga birodalmával nagvratorő tervei megvalósításá
nak. Az összeütközésre nemsokára okot szolgáltatott az a körülmény, 
hogy Lieiniusz titokban felbujtogatta Konstantinusz sógorát, Basszá- 
nit szt, aki trónörökösnek volt kijelölve, Konstantinusz ellen. Az össze
esküvést sikerült Konstantinusznak még idejében meghiúsítania. 
Basszániuszt kivégeztette, de közte és Lieiniusz között a békességnek 
vége szakad. Basszániuszon kívül testvére, Szeneció is résztvett az 
összeesküvésben, de még 
idejekorán sikerű t Lici- 
niuszhozmenekülnie. Kon- 
stanlinusz erre erélyes 
hangon Szeneció kiada
tását követelte s miután 
Lieiniusz nem volt haj
landó ezt megtenni, el
határozta ellene a hábo
rút. Kz volt közöttük az 
első háború, melyben a 
keresztények tömegesen - . . :
sorakoztak Konstantinusz egyházi jelvényekkel és a kereszttel ékesített 
zászlói alá. Lieiniusz elveszítette az ütközetet s kénytelen volt llliriá- 
rók Dárdáméról, Moziéról, Makedóniáról és Görögországról lemon
dani, melyeket a nyugati birodalomhoz csatoltak.

Ez a háború Kr. u. 323-ban történt, két év múlva következett 
aztán a második, mely 325-ben tört ki s mindkét császár nagy sereggel 
készüli egymás megsemmisítésére. Konstantinusz százharmincezer, Lici- 
niusz százhatvanötezer embert vitt magával. Hadrianopolisz mellett 
támadtak egymásra s ebben az ütközetben a nyugati hadak győztek. 
A hadjáratnak azonban még nem volt vége. Konstantinusz a menekülő 
Lieiniusz nyomában, a Boszporuszon átkelve Khrinopolisznál újra meg
támadja ellenfelét s az itt folyó döntő ütközetnél olyan fényes diadalt 
arat, hogy Lieiniusz seregének több mint a fele megsemmisül.

Konstantinusz diadalát teljessé tette aztán az a szerencse is, 
hogy Liciniuszt elfoghatta. Nagylelkűséget akart gyakorolni vele s

Tnlrai Vilávti'rté elme V. 17

A keresztény légiók hadi jelvényei Konstantinusz 
* császár seregében. -  —

A keresztte l és e íy é b  k eresztény  jelekkel e llá to tt  zász
lókra néha a császárnak és fia inak  képe is rá v o lt  h ím ez v e .
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biztosította, hogy életét nem fogja bántani. Erre Liciniusz lemondott 
a trónról, hogy a Thesszalonikében kijelölt száműzetésbe induljon. « 
Konstantinusz azonban nem tartotta meg adott szavát. Valószínűleg 
Liciniusz nyugtalan magaviseleté kényszerítette erre, mert pár hónap 
múlva Martiniánusz nevű cézárjával együtt kivégeztette. A Liciniusz 
elleni hadjáratban nagy segítségére voltak Konstantinusznak a keresz
tények, kik szabadítójukat látták benne s mindenütt csapatosan sietlek 
zászlói alá. Liciniusz birodalmának keresztényei is rajta voltak, hogy a 
győzelem Konstantinusz javára dőljön el, mert tudták, hogy ezáltal az 
ő helyzetük is gyökeresen javulni fog.

Konstantinusz látta már, hogy az a hatalmas mozgalom, mely a 
kereszténységgel támadt fel, sokkal erősebb, semhogy annak a pogányság 
a maga sorvadozó erejével ellenállhatna. A Liciniusszal vívott második 
háború után a birodalom keleti és nyugati része az ő uralkodása alatt 
egyesíttetett s ebben az egyesített nagy birodalomban a keresztény 
vallás lassankint államvallássá lett.

Konstantinusz korán belátta, hogy a régi római hagyományokat 
többé nem lehet fenntartani s a hagyományos kormányzási mód sem 
vezet célhoz. A keresztény vallással egységet iparkodott létrehozni a 
tartományok között s hogy az új idő követelte politikát nyugodtan 
végrehajthassa, a birodalmi székhely megválasztásában is szakít az 
évszázados hagyományokkal. Diokléciáuusz uralkodása óta különben 
is Róma egykori jelentősége lassankint mindinkább megszűnik. A csá
szárokra nézve sokkal fontosabb a határokhoz közel eső városokban 
való tartózkodás, mint Rómában. Konstantinusz az egyesített biroda
lomnak új székhelyet jelöl meg Bizánciumban, mely a Boszporusz mel
lett feküdt s két oldalon a Fekete-tenger hullámai mosták. Uj-Róma 
nevét adta ennek az újonnan alakított fővárosnak, de ez a név a köz
tudatban nem tudott elterjedni, meggyökeresedett ellenben helyette 
az a másik név, mely jelenti egyúttal a tőle való eredetet is :Konstanti- 
nápoly.

Természetes, hogy Róma az új székváros megalapításával még 
inkább veszített jelentőségéből s a római császároknak Rómától való 
távolléte azt jelentette, hogy Róma nem lesz többé az a kiváltságos 
város, ami eddig volt s Róma élete nem fogja ezután a birodalom életét, 
kultúráját és céljait jelenteni.

Konstantinusz korszakos időpontban jutott a római birodalom 
élére s hogy ezt a minden oldaláról válságokkal küzdő, viharnak kitett 
alkotmányt meg tudta menteni a széteséstől, kétségtelenül az ő zseniá-
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ításának az érdeme. A történelem a „Nagy” megtisztelő címmel tün
tette ki, amit rajta kívül az egész ókorban csak makedóniai Sándornak 
és Pompejasznak adott meg. Szerencsés hadvezér volt, az ókor leg
nagyobb birodalmának urává küzdötte fel magát s mint tehetséges 
államférfi felismerte a kereszténység történeti hivatását. Habár csak 
félig volt keresztény, elismerte a keresztény tanokban rejlő méiy 
erkölcsi igazságokat, főleg a házasságra és a rabszolgákra vonatkozót 
örvényeiben.

Előmozdította a rabszolgák felszabadítását, ezt még vasárnap is 
megengedte, amikor minden egyéb hivatalos eljárást s minden munkát 
eltiltott. Szigorú törvényeket hozott a mértéktelenség ellen. A keresz
tény katonáknak megengedte, hogy vasárnap a tábort elhagyva részí- 
vehessenek vallásos szertartásaikban. Ha meg is hódolt a keresztény 
ség eszméinek, nem szakított végkép a pogánysággal sem. Nem tiltotta 
el a Róma pogány isteneinek kijáró tiszteletet sem, ő maga főpapja

maradt továbbra is Jupiternek s gondos
kodott róla, hogy halála után őt is a nem
zeti vallás istenségei közé sorozzák. Így 
sokat kell levonnunk azoknak határtalan 
bámulatából, akik tökéletes keresztény 
császárt akarnak benne látni. Az eszével, 
nem a szívével volt keresztény. Pogány 
alattvalói azzal vádolták, hogy csak azért 

szít a keresztényekhez, mert bűnbocsánatot ígérlek neki azokért a sötét 
bűnökért is, amelyek lelkiismeretét terhelték.

Valójában inkább volt pogány, mint keresztény Konstantinusz. 
S érthető is, hiszen .a pogány világszemlélet hatása alatt nevelődött 
De mikor arról volt szó, hogy hatalmi érdekeinek a pogányságot fej- 
áldozza, habozás nélkül megtette. A keresztény papokat kitüntetések
kel, adományokkal iparkodott magához csatolni, mert ismerte a népre 
való nagy befolyásukat. Megengedte a templomok építését és az egy
házközségek szervezését, de ugyanakkor maga is emelt pogány temp
lomokat nemcsak a fővárosban, hanem a birodalom különböző 
pontjain is.

Uralkodása alatt történt, hogy Árius, alexandriai püspök hir
detni kezdte a Szentháromság azon új elméletét, mely szerint a Fiú az 
Atyával szemben alárendelt helyzetet foglal el. Euzebiusz nikodémiai 
püspök is támogatta ezt a tant, ellenben Hoziusz kordubai püspök ellene 
mondott s minden eszközzel iparkodott megakadályozni elterjedését.

N agy Konstantinusz 
császár érme.

A bérli i érem tár gyű jtem én yéb ől



A római császárság története 2G1

A papok biztatására Konstanlinusz vállalkozott arra is, hogy elsimítje 
az egyházi ellentéteket. Niceában zsinatot hívott össze, melyet ő maga 
nyitott meg.

Látta, hogy az új tan elfogadásával szakadás jönne létre a keresz
tények között, ennélfogva a politikai célszerűségre hallgatva, kiesz
közölte, hogy a püspökök nagy többsége a régi dogma mellett 
döntött.

A vélemények meghallgatása után a császár döntött, aki a katonai és 
állami méltóságok kíséretében jelent meg a zsinaton. Áriust és híveit 
ekkor száműzetésbe küldték, de a tiruszi zsinaton már-már ők győzedel
meskedtek volna, ha Árius váratlanul közbejött halála, melyet való
színűleg mérgezés idézett elő, végét nem veti a viszályoknak, meg nem 
akadályozza az ariánusi hitelv győzedelmét.

Konstantiusz jelleméből a kegyetlenség sem hiányzott. Tudott 
ő zsarnok is lenni, mikor érdekei úgy hozták magukkal. Legidősebb fiát, 
Kriszpuszt megölette azon gyanú alapján, hogy uralomra vágyik. Fele
ségét, Fausztát is megölette.

Éleiben maradt gyermekeit, úgymint Konstanciuszt, Konstan- 
tinuszt és Konstánszt cézárokká nevezte ki, majd egyik unokaöccsét, 
Dalmáciuszt is ebben a kitüntetésben részesítette.

Mikor halálát közeledni érezte, felosztotta gyermekei között a birodal
mat, nehogy halála után ezek harcba keveredjenek egymással. Konstan- 
tinusz kapia Británniát, Galliát és Hispániát, Konstanciusznak Ázsiát, 
Szíriát és Egyiptomot adta, Konstánsznak Itáliát Afrikával. S végül 
Dalmáciusz sem maradt megjutalmazatlanul, amiért Ciprusz szigetén 
egy lázadást szerencsésen elfojtott. Az ő uralma alá jutott Thrákia, 
Makedónia, Illiria és Görögország, Annibaliánusz nevű testvérének pedig 
Pontusz mellékének és Örményország római hódoltságának kormány
zása jutctt.

biz a végrendelet azt mutatja hogy Nagy Konstantinusz azt, amit a 
maga életében programul ismert el, halála után nem tartotta már 
kötelezőnek, ü  a birodalmi egység megteremtésén fáradozott, egymás
után törte le a vele szemben álló ellencsászárokal, de mikor halálát 
érezte, egyszerre visszaállította azokat az állapotokat, melyeket életé
ben megtűrni nem akart. Igaz, hogy fiai közölt osztotta fel a birodal
mat, de ez csak azt mutatja végeredményében, hogy ő is csak a hódító 
jogát tartotta szem előtt s olyan hódítmánynak tekintette az egész 
birodalmat, melyet a maga számára és nem a köz érdekében szer
zett meg.
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Harminc éven át uralkodott Konstantinusz. Hosszú uralkodása 
alatt hatalmas birodalmában helyreállította a rendet, megvédte a hatá
rokat. A békés viszonyok között aztán fellendült a gazdasági élet is. 
A perzsa hadjáratra készült 337 elején, de ezen év május 22.-én meg
halt. Halálos ágyán fölvette a keresztséget, de ez pogány alattvalóit 
nem akadályozta abban, hogy az elhunyt császárt a pogány istenek 
közé sorozzák.



A nyugatrómai birodalom hanyatlása.

Nagy Konslantinusz fiai.
(Kr. u. 337—361.)

Alig hunyta le szemeit Nagy Konslantinusz, midőn a katonák fellázad
tak s a három császárfiún és Konslantinusz öccsének gyermekein, Gal- 
luszon és Juliánuszon kívül a császárcsalád minden tagját kivégezték. 
A legyilkoltak birtokait Konslantinusz ragadta magához, többi test
vérei ellenben megtartották azon tartományokat, melyeket az osztozás 
alkalmával kaptak. Nem telt azonban sok időbe a dolog és bebizonyí
tották, hogy nem érdemesek a hatalomra, mert nem tudnak azzal más
ként élni, mint birodalmaik nagy kárára.

Konstanciusz kapta a birodalom nagyobbik, keleti felét s Kon- 
stantinápolyt választotta székhelyéül. Konstanciusz háborút indított 
a perzsák ellen, tizenhárom évig folytatta kisebb-nagyobb megszakí
tásokkal ellenük a küzdelmet, mely idő alatt kilenc esetben nagyobb 
ütközeteket veszített.

Miután a három császár Dalmáciusz és Annibáliánusz országait 
felosztották maguk között, a nyugati birodalom ezen osztozkodás követ
keztében örökös viszályok és villongások színhelye lett. Konslantinusz, 
aki apja nevét viselte, magának követelte Afrikát, ami újabb viszályokra 
adott okot. Hogy követeléseit érvényesítse, hadat vezetett Konstánsz 
ellen, de ennek vezérei Akvilejánál úgy megszalasztották seregét, hogy 
magának is menekülnie kellett. Futása közben aztán megölték (340.).

Konslánsz ekkor testvére örökségét is magához ragadta, ő lett a 
birodalom nyugati felének az ura s tíz évig élvezte gondtalanul a hatal
mat. Ámde pár év múlva Galliában lázadás támadt ellene s egyik vezére, 
Magnenciusz kiállatta ki magát császárrá. Konstánsz hiába keresett 
segítséget, a lázadók sokkal erősebbek voltak s mikor végre menekülésre 
szánta el magát, az sem sikerült, mert a pirenei hegyek között egy frank 
vitéz 350-ben megölte.
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A galliai lázadás nem maradt hatás nélkül. Az illiriai légiók Vetrá- 
niót tették meg császárrá, Rómában pedig' Nagy Konstantinusz roko
nát, Nepociánuszt választották meg.

A perzsa hadakkal harcoló Konstanciusz, amint értesült a lázongásokról, 
gyorsan abbahagyta a küzdelmet és sietett vissza, hogy a lázongásokat 
elfojtsa. Vetránió párthíveit sikerült ígéreteivel a maga számára meg
nyernie s azután összes haderejét Magnenciusz ellen vezette. Vele nem 
volt hajlandó még tárgyalásokba sem bocsátkozni, mert úgy vélekedett, 
hogy az uralkodási jog egyedül őt illeti meg. Pannóniának Murza nevű váro
sánál, a mai Eszéknél vívták meg a döntő ütközetet, mely az egykorúak 
szerint egyike volt a legvéresebb és legkegyetlenebb csatáknak. Irgal
mat nem ismerve támadtak a csapatok egymásra s mind a két félen 
szörnyű volt a pusztulás. De mégis Magnenciusz veresége volta nagyobb. 
Seregét Konstanciusz hada majdnem egészen megsemmisítette. Ő maga 
is futásban keresett menedéket. Mikor aztán egészen reménytelennek 
látta a küzdelmet, kétségbeesésében öngyilkosságot követett el.

Konstanciusz, hogy a maga hatalmát biztosítsa, az elrettentés 
fegyvereihez nyúlt. A birodalmat a kémek egész tömege lepte el, kik 
minden gyanús emberről jelentést tettek neki. Bűnösök és ártatlanok egész 
tömegével kerültek a vérpadra s némelykor azok a jelenetek újultak 
meg, melyek Máriusz, Szulla és a zsarnok császárok uralkodása alatt 
rettegtették a római népet.

Nagy Konstantinusz családjából két fejedelmi sarj volt még élet
ben, Gallusz és ennek öccse, Juliánusz. Gallusz Antiokhiában tartóz
kodott, de kegyetlensége és feslett élete folytán nem valami nagy nép
szerűségnek örvendett. Teljesen méltó volt hozzá felesége, Konstaneia, 
aki sok tekintetben még fölül is multa férjét kicsapongásaival. A titkos 
kémek azonban őket is feladták Konstanciusznak. Azt jelentették róluk, 
különösen Galluszról, hogy a birodalom elfoglalására törekszik, minél
fogva Konstanciusz két főtisztviselőt küldött Antiokhiába a vizsgálat 
vezetésére. A tisztviselők azonban nem járhattak el megbízatásukban, 
mert a feldühödt nép agyonverte őket. Konstanciusz most taktikát 
változtatott. Udvarába hivatta Galluszt, azzal az ígérettel, hogy nem 
lesz semmi bántódása. Ámde mihelyt Gallusz megérkezett, a császár 
börtönbe vetette s pár hónap múlva kivégeztette.

Egyedül Juliánusz volt még életben Nagy Konstantinusz család
jából s rá is ki volt mondva a halálos ítélet, ha Euzebia császárné vélet
lenül közbe nem lép s ki nem viszi, hogy cézárrá választassák. Juliánusz 
ekkor Athénben tartózkodott s kiváltképen a bölcsészeti tudományok-
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ban képezte magát. Eszes, jóravaló, erényes fiatalember volt, kit azért 
sem lehetett mellőzni, mert a perzsa háború küszöbön állott s ezenkívül 
Galliában, a Szajnánál, a felső és alsó Dunánál és Kis-Ázsiában is ki
törtek a villongások, úgyhogy ezek megfékezésére szükséges volt Kon- 
stanciusznak segítségét venni maga mellé s ezt a segítő erőt felesége 
tanácsára Juliánuszban akarta megtalálni. Kinevezte őt Gallia cézárjává, 
mert a barbár népek beözönlése ellen védeni kellett a birodalmat, más
felől pedig a háborús mozgalmak is azt követelték, hogy a császár készen 
álljon az ellenségeivel való küzdelemre minden ponton.

Nagy Konstantinusz császár uralkodásának ismertetésénél szó
lottánk már azokról a vallási ellentétekről, melyek a kereszténységben 
az első szakadást létrehozták. Konstanciusz alatt ezek az ellentétek 
még élesebbekké váltak s a Szentháromság dogmája körül keletkezett 
viták szakadásra vezettek az egyházban.

A viták arról folytak, hogy a Szentháromság három személye, 
az Atya, Fiú és a Szentlélek egyenlő rangúak-e vagy nem. Athanáziusz 
alexandriai püspök a Szentháromságról azt a magyarázatot adta, hogy 
abban a három egység teljesen egyenlő és a Fiú öröktől fogva való. Árius 
Athanáziusz ellenében azt tanította, hogy a Fiúisten az Atya szabad 
akarata által teremtett s habár az ő szellemével van eltelve, az Atyá
nak mégis alá van rendelve s létezése nem öröktől fogva való.

Ama pár száz, még pedig jó pár száz esztendő óta, mely ezen viták 
óta eltelt, az ilyen kérdésekben sokkal türelmesebb, sőt közönyösebb 
lelt az emberiség. Legfeljebb hivatásos egyházi emberek vitatkoznak 
ilyen meddő és céltalan kérdések felett mai időkben.A kereszténység 
kezdetekor azonban az ilyen dogmák feletti vélemények a legsúlyosabb 
okot szolgáltatták arra, hogy az ellenkező állásponton lévők elkeseredett 
harcot folytassanak egymással.

A keleti püspökök közül sokan voltak, akik elfogadták Árius 
lanílását és ilyen szellemben hirdették a Szentháromságról szóló tant. 
Ezen tan hívői áriánusoknak neveztettek.

Tudjuk azt is, hogy e viták rendezése végett Nagy Konstantinusz 
325-ben Niceában zsinatot hívott össze, melyen az Árius-félc tan ellen 
döntöttek. Megállapították a zsinaton a Szentháromság dogmáját azzal 
az értelmezéssel, hogy a három személy (Atya, Fiú, Szentlélek) egy isten 
s a Fiú az Atyával egylényegű, vagyis homouziosz. Áriust és követőit 
eretnekeknek nyilvánították és az egyházból kirekesztették. Ámde az 
áriánusok egyik része, ha már nem sikerült győzniük, szerette volna, 
ha az ellentétek kölcsönös engedményekkel kiegyenlíttetnek s hajlandó
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volt a Szentháromság tanát olyan értelemben elfogadni, hogy a Fiú- 
isten az Atyával hasonló lényű, vagyis homojuziosz. Volt tehát két párt, 
egyik a homouziosz, másik pedig a homojuziosz (egylényű és hason- 
lényű) magyarázat mellett, de az Árius-pártiak hiába akarták a közele
dést, az Athanáziusz-pártiak nem voltak hajlandók engedményekre. 
S folyt nemcsak a vita, hanem az üldözés és a vér is az egy ,,j” betű 
különbsége miatt.

Csakhogy az áriánusok kudarca nem volt végleges. Maga Nagy 
Konstantinusz is visszavonta később az ellenük kiadott szigorú rendelete
ket s állítólag ő is elfogadta később Árius tanát, de ha ez kétséges volna 
is, akkor sem bír valami különösebb fontossággal a dolog. Ellenben, 
hogy az Árius-féle tan később mennyire elterjedt, mutatja Konstanciusz 
példája, aki már az Árius-féle tan szellemében vallotta hitét s miként 
azelőtt az áriánusokat, úgy ő most az Athanáziusz-pártiakat kezdte 
üldözni. Ismét felújultak a véres összetűzések, a zsinatok egymást érik 
s végre 360-ban a rimini zsinat elfogadta a homojuziosz-féle magyará
zatot. Hihetetlen sok vér ömlött el a homouziosz és homojuziosz miatt, 
azaz egy betű miatt, amely az egyetlen eltérést, különbséget alkotta a 
bőszen egymásra törő pártok között.

Mialatt a birodalomban és magában a császári udvarban is folyt 
a kérlelhetetlen üldözés a kétféle hitelvi nézet miatt, Juliánusz, kit Kon
stanciusz uralkodótársul kiszemelt, Görögországban egészen a pogány 
bölcselet szellemében nevelkedett s távol állott mindazon gyűlölködé
sektől, melyek a keresztény pártokat egymás iránt eltöltötték.

Juliánuszt a császár egyelőre Galliába küldte, hogy ott a ren
det helyreállítsa. És Juliánusz, aki eddig a hadvezetéssel és kormány
zással vajmi keveset foglalkozott, veleszületett nagy tehetsége folytán 
kiválóan alkalmasnak bizonyult ezen feladat betöltésére.

Hat éven át volt Gallia kormányzója, de e hat esztendő alatt olyan 
rendet teremtett, hogy a nép és a hadsereg valóságos rajongással vette 
körül személyét. A germánok, frankok és alemannok ebben az időben a 
felső és alsó Szajnán gyakran áttörtek és nagy pusztításokat vittek 
végbe a tartományban. Juliánusz azonban már az első hadjáratában 
megmutatta, hogy hatalmas ellenfélre találtak benne s egymásután 
megverte őket, úgyhogy pár esztendő leforgása alatt Galliában a régi rend 
ismét helyreállt.

Ámde Juliánusz kötelességeinek lelkiismeretes és szerencsés tel
jesítésével Konstanciusznál éppen az ellenkező hatást érte el. Konstan
ciusz nem a nagy reményekre jogosított trónörököst, a kiváló katonát
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és a jeles kormányzót, hanem csak a vetélytársat látta benne, kinek 
egyre növekvő népszerűségét a leggonoszabb szívvel figyelte. A környe
zetében lévő udvaroncok, tányérnyalók és mindenféle kegylesők aztán 
még csak fokozták benne a féltékenységet Juliánusz iránt újabb és újabb 
rágalmaikkal. Miután Konstanciusz éppen ekkor vereséget szenvedett 
a perzsáktól, ezt az alkalmat felhasználta arra, hogy Juliánuszt meg
fossza hatalmától.

Parancsot küldött hozzá, melyben meghagyta neki, hogy serege 
javarészét küldje el az ázsiai harctérre. Juliánusz rögtön tisztában volt 
vele, hogy Konstanciusz mire céloz ezzel a rendeletével. Meg akarta őt 
fosztani katonáitól, hogy mindenféle hatalmi törekvését eleve meghiú
síthassa. Pedig Juliánusz a leglelkiismeretesebben teljesítette feladatát 
s nem is gondolt sohasem arra, hogy növekvő sikereit és népszerűségét 
Konstanciusz ellen felhasználja. A parancs azonban ki volt adva s 
ennek engedelmeskednie kellett. Juliánusz összegyűjtötte légióit s 
hivatkozva a császári parancsra, tudatta velük, hogy a keleti harctérre 
kell indulniok.

Hatalmas lármával és dühös elégületlenséggel fogadták a légiók 
Juliánusz közlését A galliai viszonyokhoz szokott légiók tudni sem 
akartak arról, hogy a fáradalmas útra induljanak s még kevésbbé arról, 
hogy kedvelt cézárjukat elveszítsék.

Csakhamar híre terjedt a táborban, hogy Konstanciusz Juliánusz 
megbuktatása miatt adta ki ezt a parancsot s a Páris környékén összegyűlt 
légiók nyílt lázadással szegültek ellene a rendeletnek. Egy éjszaka, mi
dőn a bor különben is felhevítette vérüket, kivont karddal és égő fák
lyákkal megrohanták Juliánusz palotáját s röviden, de nyomatékosan 
közölték vele feltételüket, mely ennyiből á llo tt:

„Halál vagy trón !”
Juliánusz csöndesíteni próbálta őket és beszédbe kezdett: 
„Katonák — mondotta — a császár parancsot küldött az indulásra, 

a parancsnak pedig engedelmeskedni tartoztok !”
Nem folytathatta tovább, mert a feldühödt tömeg most már még 

nagyobb nyomatékkai közölte óhaját:
„Halál vagy trón !”
És ez azt jelentette, hogy vagy az uralkodást választja, vagy pedig 

azt, hogy ellenkezése folytán megölik. Juliánusz kénytelen volt a kény
szerhelyzetet elfogadni és végül így szólt a katonákhoz :

„Meghajlok akaratotok előtt, de ti is legyetek készen minden 
eshetőségre.”
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Jól tudta, hogy Konstanciusz nem fogja tudomásul venni csá
szárrá választását s mihelyt értesül a galliai légiók lázadásáról, hadat 
fog ellene vezetni. Tapintata és fegyelemérzete arra utalták azonban 
Juliánuszt, hogy iparkodjék mindenáron elejét venni a bekövetkezhető 
villongásoknak. Ezért, hogy a polgárháborút mindenáron elkerülje, 
levelet intézett előbb Konstanciuszhoz, ki előtt feltárta őszintén a hely
zetet. Elmondotta levelében, hogy az a parancs, melyet a galliai légiók
nak a keleti harctérre való rendelése ügyében kiadott, azt a hatást ered
ményezte, melyre ilyen körülmények között biztosan lehetett számí
tani. A légiók annyira hozzá vannak szokva a galliai szolgálathoz, hogy 
a parancsra lázadással feleltek. Ennek a lázadásnak az előkészítésében 
neki semmi része nem volt s nagyon sajnálja, hogy most ő is olyan hely
zetbe jutott, hogy kénytelen az egyetlen lehetséges megoldási módot, 
a császárságot választani, hacsak nem akarja kitenni magát a meggyilko
lásnak. Kéri tehát, hogy adja beleegyezését, illetőleg megerősítését 
a légiók választásához.

Erre az őszinte és minden sorában nemeshangú levélre Konstan
ciusz hadüzenettel válaszolt. Tudni sem akart Juliánusz császársá
gáról s követelte tőle, hogy mondjon le azonnal. A háború tehát kikerül- 
hetetlenné vált sJuliáuusz nem is késett csapatait megindítani Illiria felé. 
Összeütközésre azonban nem került a dolog, mert Konstanciusz, mielőtt 
fegyverét vetélytársáéval összemérhette volna, heves lázroham által 
meglepve Kr. u. 361-ben meghalt. A birodalom császára ilyenformán 
Juliánusz lett, aki Konstanciusz halálának hírére gyorsan megjelent 
Konstantinápolyban s díszes temetést adott az elhunyt császár hamvai
nak. Azután életének harminckettedik évében átvette az egész biroda
lom kormányzását.

Jul.'ánusz és utódai.
(Kr. u. 361—375.)

A római birodalomnak annyi esztendő elteltével végre olyan ural
kodója akadt Juliánusz személyében, aki egyesítette magában a leg
kiválóbb tulajdonságokat, melyek a jó fejedelmeket ékesíteni szokták. 
Harminckét éves lévén, szellemi erejének legteljesebb frisseségében 
foghatott hozzá birodalma kormányzásához. Mint ember sok jelesség
gel volt megáldva. Bátor, vitéz, jellemes férfiú, akit ezen tulajdonságai 
mellett egyszerűség, törvénytisztelet és a nép igazi szeretete jellemeznek.
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Szellemi tehetségére nézve jellemző az az értesítés, hogy képes volt ugyan
azon időben írni, diktálni és környezetével beszélgetni.

Semmiféle fennhéjázás, kegyetlenség, vagy kapzsiság és kicsapon
gás nem tette ellenszenvessé a császárt. Méltó volt rá, hogy egy nagy biro
dalom sorsát intézze. Mindössze alig két esztendeig uralkodott, de ezalatt 
a rövid idő alatt is képes volt udvarát és a birodalom belügyeit a huma
nista elvek szellemében rendezni.

Nemcsak szíve, hanem esze is helyén volt. Az az időszak, melyet 
Görögországban töltött, mély hatást tett lelkére. A görög irodalom és 
bölcsészet nagy alko
tásai egészen átha
tották szellemét s 
ennek lehet tulajdo
nítani, hogy a keresz
ténység nem volt 
képes őt elragadni.

Az ő szemében 
a kereszténység csak 
képmu tatás,egy rom
ló tt császári udvar 
vallása volt, amely
nek nemes eszmékkel 
suj tázott takarója 
alatt a legnagyobb 
gonoszságokat köve
tik el. Konstanciusz 
például buzgó kereszténynek mutatta magát, de keresztény elvei csöppet 
sem akadályozták meg abban, hogy a legnagyobb kegyetlenségeket cl ne 
kövesse. Aztán oil folytak ’e szemei előtt az ádáz és lelketlen viták olyan 
kérdések felett, hogy a Szentháromságban az Atya és Fiú egyenrangúak-e 
vagy sem s az a véres öldöklés és üldözés, mely e viták eredménye lelt 
s látta azt a nagy gyülölséget, amely a hadakozó pártokat egymás 
iránt eltöltötte. Aztán megint ott vonulhattak el lelki szemei előtt a 
különböző képek, apjának, testvéreinek, rokonainak és híveinek meg- 
öletése s mindezeket mind olyan emberek követték el, kik büszkék 
voltak arra, hogy ők keresztények.

Való, hogy ezek a példák csöppet sem lehettek alkalmasak arra, hogy 
egy olyan gondolkozású férfiút, mint Juliánuszt, aki bámulattal szívta 
magába a pogány ókor tudományos és vallásos elveit, megihlessenek.
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Ju liánusz császár és felesége. Heléna.
Ékk be vé  e tt  dom borm ű a firer.cei m úzeum ban.
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Ő a kereszténység helyébe a pogányságot akarta visszaállítani. 
De ezen törekvésében a terror semmiféle fegyverét nem alkalmazta. 
Elismerte minden vallás létjogosultságát, de a maga arisztokratikus 
érzései szerint jobbnak találta, ha a pogány vallás régi tekintélyét vissza
állítja. Evégből számos pogány templomot építtetett, előmozdította ki
tüntetésekkel, kedvezésekkel a pogány vallás terjedését s rajta volt, 
hogy a keresztények közül is minél több hívet hódítson el a régi vallás
nak. Nem üldözte tűzzel-vassal a keresztényeket, de elzárta előttük az 
iskolákat és megtiltotta, hogy keresztény ember tanító lehessen.

Ezen pogánybarát elveiért nevezi őt a történelem aposztatánák, 
vagyis hitehagyónak, aki, habár kereszténynek született, mégis vissza
tért az ősi pogány valláshoz. De, miként már előbb kiemeltük, az ő 
pogánysága nem a rémuralom rendszerével akarta a maga jogait vissza- 
pörölni. Elnéző volt minden törekvés iránt s a vallási dolgokon túl min
den erejét arra fordította, hogy a birodalom belső rendjét megszilár
dítsa.

Juliánusz azt is megkísérelte, hogy a pogányokat könyörületesség- 
ben és jó cselekedetekben a kereszténység utánzására buzdítsa s ő maga 
járt elől jó példával, midőn kórházakat alapított. .

Miután a perzsa háború uralkodása alatt kiújult, hogy Mezopo
támiát visszaszerezze, Antiokhiából 363-ban nagy haddal indult a keleti 
határokra. Eleinte nagy szerencsével harcolt s több ütközetet meg
nyert, de később elfordult tőle a szerencse s miután az örmény király is 
elpártolt tőle, egymásután érték a csapások. A Tigris-folyón túl messze 
elkalandozott és így kitette magát s csapatait a legnagyobb nélkülözé
seknek. Az ellenség azt a taktikát alkalmazta ellene, melyet az oroszok 
gyakoroltak Napoleon ellen.

Mindent felégettek előtte, a hidakat lerombolták, az utakat jár
hatatlanná tették, az élelmet elhordták, kalauzai pedig elárulták s 
ahelyett, hogy Perzsia gazdag városai felé vezették volna, álutakra 
vitték, úgyhogy végül kénytelen volt visszavonulni. Közben a perzsa 
lovasság állandóan nyomában járt s fárasztotta, nyugtalanította, úgy
hogy végül egészen megtörve hátrált serege a Tigris felé. Már csak a 
végső mérkőzés volt hátra. Június havában ez is megtörtént. Egy na
gyobb perzsa csapat megtámadta a fáradalmaktól megviselt római 
sereget és megverte. A csatában Juliánusz is megsebesült s midőn az 
oldalába fúródott nyilat kihúzta, felkiáltott:

„Győztél Gallilei!”
Ezen felkiáltásából következtetik többen, hogy Juliánusz utolsó
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óráiban a kereszténység felé hajlott. Sebe halálos volt s nemsokára 
meghalt. Légiói megadták neki a rangjához illő végtisztességet. Holt
testét Kilikia Tharzusz nevű városába vitték s a Cidnusz-folyó mellett 
temették el. Konstantinusz Khlorusz családjából ő volt az egyetlen 
utód, kivel a családfa aztán Kr. u. 363-ban egészen kihalt.

Juliánusz úgy halt meg, hogy nem gondoskodott utódáról. A vá
lasztási jogot tehát a hadsereg ismét magához ragadta és Juliánusz 
helyébe a testőrség főnökét, a keresztény Joviánuszl kiáltotta ki csá
szárrá. A kedvezőtlenre fordult hadjáratot, mely Juliánuszt is áldoza
tul követelte, Joviánusz nem tudta megváltoztatni s azzal fejezte be, hogy 
a Sereget visszavezette a perzsák földjéről. A csatavesztés folytán a 
rómaiaknak ?e kellett mondaniok Örményország védnökségéről s a 
Tigrisen túl elfoglalt területeket is visszaadták a perzsáknak. Joviánusz 
uralkodásának az a legjelentékenyebb mozzanata, hogy a Jul'ánusz 
által kiadott keresztényellenes rendeleteket mind visszavonta. Uralma 
rövid ideig tartott, a hadjáratról való visszatérése után már az első 
esztendőben elhunyt. Utána a pannoniai származású Valenliniánuszt 
választották császárrá, aki Válensz nevű öccsét vette maga mellé 
uralkodótársul. Válensz a keleti, ő pedig a nyugati birodalmat kor
mányozta.

Válensz ellen Juliánusznak egy Prokopiusz nevű rokona próbált láza
dást kelteni, de sikert nemért el s halállal bűnhődött. Ez az összeesküvés 
kegyetlenné tette Válenszt, aki annyira átadta magát a büntetés és 
bosszú kéjének, hogy hálószobája mellett állandóan két medvét tar
to tt s ezekkel végeztette ki az elítélteket. Mindezek ellenére ő is, Valen- 
tiniánusz is erélyesen védték a birodalom határait a betörő vándor hor
dák ellen s a keresztény vallásnak szabad terjedést biztosítottak. Csak- 
hogy Válensz az áriánus szekta érdekében működött, míg Valentiniá- 
nusz a teljes vallásszabadságot biztosította híveinek s iparkodott eköz
ben a papság visszaéléseit megszüntetni. Valentiniánusz uralkodása 
375-ben szűnt meg, midőn éppen háborúra határozta el magát a tarto
mányait fenyegető kvádok ellen. A császár nagy sereggel vonult ellenük, 
de Bregecióban (Ószőny) meghalt.

A nyugati birodalom császári székét halála után fia, Gracidnusz 
foglalta el, aki alatt már kezdenek jelentkezni azok a barbár tömegek, 
melyeket a népvándorlás áradata vetett a római birodalom tartományai 
felé. Róma egykori nagyságának és világuralmának ekkor kezdődik 
az a rohamos aláhanyatlása, mely végül a teljes megsemmisülésbe dön
tötte a birodalmat.



. Pompeji pusztulása.
T i t u s z  u r a l k o d á s a  i d e j é n  a  V e z ú v  k i t ö r é s e  h a m u  é s  l á v a  a l á  t e m e t t e  a  k ö r n y é k é n  é p ü l t  v á r o so k a t. Még a  n y o m u k  is  e l t ű n t  s  c s a k  a  l e g ú j a b b k o r i  á s a t á s o k  h o z t á k  n a p f é n y r e  a z  e l t e m e t e t t  v á r o s o k  r o m j a i t .
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A népvándorlás.

Róna harcai a germánok ellen.

A világtörténelemnek az a korszakalkotó nagy eseménye, amelyet 
népvándorlásnak nevezünk, tulajdonképen a Krisztus utáni negyedik 
és ötödik században játszódik le, de kezdete sok évszázaddal nyúlik 
vissza, egészen bele még a római birodalom nagyságának abba a korsza
kába, amikor a büszke Róma hadai leigázták az egész világot. Csupán 
azt a sok népfajból álló, de kétségtelenül közös eredetű népet nem 
bírta Róma leigázni, amelyet a germánok nevezete alatt ismerünk. 
Ezeknek a törzseknek a kalandozásai Európa középső részében, a Raj
nától egészen az orosz síkságokig, nyugtalanságban tartották a nagy 
római birodalmat is.

A föld mívelését megvet itt, lenézett rabszolga mesterségnek te
kintették a germán törzsek s így a véghetetlen rónaságokon, a hegyek 
között és az őserdőkben kóboroltak folyton, állandó lakóhelyet nem 
ismertek, hanem ott telepedtek meg, ahol legkövérebb legelőre, vadban 
legdúsabb erdőre találtak.

A germán népfaj Ázsiából jutott Európába akkor, amikor ott a 
nagy árja népfaj egysége felbomlott. Először a Yolga-folyó mentének a 
nagy rónaságain telepedtek le a germánok, de egy új és pedig minden 
valószínűség szerint finn-ugor nép elűzte innen őket s ekkor a Fekete
tenger sík vidékeire vonultak. Itt a germánok valami keveset 
elsajátítottak a földmívelés mesterségéből is. Innen azonban ellenséges 
törzsek nyomása elől megint tovább kellett vándorolniok és ekkor 
megtörtént a kettészakadásuk. Egy részük északnak ment s a mai Skan
dinávia és Dánia területét foglalta el, más részük meg nyugatnak ha
ladt, átkelt a Visztulán és az Elbe-folyó vidékén, tehát a mai Német
ország területén telepedett meg. Az a népfaj, amely a Fekete-tenger 
mellől elűzte a germánokat, tőlük egészen különböző volt. Míg a germá
nok mind óriási nagyok és szőkehajúak voltak, addig ez a nép alacsony
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termetű, barnaarcú és feketehajú emberekből állt. Valószínűen finn-ugor 
eredetű volt ez a harcias nép, tehát rokona a hunoknak és a magya
roknak. A velük való harcok emlékét a germán mondák mint a gonosz 
törpékkel való küzdelmet őrizték meg.

Ebben az időben a germánok fegyverei és szerszámai még

Fiatal germán férfi.
Kóma! m árványszobor a lon d on i B r ilis ’.i M úzeum ban.

csak kőből voltak és csak akkor ismerték meg a bronz használatát, 
amikor már a mai Németország területén telepedtek le. Itt az Elbe-folyó 
által elválasztva a keltáknak hatalmas törzsei laktak mellettük. Boros
tyánkőért cseréltek a germánok bronzfegyvereket és bronzszerszámokat 
a délebben lakó népektől, amelyek már ismerték ezt az ércet.

A germánok azonban idők múltán ezen a vidéken is nagyon elsza-
18*
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porodtak. Előre kellett hatolniuk tehát tovább nyugat felé és ezt az 
előrenyomulásukat megkönnyítette az, hogy megmozdultak a kelták is. 
A mai Csehország területére költözött le egyik részük, a bój-ok és róluk 
nevezték el ezt a földet Bojohenmm-nak.

Germán leány.
Ism eretlen  róm ai szobrász m árványszobra a leningrádi m úzeum ban.

A kelták helyét tüstént germán törzsek foglalták el, még pedig 
a harcias kalt-ok és markomann-ok, majd az ingveon-ok és az isztveon-ok. 
Végre kényszerült elhagyni a lakóhelyét két más germán törzs is : a 
cimber-ek és a teuton-ok. De ezeket nem a hódításvágy vagy a maguk 
tülságos elszaporodottsága űzte el a régi lakóhelyükről, hanem maga a 
természet. Az Északi-tenger, amelynek partjain laktak, ebben az 
időben megváltoztatta addig meglehetősen csendes természetét. A part
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vidéke kezdett beroskadni, besüllyedni és a tenger óriási hullámokkal, 
rettenetes áradattal öntötte el a szárazföldet s elűzte a partlakókat.

A cimberek és teutonok kénytelenek voltak elindulni dél felé, ahol 
más törzsek szorongatása folytán mind előbbre és előbbre nyomultak, 
először Galliába, majd pedig betörtek Itália északi részébe. A rómaiak 
nagy haderőt küldtek ki a harcias jövevények ellen s két csatában, 
Akve Sextie-nél, azután pedig Veredle-nél (Kr. e. 101-ben) úgy tönkre
verték őket, hogy hírmondó sem maradt belőlük. A legelső germán 
törzseknek tehát, amelyek római területre tették a lábukat, tragikus 
volt a sorsuk : a teljes pusztulás. »

De ezzel a győzelemmel még nem fordult el a germán veszedelem 
Róma felől. Három évtizeddel később megindultak a svéb-ek, kait-ok és 
más harcias germán törzsek, amelyeknek Ariovisztusz volt a vezetője.

Ókori germán kardok a berlini múzeumban.

A nyomukban tengernyi nép áradt, átkeltek a Rajnán, elárasztották 
Galliát és amikor 58-ban Júliusz Cézár vette át Gallia kormányzását, már 
úgy álltak a dolgok, hogy kérdéses volt, megmaradhat-e Gallia római 
tartománynak vagy pedig egészen a germánok hatalmába jut.

Ariovisztusz, ez a szenvedélyes, büszke, vakmerő vezér a hatalmas 
római prokonzullal mór úgy kezdett tárgyalni, mint egészen egyenlő 
rangú ellenfél, de Júliusz Cézár lángelméje és a rómaiak haditudománya 
előtt hatalma nem állhatott meg. Az óriási ütközetben, amelyet az 
úgynevezett Burgundi kapu-nál vívtak meg, a mai Beljort városa kör
nyékén, Cézár tönkreverte a germánokat, visszaszorította őket a Rajnán, 
azokat a csapatokat pedig, amelyek már letelepedtek a mai Elzász 
területén, arra kényszerítette, hogy meghódoljanak Rómának. Három 
évvel később az uzipet-cket és a tenkter-ekét támadta meg Cézár és 
szintén visszaszorította a Rajnán, amelyen azután maga is átkelt és 
diadalmas harcokkal elérte, hogy ez a folyó lett a határ, amely elválasz-
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tóttá Germániát a római birodalomtól. így tehát Júliusz Cézár volt az, 
aki a mai Németország területére szorította vissza a germánokat.

Amióta a germánok a rómaiakkal összeütközésekbe jöttek, ezek 
több figyelmet kezdtek szentelni nekik. Tanulmányozták őket, országu
kat és a szokásaikat. A rhodoszi Pozeidoniosz írta meg a cimber és teuton 
háborúk történetét és ő volt az is, aki először rajzolt képet a germá
nok hazájáról. Elmondja, hogy ez az ország árnyas erdőkben gazdag, 
területét széles folyók és azoknak a völgyei szelik át. A völgyek nagy- 
része azonban úttalan és járhatatlan mocsárvidék volt, mig a hegyek 
hátát rengeteg őserdők borították. A germánok nevüket a keltáktól 
kapták s a kelták nyelvén germán annyit jelent, mint szomszéd. De ma
guk a germánok nem használták ezt a nevet, náluk minden törzsnek 
megvolt a külön neve és közös népnek egyáltalán nem érezték magukat, 
hiszen gyakran maguk közt is háborúskodtak. A közös leszármazásnak 
az emlékét azonban megőrizték abban a mondájukban, amelyet Tacitusz 
jegyzett fel. Eszerint mindnyájuknak közös ősapja Tuiszló isten, aki
nek a fia Mann (férfi). Ennek megint három fia volt: Ingó, Isztó, Herminó. 
Ezektől származott azután a három nagy germán törzs, amelyeknek 
mindegyike természetesen apróbb törzsekből állt. Ingó utódai az ing- 
veón-ok, akiknek a leszármazottjai a mai frízek és szászok és a hajdani 
teutonok és longobárdok. Isztó utódai az isztveon-ok, akik később egé
szen más név alatt, mint ripuári frank-ok tűnnek fel. Herminó utódai 
voltak a herminon-ok, akik közül valók a mai hollandiak és a thürin- 
giaiak és ezekhez tartoztak a hatalamas kheruszk-ok (kheru =  kard), 
meg a markomann-ok és más apróbb népcsaládok.

E három hatalmas törzs mellett egészen önállóan, tőlük egészen 
függetlenül fejlődött ki a germánok lakta föld keleti részén egy másik 
germán nép : a gólok. Ezek voltak a rugiak és a burgundiak a mai 
Pomeránia területén, tőlük délre a vandálok és a tulajdonképeni gótok, 
a nyugati gótok. Ezek közelebb álltak a skandináv népekhez, mint a 
nyugati germánokhoz és a rómaiaknak ebben az időben még csak nagyon 
kevés tudomásuk volt róluk.

A keltákkal való érintkezésnek köszönhették a germánok, hogy 
megtanulták a régi kő és bronzeszközök helyett a vasfegyverek és vas
szerszámok használatát. Ezekkel már a földet is jobban tudták mívelni 
valamivel, de azért a főfoglalkozása a germánoknak továbbra is a va
dászat maradt. A hatalmas marcona germán vitézek szilaj paripáikon, 
dárdával, kelevézzel és karddal üldözték az őserdők vadban kifogyha
tatlan rengetegeiben az óriás szarvast, az elénszarvast, a bölényt, a
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farkast és a medvét. Ezeknek az állatoknak a húsa adott nekik táplálé
kot és ruházatot. A réteken és a fiatalabb erdőkben pedig óriási csor
dákban, nyájakban legeltek a marháik, juhaik és disznóik télen-nyáron 
a szabadban. A házimunkát az asszonyok végezték, a föld mívelését és
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Germán /önök tanyája.
A germ ánok főfoglalkozása a v ad ásza t vo lt. A házim unkát az asszonyok  és az aggastyánok  
végezték , a  fö ld m íve lést és b arom fiten yésztést ped ig rabszolgáik. K épünk a z t  a je len etet  
ábrázolja , am időn  a főnök  vad ásztársa iva l h azaiér a m ed vevad ászatrő l s felesége és 

gyerm ekei v idám an sietn ek  eléje.

baromtenyésztést pedig a rabszolgák. Maga a szabad germán csak a 
vadászatot és a harcot tartotta magához méltó foglalkozásnak. Amikor 
hadba mentek, az egyes törzsek csak akkor választottak maguknak 
vezetőt, akit hcrzog-nak neveztek.

Ez a még alig megtelepedett és csupán a harcot kedvelő nép ter
mészetesen folytonos veszedelme volt a szomszédos Rómának. A germán 
törzsek a birodalom határain mindenütt farkasszemet néztek a római
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légiókkal. Júliusz Cézár lángelméje ismerte fel ezt a nagy veszedelmet 
is és tette meg elkerülésére az első lépéseket. Ő volt az is, aki né
pének először adott összefüggő képet egy munkájában a germánokról, 
hogy megismerhessék e félelmes ellenfelet.

A római ura'om Germániában.

Cézár halála után évekig tartó nyugalom uralkodott a Rajna határ
vidékein. Utóda Augusztusz, nem gondolt uralkodása kezdetén hódítá
sokra, hanem csak arra, hogy mindenütt biztosítsa a birodalom határait. 
De csakhamar mégis kénytelen volt hadat viselni, mert a germán tör
zsek közül mindazok, amelyek a Bodeni-tó és a Száva-folyó között 
laktak, felkeltek. Augusztusz két fogadott fiát, Druzusz-t és Tiberiusz-1 
küldte ki ellenük s ezek rövid harcok után olyan fényes diadalt arattak, 
a germánokon, hogy azok eddigi vidékeikről sokkal feljebb szorultak s 
a római birodalomnak ezzel immár a Duna lett az északi határa a forrás 
vidékétől kezdve le egész a nagy magyar Alföldig.

Közben azonban Galliában is meggyűlt a baj. A kóbor germán 
törzsek minduntalan átkeltek a Rajnán és pusztították Gallia földjét. 
Krisztus előtt 16-ban pedig a szugambrok germán törzse sok római ke
reskedőt elfogott és keresztrefeszített, azután betörtek Galliába, ott 
rettenetes pusztítást vittek véghez, úgyhogy a császár az ötödik légiót 
küldte ellenük Lolliiisz Paulinusz parancsnoksága alatt. De a légió nagy 
vereséget szenvedett és még az a szégyen is érte, hogy a harcban el
veszítette büszke sasát, vagyis azt a jelvényét, amit a római katonaság 
zászló helyett használt.

Az így megsértett Augusztusz ezután elhatározta, hogy a germá
nokat vissza fogja szorítani egészen az Elbéig, annál is inkább, mert a 
rómaiak vereségének a hallatára a gallok is lázongani kezdtek, hogy 
visszavívják szabadságukat. Megerősíthette tehát a Rajna határát és 
innen küldte el hatalmas hadsereg élén fogadott fát, Druzuszt a germá
nok ellen. A huszonhat éves Druzusz egyik diadalt a másik után aratta, 
félelmetes erővel nyomult előre és Kr. e. 12-ben a diadalmas légiók már 
az Elbe partján táboroztak.

A germánokra lesújtó hatást gyakoroltak Druzusz sikerei. A fiatal, 
daliás, gyönyörű külsejű hőst valóságos félistennek kezdték tekinteni 
és legendákat szőttek félelmetes alakja köré. Az a monda keletkezett 
közöttük, hogy Druzusz az Elbe melletti erdőségekben egy alraundval 
(jóslatot mondó istennővel) találkozott és ez megjövendölte neki, hogy
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csak az Elbéig juthat el, azután pedig nemsokára meg fog halni. Úgy 
is lett. Druzusz Kr. e. 9-ben váratlanul, fiatalon, huszonkilenc éves 
korában meghalt.

A testvére, Tibériusz állt ekkor a légiók élére és be is fejezte a 
munkát, meghódított mindent az Elbéig, itt várakat épített, ahonnan

Római őrtorony a Duna mellett.
A róm aiak n agy  birodalm uk határának  veszélyeseb b  pontjain  
erős véd őm ű vek et ép íte tte k , am elyek  á llandóan  őrséggel 

vo ltak  m egrak va. D om borm ű a római T raján-oszlopon.

féken lehetett tarlani a germánokat, úgyhogy az Elbe lett a római 
birodalom északkeleti halárává.

De ezzel még nem volt megtörve a germánok ereje. Egyik leg- 
harciasabb törzsük, a markonmnn-ok előbbi lakóhelyükről levándorol
tak a mai Csehországba, ahonnan a bójok már délre költözködtek Pannó
niába és Norikumba. Csehország köralakú, bástyaszerű hegyei között 
azután a markomann király, Maroboduusz, aki előbb barátságban volt 
a rómaiakkal és mint ifjú, Rómában sajátította el a római műveltséget, 
egészen római mintára rendezte be országát. Nagy hadsereget szerve-
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zett, amely 70.000 főnyi gyalogságból és 4000 lovasból állott. Csatla
koztak hozzája a kvád-ok. és. a lugiak is és így Tibériusz Kr. után 6-ban 
tizenkét légióval indult ellenük. De ekkor a római seregek háta mö
gött, Pannóniában lázadás tört ki a meghódított népek között. Tibé
riusz tehát kénytelen volt visszafordulni s így a markomannok biro
dalma továbbra is meghódítatlanul maradt.

Annál nagyobb volt a sikere a római fegyvereknek Germánr.; 
nyugoti részében, ahol a germán törzsek önként is csatlakoztak 
a rómaiakhoz, úgyhogy itt csakhamar meg lehetett alakítani Gallia 
mintájára a Germán tartományt, amelynek a fővárosává a császár Kolo- 
niá-t, a mai Köln-1 tette meg. Úgy látszott tehát, hogy a Rajna és az 
Elbe között a germánokon a római uralom állandóvá lesz és a germán 
törzsek ellatinosodása elkerülhetetlen.

De ekkor a germánság kebeléből egy hatalmas hős támadt, aki 
fellépésével egyszerre rettenetes csorbát ütött Róma világhatalmán. 
Ez a hős a kheruszk nép királyi családjából támadt, Szegimer-nek volt 
a fia és Arminiusz-nak hívták. Kezdetben párthíve volt a rómaiak
nak, nem is csoda, hiszen testvérével, akit a rómaiak Flávusz-nak 
(szőkének) neveztek, együtt nevelkedett Rómában. De míg Flávusz 
egészen elrómaiasodott, addig Arminiusz nem felejtette el régi hazáját 
és amikor látta, hogy népe szabadságát végveszedelemmel fenyegetik a 
rómaiak, elhatározta, hogy maga köré gyűjti az összes nyugati germán 
törzseket és egyesített erejükkel fogja visszavívni Rómától a szabad
ságot. Nehéz feladatra vállalkozott ezzel, mert magának a kheruszk 
népnek egy része is a rómaiak pártján volt és ezeknek Szegeszlesz volt a 
vezére, a rómaiak pedig Vámsz parancsnoksága alatt három légióval, 
erős segédcsapatokkal és lovasosztályokkal táboroztak ott az országban.

Armipiusznak azonban segítségére volt az a körülmény, hogy 
Várusz, a római fővezér rendkívül lassú gondolkozású, nehézkes és gyanút
lan ember volt. Hiába figyelmeztette Szegeszlesz, hogy készül valami, 
Várusz nem fogott gyanút és nyugodtan ült táborában a Vezer-folyó 
partján és nem tett semmit. így azután a titokban fegyverre kapott 
germán csapatokkal sikerült Anniniusznak az, hogy elvágta Várusz 
visszavonuló útját Alizó vára felé. Csak akkor, amikor erről a veszede
lemről értesült, mozdult meg végre Várusz és indította harcra seregét 
a germánok ellen. De ekkor Arminiusz ügyesen kezdett taktikázni s 
ahelyett, hogy csatát állt volna, felcsalogatta a rómaiakat északnyugat 
felé, úttalan erdei és mocsaras vidékekre, olyan helyre, ahol a légiók 
nem fejthették ki szokott, harcmodorukat, ahol tehát a germánok túl-
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nyomó többsége és nagy ügyessége, meg testi ereje lehetett a döntő.
A terv sikerült is. Arminiusz felcsalogatta Váruszt egész a leutc- 

burgi erdő-ig, itt azután Kr. u. 9-ben, szeptember havának három napján 
keresztül véres, gyilkos harcot vívott a rómaiakkal. A légiók nem tud
ták kifejteni rendes csatasoraikat, a mocsár és az erdő szétszórta őket

s a rettenetes harcnak 
az lett a vége, hogy 
Yárusznak mind a há-

M a nliusz Celiusz romai centurió síremléke.
E z a róm ai tisz t a teu tob urg i csatában  esett el, am elyben  
három  róm ai légió egy  szál em berig e lp u sztu lt A rm iniusz  
germ án vezér ra jtaü tése  k övetk eztéb en . A  róm aiak  később  
sírem lék et em eltek  az e le se tt  h ősök n ek . E z a sírem lék  

m ost B onn  város m úzeum ában van .

rom légiója megsemmi
sült, az utolsó emberig 
elesett.

A teutoburgi vere
ség után Alizó várát 
kénytelenek voltak a 
rómaiak csakhamar ki
üríteni és a diadalmas 
kheruszk sereg elfog
lalta ezt is s így vissza
vetette a római uralom 
határvonalát a Rajna 
mögé. Arminiusz pedig 
elkíildteVárusz levágott 
fejétMaroboduusznak,a 
markomannok királyá
nak, annak jeléül, hogy 
kezdje meg ő is a germán 
szabadságharcot Róma 
ellen. De Maroboduusz 
nem hajlott a felhívásra 
és így a teutoburgi nagy 
győzelem kihasználat- 

ha Augusztusz, a meg- 
a hatása alatt le nem

lanul, talán eredmény nélkül is maradt volna, 
tört aggastyán császár a germánok diadalának 
mond a további hódító hadjárat gondolatáról. Csupán Tibériuszt küldte 
el, hogy a Rajna mellett a határt erősítse meg, de Germanikusz-nák, 
Druzusz hőslelkű fiának nem engedte meg, hogy újabb hódító hadjá
ratra induljon a germánok ellen. És ebben rejlik a teutoburgi ütközet
nek a nagy világtörténelmi jelentősége.

Kr. u. 14-ben Tiberiusz követte a trónon apját, Augusztuszt, de ő
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sem gondolt újabb hódításra a Rajnán túl. Végre felrázta őt tétlenségé
ből a harcvágyó Germanikusz, aki apja példáját akarta követni és aki
nek a sürgetésére Tibériusz végre hallgatott. Megengedte neki, hogy 
újból hódító hadjáratot kezdjen a germá
nok ellen s a fiatal hős három éven át 
diadalmasan viselt hadat a germánok 
ellen. De az Arminiusz alatt egyesült 
kheruszk-szövetség erejét nem volt képes 
o sem megtörni, bár ekkor nagy csapás 
érte a germán vezért. Az ő felesége,
Thusnelda volt a rómaipárti kherusz- 
kok vezérének, Szegesztesznek a lánya, 
aki apja akarata ellenére ment nőül 
Arminiuszhoz. Amikor Szegesztesz látta, 
hogy a római párt teljesen felbomlik a 
germánok közt, hogy megvédelmezze az 
életét, Rómába menekült, de magával 
hurcolta oda Thusneldát is, akinek ott 
született meg a gyermeke, Tumclik, akit 
az apja soha sem láthatott. Arminiusz 
testvére, Flávusz is megmaradt a ró
maiak szolgálatában s így a teutoburgi 
hőst az a tragikus sors érte, hogy apósa 
és testvére árulása folytán elszakadt 
családjától, elveszítette mindazokat, aki
ket szeretett. De még ez a csapás sem 
törte meg lángoló szabadságszeretetét, 
nagy életcélját, hogy a germánok sza
badságát visszaszerezze.

És ez sikerült is neki. Hiába har
collak a rómaiak, Tibériusz császár be
lül la e harc reménytelen voltát és a 16. év 
őszén visszahívta Germanikuszt. Ezzel 
eldőlt a hosszú küzdelem sorsa : a ger
mánok úrrá váltak ismét a saját földjei
ken. a rómaiak pedig visszavonultak a Duna és a Rajna régi határai

Germán nő szobra,
arrelv á llító lag  T ű sn él.lá t, a germ á
nok híres szab adságh esén ek , Armi- 
niusznak  a feleségét ábrázolja, aki 
férjétől e lszak ítva  a róm aiak fog>á- 

gába került.

mögé.
Csakhogy ekkor nagy átok érte utói a germánokat : a meghasonlás 

Ahelyett, hogy a szabadságot két nagy államuknak, a kheruszk állam
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nak és a markomann államnak a teljes kiépítésére és megerősítésére 
iparkodtak volna felhasználni, arra találták csak kedvező alkalomnak,

Ókori ezüst tálak,
am elyek et H il.le 'zh e im  ném et város m elle tt  ta lá ltak  1868-ban  
70 darab szebbnél-szebb  ezüst tárggya l eg y ü tt, m elyek  az ckori 
róm ai m ű vészet rem ekei. A berlini m úzeum ban h elyezték  el őket.

hogy összevesszenek egymással. Arminiusz már régebben haragudott 
Maroboduuszra, amiért az nem sietett segítségére a rómaiak ellen
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és most ennek a haragjának nyíltan is kifejezést adott. De még jobban 
kiélesítette a két germán állam között az ellentétet az, hogy Maroboduusz 
országának azok az alattvalói, akik szomszédosak voltak a kheruszkok- 
kal : a szemnonok és a longobardok fellelkesülve az ifjú Arminiusz hős
tettein és amúgy is megelégelve már Maroboduusz zsarnoki uralmát, 
megtagadták neki az engedelmességet és nyíltan a kheruszkok szövetsé
gébe léptek be. Viszont azonban a kheruszkok uralkodó családjában is 
kitört a villongás, Arminiusz nagybátyja, Ingniomer irigykedni kezdett 
unokaöccse nagy hatalmára és végül is cserben hagyta s híveivel 
együtt átpártolt Maroboduuszhcz.

így azután annyira feszültté vált a két ország között a viszony, 
hogy csakhamar ki kellett törni a harcnak. Nagy ütközetben találkoz
tak az ellenfelek. Kr. u. 17-ben, valószínűen valahol az Elbe vidékén. 
A harc eldöntetlen maradt, de Maroboduusz mégis jobbnak látta el
hagyni a csatateret és seregével együtt visszavonulni a cseh hegyek 
mögé. De ezzel a gyávaságával azután végképen tönkre is tette a te
kintélyét, amely a szomszédjait még visszatartotta attól, hogy orszá
gát megtámadják. Már a következő évben rátámadt Hathuwald gót 
vezér és mivel Maroboduuszt a saját nemessége is cserben hagyta és 
átpártolt a gótok vezéréhez, ez könnyűszerrel elkergette a markomannok 
eddigi uralkodóját. És Maroboduusz hiába kért segítséget a rómaiaktól 
is, Tibériusz császár mindössze annyit engedett meg neki, hogy római 
területre meneküljön. Itt azután még tizennyolc esztendeig élt Ravenná- 
ban, ahol Thusnelda és Tumelik laktak és osztozkodott velük a rómaiak 
kegyelemkenyerén.

Hathuwald sem volt képes sokáig megtartani birodalmát, a reá 
törő hermundurok elől ő is kénytelen volt római területre menekülni, 
ahol Forum Julii-ben, a déli gall partvidéken talált menedékhelyet. 
A markomannok királyává pedig ekkor Tibériusz a kvád születésű 
Yanniusz-1 tette meg s így függő viszonyba hozta Rómával az előbb 
független országot.

A markomannok dicsősége tehát véget ért, de a bukásukat a 
kheruszk szövetség is csak pár évvel élte túl. Arminiusz arra tett kísér
letet, hogy vezérből királyi rangra emelje magát, de a saját népének 
az előkelői támadtak rá és Kr. u. 21-ben felkoncolták. Csak harminckét 
éves volt még ez a hőslelkű dalia, a római uralomnak e megtörője, ami
kor ilyen tragikus véget ért. De népe szeretetében tovább élt az emléke, 
számtalan hősmondát és dalt költöttek róla.

Halála után a kheruszkok két pártja, a nemzeti párt és a római
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párt véres harcra keltek egymás ellen ennek az lett a vége, hogy las- 
sankint teljesen felemésztették a saját erejüket. így azután Rómának 
velük szemben is könnyű dolga akadt, a császár 47-ben Italikuszt, Flá- 
vusznak, Arminiusz rómaivá vált testvérének a fiát küldte hozzájuk

királynak. Ilalikusz nagy római kíséret
tel jelent meg a kheruszk földön, amelyet 
előbb még sohasem látott s először szíves 
fogadásra talált mindkét párt részéről. 
De a rómaellenesek csakhamar fellázad
tak ellene s a harcokban Italikusz vere
séget szenvedett, úgyhogy csak a longo- 
bárdok segítségével tudta trónját vissza
szerezni.

A markomann királyságot is bcl- 
villongás pusztította, Vanniusz királyt 
az öccsei kemény harcok után elűzték, 
azután megosztoztak az országon, egy 
markomann és egy kvád tartományt 
csináltak belőle és elismerték Róma 
fennhatóságát.

A balávok népének a lázadása, 
amely 69-ben tört ki, fenyegette még 
veszedelemmel a római uralmat. Ez a 
lázadás igazi jelentőséget akkor nyert, 
amikor egy jósnőnek, a tébolyodott lelkű 
Veledd-nak a szavára más törzsek is 
harcra készültek Róma ellen. Ebben az 
időben ugyanis leégett Rómában a 
Kapitöliumon Jupiter temploma s ebből 
Veleda azt jövendölte, hogy a rómaiak 
uralma megdől és a germánok fognak 
a helyükbe lépni. Még veszedelmesebbé 

vált a lázongás azzal, hogy ugyanekkor a germánokkal egyetértőén 
Galliában is kitört a lázadás a római uralom ellen. Ennek a láza
dásnak néhány kelta főúr volt a vezére, a célja pedig az, hogy lerázva 
Galliáról a római igát külön gall császárságot alapítsanak. A lázadás 
azonban elbukott úgy Galliában, mint Germániában. Galliában azért, 
mert gall nemzet nem volt már, a római hatalam kiölte belőlük nemzeti 
öntudatukat is és a gall nyelvet is, amelyet a római váltott fel a leg-

Díszes ezüst pohár 
a h ildeszlieim i ókori ezüstleletbSÍ.
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több helyen. A ge mánok pedig egymás közt is egyenetlenkedtek, de 
meg számuk kevésnek is bizonyult a római erő ellen. így tehát egyik 
vereséget a másik után 
szenvedték a batávok s 
a raj namenti harcokban 
lassankint felszorultak 
egész a mai Hollandia 
területére s végre is,
Kr. u. 70-ben kényte
lenek voltak békét kötni 
a rómaiakkal.

Apróbb, de min
dig eredménytelen har
cot ezután is sokat 
vívtak még a germá
nok az elnyomó Róma 
ellen. Évszázadoknak 
kellett még azonban el
múlni, míg szakadatlan 
törekvésük a terjeszke
désre, óriási vágyuk a 
hódításra végre kielégí
tésre talált. A kherusz- 
kok is, a markom:nnok 
is félig-meddig függő 
viszonyban maradtak 
Rómától, amely kirá
lyokat küldött nekik s 
élénk 1 ereskedtlmi ösz- 
szeköttctésben is volt 
velük, de Germánia bel
sejében szabadon fej
lődtek a törzsek saját 
szokásaik, saját erköl
cseik szerint.

. i _ E züst váza és dísziái
loma pedig k ü l ö -  a h ires h ild eszh eim i ókori ezü stle letb á l.

nősen attól az időtől
fogva, hogy Trajdnusz császár a Duna alsó folyását is teljesen a 
. .atalmába kerítette a dákok meghódításával, teljes biztonságban tartotta

T olnai V ilágtörtén elm e V. 1 9
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már határait, miután bölcs mérséklettel lemondott arról, hogy egé
szen meghódítsa Germániát. És azzal, hogy biztos és megingathatatlan 
határok közé szorította a germánokat meghagyva nekik szabadságu
kat, biztosította ugyan egyelőre saját nyugalmát a veszedelem ellen, 
de viszont új erőgyűjtésre is alkalmat adott az ellenfélnek. Mert a 
határok közé szorított germánok a nomád életből most már csaknem 
teljesen átmentek a megtelepedettségre. Rómával való harcaikból pe
dig új hadimesterséget is tanultak el, műveltséget is vettek át és 
alaposan megismerték nagy ellenfelüket. Minden feltétele megvolt tehát 
annak, hogy erejük teljes kifejlődésével, egy új nyomás hatása alatt ők 
léphessenek fel támadóan, megsemmisítőén Róma ellens elsöpörjék az 
önmagát túlélt antik kultúrát.

A germánok életmódja és vallása.

A germánok élete olyan időkben, amikor a vadászatok s a harcok 
szüneteltek, a legrenyhébb semmitevésből állott, amelyet időnként a 
legszilajabb kicsapongások váltottak föl. Mesebeszéd az, ami a híres 
régi germán erkölcsökről szól és célzatos elferdítése a valóságnak.

Mindennapos életük folyása nagyjában a következő volt.
Békeidőben a germánok sokáig aludtak, sokszor jól bele a nappalba 

is. Felkelés után megfürödtek, még pedig rendesen meleg vízben. A für
dés után következett a reggeli, amelyhez már nagymennyiségű bort vagy 
sört fogyasztottak el. Dolgaik elvégzése után rendesen találkoztak 
egymással és megbeszéléseiket is itallal fűszerezték. Teljes fegyverzet
ben ültek le lakomáikhoz is, amelyeket egv-egy csoport férfi együtt 
szokott elkölteni és amelyeken rengeteg mennyiségű húst ettek meg, 
de még több italt pusztítottak el. Ezek a lakomák rendesen belenyúltak 
az éjszakába, sokszor csak a hajnal vetett nekik véget és a legvadabb 
kicsapongásokra adtak alkalmat. A tétlenségben felgyűlt erejüket érző 
és italtól felhevült férfiak igen gyakran egymás között vesztek össze 
és némely lakomájuk olyan véresen végződött, hogy felért egy-egy 
kisebb csatával.

Az ital mellett szenvedélyesen szerette a germán a szerencse- 
jálékot is. Számtalanszor fordult elő, hogy egyikük-másikuk elveszí
tette először minden vagyonát, azután a feleségét, majd a fiait is és végre 
a saját szabadságát is. De nagyon vendégszeretők voltak. Ha egyik 
szomszéd vagy akár csak egy idegen is, mint vendég jelentkezett a ger-
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mán házánál, akkor a házigazda addig el nem eresztette, amíg enni és 
innivaló volt a háznál. Csak amikor mindent elpusztítottak, akkor 
kerekedtek fel a vendégek és velük együtt egész házanépével a házi
gazda is, hogy felkeressék a legközelebbi szomszédot és annál folytas
sák a tivornyát.

Kevés vasuk lévén kardot vagy nagyobb lándzsát kevesen hasz
nállak, rendszerint rövidvasú dárdákat viseltek. Háborúikba feleségü
ket és gyermekeiket is magukkal vitték. Ezek kötözték be a sebeket és 
gondoskodtak a harcosok ellátásáról.

Ókori germán hajó.
l-'lenszburf? m ellett a m ocsárba ágyazva  ta lá lták  m eg tök éle tesen  ép állapotban  ezt az 
ókori hajót. Az ilyen , v itorlák kal is e llá to tt  hajókon a kalan d vágyó  germ ánok m esszire 

kim erészkedtek a  n y ílt  tengerre.

Uj vagy teli holdkor gyűléseket tartottak, melyeken a törzsek 
ügyeit intézték el és főbenjáró ügyekben (árulás, szökés, gyávaság) 
ítélkeztek. Itt választották vezéreiket is, akik bírói hatalmat is gya
koroltak.

Házaséletük szigorú volt, rendszerint egv feleséget tartottak, 
csak a nagyon előkelőek éltek többnejűségben. A germán családi élet
nek egyik érdekes mozzanata volt az, mikor az újszülöttet a családfő 
elé tették, akinek joga volt elfogadni a gyermeket vagy kitenni, sőt 
megölni is, de csak mielőtt a gyermek először evett és amíg nevet nem 
kapott. A gyermekeket az anya táplálta és szigorúan nevelte őket szol
gái gyermekeivel együtt. A családi élet tisztasága volt a germán nemzet 
egyik főerőssége.

.

19*
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A germánok télien élete tehát csaknem szakadatlan tivornyázás- 
ból állt és ezt csak a majdnem mindig rendkívül izgatott lefolyású nép
gyűlések, a nagy vadászat vagy a háborúk szakították meg.

Az írást ismerték a germánok és betűiket, az úgynevezett rund-kat 
fába vagy kőbe vésték. Ezek a rúnák nyilván a latin ábécé betűi voltak, 
de elszegletesítve, germán ízlés szerint átformálva. Volt kezdetleges 
költészetük is, amely természetesen nem írott versekből, hanem nép-

A germánok nemzetgyűlése.
A germ ánok a szabad ég a la tt  tarto tták  gyű lése ik et újhold va g y  te lih o ld  idején . A törzs  
összes harcosai m egjelentek  ezeken  s szavazássa l d ön tö ttek  a m in d n yáju k at érdeklő ü gyek 
ben. Az ilyen  gyű lések en  vá la szto ttá k  vezéreiket is. D om borm ű M árkusz A uréliusz d iadal- 

- - ~ - oszlopán . •»

dalokból, leginkább hőskölteményekből állt. Arminiusz, a teutoburgi 
hős számtalan ilyen hőskölteménynek volt ünnepelt hőse.

De a germánok költői képzeletéről semmi sem tanúskodik élén
kebben, mint hitregéjük, az isteneik elképzelése. Hitüknek alapja, mint 
egyáltalán minden árja eredetű népnél, a természeti erők tisztelete és 
megszemélyesítése volt. Isteneik közül a legrégibb kétségtelenül Ziu 
volt, a menny istene, vagyis ugyanaz a főisten, aki a görögöknél Zeus: 
volt. Ennek a tisztelete azonban később átalakult. Lassankint nem mint 
az égnek, hanem mint a harcnak az istenét kezdték tisztelni és fél karral 
ábrázolták. Ziut tisztelték, mint az d.ok (istenek) legfőbbjét. Ziunak
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volt szentelve a hétnek második napja (zistag =  Dienstag), tiszteletére 
pedig az ifjak kardtáncot szoktak járni, amelyről Tacitusz azt mondja, 
hogy az a legnagyobb látványosság, ami csak a germánoknál látható.

Több törzsnél azonban a főisten helyéről Ziut csakhamar kiszorí
totta egy másik isten, aki idővel az egész germánság főistene lett : Odin 
vagy Wodan. Ez eredetileg a szélnek az istene volt, de csakhamar a 
levegőnek és azután magának az égnek az istenévé is megtették. Odint 
hosszúszakállú, félszemű férfinak képz lték, aki kék köpenyegben, 
szürke puha kalapban lovagol végig az égen fehér lovon vagy pedig 
kocsijával robog át a menny boltján. Később Odin az észnek az istenévé 
is lett és mint ilyen, a legfőbb védője a költőknek, a varázslóknak, a 
hősöknek és hadvezéreknek. A csatatér állatai, a halottakat felfaló 
farkas és holló vannak neki szentelve. Különösen nagy volt a tisztelete 
azoknál a népeknél, amelyek később a frankok név alatt lettek ismere
tessé, Tisztelték továbbá az angolszászok és longobárdok is.

A mennydörgésnek és zivatarnak az istene volt a vörösszakállú 
Donar, másképen Thor, akiről a hét negyedik napját (Donnerstag) 
nevezték el. Ennek volt szentelve a tölgyfa, mint amelybe legtöbbszer 
sújt bele a villám, továbbá a róka és egyáltalán minden vörösszínű 
állat. Mivel a zivatar nemcsak pusztít, hanem termékenyít is, később 
a íöldmívelésnek istenévé is lett. A tisztelete általános volt, csak a 
markomannok (a későbbi bajorok) nem ismerték.

E három főistenség mellett még számtalan más istenük is volt, 
de ezekről keveset tudunk. A nőistenek általában a földistenségnek, 
mint a termékenységnek a fogalmát képviselték. De lassankint az ere
detileg egy nőisten is több alakot öltött. Odin felesége volt Freja vagy 
Frija, akiről a pénteki napot (Freitag) nevezték el s akinek a neve annyit 
jelent, m in t: „feleség”. A gyógyításnak és a varázslásnak volt az isten
nője és védelmezője a házasságnak.

A másik nőistenség volt Holda, másképpen Holle, az alvilágnak 
(Hölle) és a halottaknak az istenasszonya, aki még ma is, mint hol jó
tékony, hol bosszúálló tündér szerepel a német népmesékben.

Nerthus, akit másképpen Hertha-nak is mondanak, szintén a föld 
istenasszonya volt, különösen a tengerparton lakó népek tisztelték és 
itt egy szigeten volt a neki szentelt szép berek, ahol a képét őrizték s ezt 
ünnepein tehenektől vont kocsin hozták elő a papok, hogy megmutas
sák a népnek.

Az istenek mellett nagy szerepet játszottak a germán hitregében 
a félistenek is. így hittek az ónasoA-ban, akik tulajdonképen a termé-
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kellen hegyvidékek szikláinak és a téli fagynak a megszemélyesítői vol
tak. Az óriások folytonos harcban álltak az istenekkel, de amikor Odin 
szekere (a nap) magasan járt az égen, akkor nem bírtak diadalmaskodni. 
Hanem télen, amikor jégpáncél borítja el a folyókat és a jeges szél süvölt 
végig a völgyeken, akkor az óriások diadalmaskodnak s az istenek el
menekülnek előlük.

Az alb-ok vagy alp-ok, másképpen elf-ek tulajdonképpen az erdő 
fáinak az istenségei, de nemcsak jóakaratot, hanem gonosz indulatot 
is tulajdonítottak nekik 
s azt képzelték, hogy 
akire megharagusznak, 
annak éjszakára a mel
lére ülnek. Innen a még 
ma is használatos Alp
drücken (szívnyomás) 
kifejezés. Tündérek vol
tak a nixé-k is, a források 
és folyók, tavak isten
ségei, akiket gyönyörű 
széparcú, hosszú zöld hajú, 
de láb helyett halban vég
ződő nőknek képzeltek el.

A törpék hosszú sza- 
kállú, hegyes süveget vi
selő és kalapácsot hordó 
kis rémek voltak képze
letükben, akik a hegye
ket őrizték, a bányák 
kincseire ügyeltek fel s földalatti üregekben laktak. Az emberekhez 
hol nagy jósággal, hol pedig kaján, gonosz indulattal voltak. A leg- 
szilajabb és legerősebb közöttük Alberik volt. Az emberek sorsát szin
tén félistennők intézték, a félelmetes norná-k, akik vad lovakon, pán
célos ruhába öltözködve, szilaj sikoltozással az ajkukon száguldtak a 
felhők közt és a szélviharban. Sorsistennők voltak az úgynevezett idiszi-k 
is, akik a harcnak a sorsát döntik el és a csatatér felett lebegnek.

Hittek a germánok a halál után való életben is és úgy képzelték, 
hogy a holtak, különösen csatában elesettek lóháton ülve nyargalnak 
a levegőben, mint Odinnak, a főistennek a kísérői. A világot magát ügy 
képzelték, hogy az tulajdonképen nem egyéb, mint egy óriási fa, c-r.

Germán fakoporsó.
A germ ánok h a lo tta ik a t egydarab  tö lgy fáb ó l vá jt, 
teknőalakú koporsóban tem ették  el. E nnek  az  A ngliá
ban ta lá lt koporsónak 12 m éter a hossza s 4 m éter a

szélessége.



2 9 6 Tolnai Világtörténelme

Igdrazill fája, amely felett azután fenn az égben van a Walhalla, az 
istenek tanyája, ahova eljutnak a csatában elesett hősök is. De sem 
a világ, sem a Walhalla nem fog örökké tartani, mindet elpusztítja a 
rettenetes muspilli, vagyis világégés, amelynek áldozatul esnek az 
istenek is és amelyet egy gonosz alvilági istennek a bujtogatására az 
irtózatos tűzokádó, Fafner sárkány fog gyújtani.

A germánok istentiszteletéből sok átment a keresztény vallásba is. 
Amikor a téli napforduló volt, akkor ünnepelték az úgynevezett Jul 
ünnepet. Ilyenkor annak az örömére, hogy a nap most már ismét ko-

Németországban talált ókori fakoporsó.
A fából ácsolt koporsóba o d a tettek  a h a lo tt m ellé k ed ven c fegyverét és h ázi
eszk özeit is. Az e lő k e lek  m ellé m ég leö lt h adiparipáját is o d ah elyezték , h ogy a 

tú lv ilág i életb en  is szolgálja  urát.

rábban kezd kelni, óriási hasábokból rakott máglyákat gyújtottak. 
Ezeket az égő fahasábokat változtatta át azután a keresztény vallás 
a fényben égő karácsonyfára. Márciusban vagy pedig április elején 
megünnepelték a tél kiűzését is nagy örömünnepek között. A nyári 
napfordulókor pedig, június végén ismét fellángoltak az öröm máglyái.

Az istenek jóakaratát állatok feláldozásával iparkodtak megnyerni, 
a feláldozott állatokat azonban maguk fogyasztották el és ezeknek az 
áldozó ünnepeknek rendesen rettenetes tivornya volt a vége. De az 
állati áldozatoknál hoztak a germánok rettenetesebb áldozatot is, embe
reket, elfogott ellenségeket is áldoztak. A rettenetes druidák vagyis 
papok és papnők, akik jövendőt is mondtak, végezték ezeket a szörnyű

Ú



A népvándorlás 29 7

áldozatokat rendesen erdő közepén, nagy oltárkövén. A teuíoburgi 
csata után nagyon sok római foglyot gyilkoltak meg gy, de az ember
áldozat rettenetes szokása még később, sok évszázad múlva is dívott.

A jövőt többféle módon is kikutathatónak gondolták. így jósoltak 
az áldozati állatok beleiből és véréből, a patakok mormogásából és 
forgatagaiból, Donar szent fájának, a tölgynek a zúgásából, az Odin*

Fogohj germán nők a rómaiak diadalmenetében.
A germ án asszonyok elkísérték  férjeiket a csatáb a is, ők gon d osk od tak  a harcosok élelm e
zéséről és a seb esü ltek  ápolásáról. C satavesztés esetén  ők is fogságbo ju to tta k  s rendesen  

rabszolgákul ad ták  el őket. D om borm ű M árkusz A uréliusz d iadal oszlopán.

nak szentelt fehér lovak patájának a csattogásából és nyerítéséből 
vagy pedig betűkkel megjelölt nyilak elvetéséből.

Istentiszteleteiket azonban a germánok mindig a szabadban vé
gezték, templomuk nem volt, hanem szent berkekben gyülekeztek össze 
vallásos ünnepeikre. A szemnon törzsnek volt egy ilyen híres szent berke, 
amely ősrégi, ezredéves fákból állott s melybe belépni csak meglán
colva volt szabad. Ehhez a berekhez messze földről összesereglettek a 
germánok, a más lörzsbeliek is és itt hozták a legtöbb és legrettenete
sebb emberáldozatot.
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A germánok temetési szokásai a túlvilági életről vallott hitükben 
gyökereztek. A fából készült koporsóba'a halott, vagy pedig a halott 
hamvai mellé odatették kedvenc fegyvereit és házieszközeit. Az elő
kelőbbek mellé odatemették harci lovát is, hogy a túlvilágon is szol
gálja urát.

A népvándorlás kezdetei.

Arminiusz halála után majdnem száz esztendeig tartott a római 
és germán határon a béke, amelyet csak apróbb összeütközések zavar
tak meg néha. Ami ez idő alatt, a germánok földjének, vagyis a mai 
Németországnak a belsejében történt, arról keveset tudunk. Kétség
telenül bizonyos azonban, hogy ezalatt az idő alatt a germánok egy
mással is békességben éltek és ez a hosszantartó béke volt az egyik 
főoka a népesség nagy elszaporodásának. A megsűrűsödött népesség 
úgy keresett magának újabb és újabb lehetőséget a megélhetésre, hogy 
az erdőket irtotta és azoknak a helyein mind kiterjedtebben űzte a föld- 
mívelést. Amíg ezek az irtások lehetségesek voltak, addig a római biro
dalom nem is érzett semmit a nagy népszaporodás veszedelmeiből. De 
amint nem lett elég hely többé eltartásukra a saját országukban, 
a germánok áttörtek a római határon és ott iparkodtak maguknak újabb 
telepeket szerezni.

A földnek a hiányát először a keleti germánok vagyis a gótok 
érezték meg, mert hiszen ez a még mindig félig nomád életet élő nép 
alig értett valamit a földműveléshez, a baromtenyésztés volt a főfoglal
kozása. Természetes, hogy a népek nagy megmozdulása először náluk 
vált érezhetővé, az új területek keresése múlhatatlan szükséggé. A nyu
gati germánok, vagyis a mai értelemben vett német népfajok ebben az 
időben már jobban ki tudták használni a föld termőerejét művelés által, 
így elfértek többen kisebb területen is. így náluk a népmozgalom kez
detben nem volt tapasztalható és csak akkor indult meg, amikor ma
guk is érezték a keleti rokonok nyomását, amely őket is kiszorította 
határaikból.

A tulajdonképen való népvándorlást, vagyis azt az óriási, évszáza
dokon át folyó helyváltoztatását a népeknek, amely végre emberárada
tával elöntötte és megsemmisítette a nyugatrómai birodalmat, a gótok 
különféle törzsei kezdették meg mintegy 150-ben Kr. után, hogy ezzel 
új korszakot nyissanak a világtörténelemben.

A gót népek megmozdulása irányulhatott volna kelet felé is, de ott
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a nagy legelőket elfog'alták már előlük szláv törzsek vagy ahogy római 
írók mondják, venedek. Itt nem kínálkozott jobb haza a gotoknak, 
azért tehát kénytelenek voltak dél felé fordulni. Első megmozdulásukkal

Róm ai őrtorony a határ mentén.
K ülönösen a germán határokon ép íte ttek  a róm aiak kőből és fából erőd ítm én yek et, hogy  

véd ek ezhessen ek  az  egyre jobban fen yegető  germ án betörések k el szem ben.

a Fekete-tenger és a Duna déli folyása felé törekedtek. Amint megmoz
dultak a helyükről, természetesen tüstént felbillent a népek régi egyen
súlya. Csaknem mindenütt megkezdődtek az egymás között való har
cok, amelyeknek az lett az eredménye, hogy nemsokára valamennyi 
törzs kimozdult régi lakóhelyéről.
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Megindultak a markomannok, a kvádok, a hermundurok és a 
longobárdok is, kelet felől megmozdultak a nem germán szarmaták is. 
De a legnagyobb súlya ebben az egész mozgásban a gót vandálok meg
indulásának volt, akik irtózatos erővel törtek szintén dél felé.

Szomorú napok virradtak ekkor a hajdan oly hatalmas római 
birodalomra. Nemcsak a megújuló „cimber veszedelem”, vagyis a ger
mánok betörése hozott veszedelmet rá, hanem keletről is rátámadt a

párthuszok vad, lovas, ki
tünően nyílazó népe. Benn 
az országban talán még 
rettenetesebb volt a ve
szedelem. Szörnyű dög
vész pusztította Róma 
népét, amely tízezer
számra esett áldozatul a 
pestisnek. Az irtózatos 
nyavalya felbomlasztott 
minden társadalmi rendet, 
a folytonos halálfélelem 
végét vetette az erköl
csöknek. Az emberek, mi
vel nem tudták, hogy mi
kor éri el őket is a dög
vész, vad dorbézolásban, a 
legförtelmesebb kicsapon
gásokban iparkodtak el
felejteni a veszedelmet.

És ezalatt a germán 
törzsek elárasztották Ró
mának a Duna mellett 

lévő tartományait, Pannóniát, Norikumot, Réciát, áthágtak az 
Alpeseken is és megostromollák Akvileja városát. Tízezrével vitték 
haza a foglyokat rabszolgául a meglepett és rohammal bevett városok
ból. A császár, a minden tekintetben kiváló Márkusz Auréliusz, csak 
erejének minden megfeszítésével tudta visszaűzni a barbárokat a római 
határok mögé.

Végre Kr. u. 175-ben Márkusz Auréliusz megegyezésre lépett a 
markomannokkal és a kvádokkal a következő feltételek alatt. A római 
határon lévő nagy, puszta és lakatlan területeket megkapták lakóhelyül,

Germán követek menete,
am ely bókét kérni indult R óm ába. D om borm ű Márkusz 

A uréliusz d iadaloszlopán .
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ezért azonban meg kellett engedniük, hogy a rómaiak a Duna balpart
ján is várakat építhessenek. Ezeknek a váraknak a katonaságát pedig 
nekik kellett ellátni marhával és gabonával. Ebben az időben alapította 
Markusz Auréliusz Kasztra Regina várát is, a mai Regenszburg-ot, amely
nek azután később oly nagy szerep jutott a németek történetében.

De a béke nem tartott sokáig. A germánoknak nem volt elég a 
megélhetésre a rómaiak által nekik adott föld, az élelmiszerek szállí
tása miatt pedig folyto
nos volt a civakodás, sőt 
fegyveres összetűzésre is 
került a sor a rómaiak és 
a germánok között. Észak 
ról pedig folyton áradtak 
az újabb és újabb népfa
jok dél felé. A vandálok 
átkeltek a Kárpátokon 
királyaik vezetése alatt s 
letelepedtek Dácia északi 
részén. A gólok pedig nagy 
tömegekben nyomultak le 
a mai Románia területére.

így azután a császár 
178-ban elhatározta, hogy 
nagy, leigázó háborút in
dít a markomannok, kvá- 
dok és szarmaták ellen, 
mint ahogy előbb Trajá- 
r.usz császár indított a 
dákok ellen. A hadiárat 
sikeresen kezdődött és már 
diadallal is kecsegtetett, amikor 180. március 17.-én a császár meg
halt a Vindobona (a mai Bécs) mellett lévő táborban. Fia és utóda, 
Kommodusz, aki egyáltalán nem hasonlított az apjához, hanem gyáva 
és zsarnok természetű ember volt, ahelyett, hogy folytatta volna a 
már-már diadallal kecsegtető hadjáratot, békét kötött a markomannok- 
kal, még pedig olyan megalázó feltétellel, hogy a Duna bal partján 
lévő várakból mind kivonta a katonaságot.

Az a rettenetes emberveszteség, amelyet a germánok, különösen 
pedig a markomannok ezekben a hadjáratokban szenvedtek, egy időre

M árkusz Auréliusz császár fogadja a germánok 
követségét.

D om borm ű M árkusz A uréliusz d iadaloszlopán .
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eléggé tette nekik a rendelkezésükre álló földet. A megfogyott törzsek 
kisebb helyen is elfértek. De azért feltartóztathatatlan volt már ekkor, 
hogy a germánok lakóhelyet kapjanak római területeken is. Már 
Márkusz Auréliusz földeket adott Möziában, Pannóniában és Dáciá
ban a kvádoknak, sőt még Ravenna körül, tehát a tulajdonképen való 
Itáliában is megengedte letelepedésüket. Ezzel el is érte azt, hogy 
ez a germán törzs részben elromanizálódott, vagyis nyelvében, hitében

Germán vezérek békét kötnek Kom m odusz római császárral. 
E gykorú  róm ai dom borm ű.

és szokásaiban is hűtlenné vált őseihez és egészen rómaivá lett. De 
ez csak elenyésző csekély része volt a germánoknak, a nagy tömeg, 
még mindig megtartotta ősi szokásait s ott lakott már a római 
határokon belül vagy pedig mint fenyegető óriás gyülekezett e 
határok felé.

Most újabb szünete állt be a harcoknak és ezalatt a hosszabb 
békességi idő alatt olyan változás ment végbe Germánia nyugati részé
ben, amelyet a rómaiak kezdetben egyáltalán nem is vettek észre és 
amely mégis döntő jelentőségű volt a világ jövő kialakulására nézve. 
Ennek a változásnak is természeti oka volt. A földműveléshez mind-
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jobban értő, arra mindinkább rákényszerülő germánok már lassankint 
csaknem mind kiirlották azokat az ősrengetegeket, amelyek előbb el
választották egymástól az egyes törzseket. A kiirtott erdők helyén 
szántóföldek és falvak keletkeztek. Lassankint mind közelebb jutottak 
egymáshoz a germánok, igazán egymás szomszédaivá váltak, a falvaik 
határossá lettek egymással és így szükségképen megkezdődött a külön
féle germán törzsek egybeolvadása. Mindennapossá vált közöttük az

A kvádok vezére lefejezteti a rómaiakhoz szító germánokat.
D om borm ű M árkusz A nrcliusz császár d iadaloszlopán .

érintkezés, megkezdődött az egybeházasodás is és főképen megérett 
bennük annak a megértése, hogy apró törzsekre szakadozottan nincs 
elég erejük arra, hogy felvegyék Rómával a harcot, amely pedig, mint 
érezték is, hovatovább elkerülhetetlenné fog válni megint és ez többé 
nem aprólékos területhódítást, hanem nagy, a világuralomért való 
tusát fog jelenteni.

így azután az apró törzsekből lassankint három nagy, hatalmas 
törzs alakult ki. Ezek voltak az allemann-ok, a [rank-ok és a szdsz-ok. 
Persze kezdetben az összetartozás érzése csekély volt a különböző tör
zsek között, sőt néha háborút is viseltek egymással, de a római nyo-



h e  a pogány is te n e k k e l! A z  e lső  k e r e s z té n y e k e t  v é r e s  k e g y e t le n sé g g e l ü ld ö z te  a z  á lla m h a ta lo m , a zé r t  a  fö ld a la tti k a ta k o m b á k b a  m e n e k ü lte k . D e  a k a d ta k  ifjú  ra jo n g ó k , a k ik  k e z ü k b e n  a  k e r e s z t te l  m e g je le n te k
a z  e lő k e lő k  p a lo to tá ib a n  is és  fö ld ö n tú li le lk esed ésse l h ir d e tté k  K r isz tu s  ig é it .
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más hatása alatt, a közös veszedelem érzetére mégis csak megtörtént 
lassan az egybeforrás köztük.

Ezek közül az új népfajok közül a római határon először az alle- 
mannok bukkantak fel, vagyis azok a néptörzsek, amelyeknek ma sváb 
a neve. Ezek, valószínűen a burgundiak által szorítva, elhagyták régi 
hazájukat, amely az Elbe és az Odera között volt és elindultak dél felé. 
Náluk később jelennek meg a frank-ok, vagyis „szabadok”, akik az el
következendő időkben olyan nagy szerepet játszanak a világtörténe
lemben.

Ezek feloszlottak száli frankokra, ripuári frankokra és felső fran
kokra. Kr. u. körülbelül 240-ben kezdtek jelentkezni a római határokon.

A szász-ok népe volt a legkisebb, bár ehhez is csatlakozott több 
más törzs is, így a kank-ok, a vesztfáli-ak és a teljesen jelentéktelenné 
vált kheruszk-ok, akik ebben az időben már osztfáli-aknak nevezték ma
gukat, de azután felvették a szász nevet.

Ugyanebben az időben a gótok is elérkeztek már a Fekete-tenger 
északi partvidékére, itt 235-ben elvettek két görög gyarmatot is, Olbiá-1 
és Tirá-1. Mellettük voltak megtelepedve a Kárpátok alatt a velük 
közel rokon herul-ok és gepidá-k.

A római birodalom pedig ebben az időben már a pusztulás, ha
nyatlás útján volt, tehát mind könnyebb prédájául kínálkozott az 
előretörő germánoknak. Belső villongások, a trónért való harcok csak
úgy pusztították Róma erejét, mint a keresztényüldözések, a folyto
nosan dúló pestis és a nagy gazdasági hanyatlás. Szinte önként kínál
kozott oda ez az elhanyatló birodalom zsákmányul a germánoknak, 
akik közül mint első hullám, a gótok söpörték végig a régi, dicső világ 
területét.

A gót háborúk.

A gótok hadjáratai kezdetben nem voltak egyebek, csupán afféle 
rablóhadjáratok, amelyeknek a célja fosztogatás volt. De azután földet 
is akartak szerezni már maguknak a gótok s ettől fogva vett fel az előre
nyomulásuk komolyabb, veszedelmesebb jelleget.

Már 238-ban átkeltek a gótok a Dunán és kifosztották Iszfrosz 
városát. Amikor pedig a császári trónért Fil'ppusz és Deciusz 
között kitört a belháború, a gótok Kniva nevű királyuk vezetése alatt 
óriási seregekben tódultak dél felé, Mőzián, Trákián és Makedónián 
keresztül egész Filippopoliszig és Thesszalonikéig (a mai Szaloniki) s
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rabló áljukban óriási zsákmányt ejtettek. Amikor azonban a kincsekkel 
megrakodotlan vonullak vissza a Duna felé, Deciusz császár utolérte 
őket Fórum Treboniinéi, a mai Dobrudzsában. De a harc végzetesen 
ütött ki a rómaiakra nézve, a gótok teljes diadalt arattak rajtuk és el
esett maga Deciusz császár is. Ezen a vereségen megrettenve Deciusz 
utóda, Gallusz gyáván békét vásárolt a gotoktól s kötelezte magát, 
hogy évi adót fizet nekik, ha nem háborgatják.

Ez a békesség sem tartott sokáig, a gótok nem fértek meg már 
sehogyan sem otthon, újra támadást intéztek tehát a római birodalom 
keleti része ellen. De ezúttal nem szárazföldön, hanem vizen érkeztek, 
apró, törékeny kis hajóikon. Szinte páratlan vakmerőséggel indultak ki 
a Don, a Dnyeper és a Dnyeszter-folyók torkolataiból a Fekete-tenger

Római kőhíd a Mozel folyón, Trier városa melleit.
A m ásodik századb I fcnnm a^adt híd a római h íd ép ítő i fejlettségéről tesz b izo n y sá g o t.

sík vizére és nem rettenve vissza sem a nagy távolságtól, sem pedig 
viharoktól, megtámadták a feketetengeri kikötővárosokat, azután pedig 
egész (iörögországot és Kis-Ázsia nyugati partvidékeit. Raboltak, fosz
togattak mindenfelé.

Ugyanebben az időben a markamannok benyomultak Itália felső 
részébe, az allemannok pedig szintén betörtek római területekre. Posz
tumusz császár a frankokkal szövetkezve visszaverte ugyan az alle- 
mannokat, de mikor 267-ben saját katonái agyonverték, a rajnamenti 
római uralom ismét végveszedelembe jutott. De ekkor a jó sors még 
egyszer megmentette Rómát. Ebben az időben a császárválasztás ha
talmát teljesen az albán légiók ragadták magukhoz és természetesen 
sajat maguk közül választottak császárokat. S ez az erős, elsatnyulást, 
elpuhulásl nem ismerő faj, az albán (vagyis a rómaiak szerint illír)

20 '



308 Tolnai Világtörténelme

még egyszer hatalmas katona-császárokat adott az elzüllő, összeomló
ban lévő Rómának. II. Klaudiusz császár albán ember volt, nem kö
vette tehát elpuhult elődei példáját, hanem harcra kelt a betolakodott 
idegenek ellen. Százezrével nyomultak előre ekkorra már a gótok és 
más barbárok, le az Egei-tengerig. Klaudiusz gyors elhatározással le
csapott rájuk és vitéz légiói csakhamar visszaszorították a beiódulta- 
kat észak felé s megsemmisítő diadalt aratott rajtuk. Olyan nagy volt 
ez a diadal, hogy utána Klaudiusz felvette a Gótikusz (gótverő) mellék
nevet.

Utóda, Auréltánusz viszont a markomannokat verte ki Itáliából, 
de nem tudta megmenteni már Trajánusz császár hajdani hódítását, 
Dáciái. Azt kénytelen volt átengedni a barbároknak s belenyugodni 

abba, hogy a Duna folyása legyen a római 
birodalom határa. A római telepesek tehát 
visszatértek Dáciából s ezzel megszűnt az 
odavaló gazdag aranybányák kiaknázása s 
ez a tartomány egészen a gótok birtokává 
vált. Az allemannokat szintén nem tudták 
többé kiszorítani a rómaiak az elfoglalt terü
letekről.

Galliából azonban ki tudta verni az 
allemannokat is, frankokat is, burgundiakat 
is Probusz császár és Dioldeciánusz császár, 
majd Nagy Konstaniinusz még messzebbre 
visszaszorították őket.

A Kr. u. 111. század kezdetén megint mintegy félszáz esztendőre 
békességes idő köszöntött be ekként, de azért a germánoknak a római 
birodalomba való bcözönlése nem szünetelt, csupán békés jelleget öltött. 
Számtalan germán család telepedett le római területeken és letelepülé
süket a császárok nemcsak hogy nem akadályozták meg, hanem még 
szívesen is látták, mert a rettenetesen dúló pestis egész vidékeket cl- 
néptelenített s ezeken szívesen látottak voltak az új települők. Különö
sen a dunai tartományokban, főképpen pedig Pannóniában, itt is 'leg
inkább a Balaton tava körül telepedett le számtalan germán család 
és ezek már csaknem teljesen földmíveléssel foglalkoztak.

Amikor pedig Nagy Konstantinusz császár a római birodalom 
közigazgatását átalakította, ezzel nagyon sok germán születésű ember 
is tekintélyhez, sőt befolyáshoz jutott a birodalom sorsának intézé
sében. Nagy KonstanLinusz valósággal a római birodalom germanizá-

Posztum usz romai császár,
ak i győzelm esen  h arcolt a 
germ ánok ellen , de végü l sa

já t k a ton á i v égezték  ki.
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lójának mondható, mert a hadseregben nagyon sok germán ezredet 
alkotott, ezeknek a vezérei pedig, akik amúgy is kedveltek voltak a 
császárok előtt katonai erényeik és hűségük miatt, nagy befolyáshoz, 
nagy tekintélyre jutottak, sőt csakhamar resztvettek a birodalom sor
sának intézésében is. Igv egy frank eredetű római hadvezér, Magnen- 
ciusz, már olyan hatalmas volt, hogy ő buktatta meg Nagy Konstan- 
tinusz utódát, Konslansz császárt és ő maga nyújtotta ki a kézéi a 
császári bíbor után. Hogy ez meg nem történhetett, azt szintén egy 
germán eredetű hadvezér okozta, Szilvánusz, aki a másik császárjelölt
nek, Konstanciusznak a pátjára állt, Magnenciuszt megverte a mai 
E zek mellett s ezzel megszerezte urának a koronát. Egy római író írja 
ebben a korban :

,,A germánok tartják ma már kezükben a birodalom sorsát.”
De ha a germánok nagy hatással voltak 

Rómára, nem kisebb volt a hatása a római 
kultúrának, bármilyen hanyatlott is volt már 
ekkor — a germánokra. A hajdan oly vad 
allemannoknak az a része, amely letelepe
dett a Rajna mellett, most már békés paraszt 
néppé alakult át, egészen földművelésből élt és 
megtanulta a szőlő művelését is. A gótok 
pedig két egészen külön népre oszlottak szét.
A keleti gólok volt az egyik, ezek a Dnveszter- 
folyótól keletre voltak megtelepedve és Er- 
mandrik király alatt nagy, kiterjedt birodalomnak voltak az urai. 
A mai Oroszország legnagyobb része a birtokukban volt s meghódolt 
nekik sok szláv és finn-ugor eredetű törzs is.

A nyugati gólok pedig egészen elfoglalták a régi római Dáciát (vagyis 
a mai Romániát), tehát közvetlen szomszédjai voltak a római birodalom
nak. Rs most már ők is megtelepedettebb, nyugodtabb életet éltek, 
faházakból épült falvakban laktak, foglalkoztak földműveléssel és szőlő- 
gazdasággal is, bár azért a foglalkozásuk túlnyomó része még mindig 
a baromtenyésztés maradt.

bis végül felvették a gólok a keresztény vallást is. A Kryni-félszige- 
len lakók az Athanáziusz szerint való hitvallást vették fel. A nyu
gati gótok azonban a kereszténységnek egy másik formáját, az 
öriánus vallást vették fel, amely az egész római birodalom keleti 
jészében el volt terjedve. Ennek a vallásnak az apostola a gólok 
közölt egy rendkívüli ember volt, akinek Ullilász vagy másképen

Nagy K onstuntinusz pénze, 
a k iv á lj  császár képm ásával.
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Wulfila volt a neve. Ulfilász nem gót eredetű ember volt, hanem egy 
ldsázsiai embernek a fia, akit azonban a gótok hadifoglyai ejtettek 
s így IJlfilász már a gótok földjén született. Bámulatos tehetségű ember 
volt, aki görögül, latinul és gótul egyaránt jól tudott és az egyházi 
pályára szentelte magát. Nagy Konstantinusz idejében jutott el egy gót 
küldöttséggel Konstantinápolyba és ott 341-ben Szent Euzébiusz püs
pökké szentelte. Ulfilász, hogy népét a kereszténységre téríthesse, arra

Germánok besorolása a római hadseregbe.
N agy K on stan tin u sz  császár idejében  a germ ánokat szívesen  fogad ták  a róm ai hadseregben. 

A jelen tkezők nek  lán d zsát és p a jzso t n y ú jto tt  á t  a  toborzó róm ai vezér.

az óriási munkára vállalkozott, hogy a bibliát lefordítja gót nyelvre. 
Hogy micsoda rengeteg feladat volt ez, azt csak akkor értjük meg, ha 
tudjuk, hogy a gót nyelvben akkor még semmiféle elvont fogalomra 
nem volt szó, azonkívül a betűi, a rúnák is hiányosak voltak s így mind 
e hiányt magának Ulfilásznak kellett pótolnia új kifejezések találásá
val és görög betűk átalakításával. A magára vállalt feladatot a leg
csodálatosabb tökéletességgel oldotta meg és így megalapítójává lett 
nemcsak a gót, hanem egyáltalán minden germán irodalomnak.



A népvándorlás 3 1 1

A nyugati gólok tízezrével tértek át Ulfilász szavaira keresz
tény vallásra, azonban vezérük, Athanarik megijedt Ulfilász műkö
désétől, mert veszedelmet látott benne a gólok önállóságára s így üldözni 
kezdte az új vallást. A gólok apostola kénytelen volt vele szemben 
Konsfanciusz császárnak a segítségét kérni s ezt meg is kapta. b!s ekkor 
mint valami új Mózes vezette ki Dáciából a kereszténnyé lett gólok

Germán lovasok a római hadseregben.
A római birodalom  h anyatlása  idején m ár germ án lovasok  is n agy szám m al szo lgá ltak  a 
r im á i hadseregben. Vezéreik nagy  b efolyásra te ttek  szert, szavu k  v o lt  m ár a  legfontosab b

állam ügyekb en  is.

túlnyomó részét keresztül a Dunán, Möziába, ahol Nikopolisz (a mai 
bolgár Tirnovó) környékén telepedtek le. Ulfilász azután hetvenéves 
korában halt meg Konstantinápolyban, az általa áttelepített s ezentúl 
„kis gotoknak” nevezett gótok pedig békés pásztoréletet éltek egész a 
hatodik századig.

A régi hazájukban maradt gótok, miután a mai Oroszország terű- 
létén óriási földdel bírlak, sokáig nem érezték szükségét a tovább való 
vándorlásnak s azért békében maradtak Rómával. Nem így a nyugat»
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Résziét Ul/ilász gút bibliafordításából.
U lfilá sz  püspök em b erfö lö tti m u n k át v ég z e tt , am ikor a fejletlen  gót n y e lv re  le ford íto tta  a 
S zen tírást. N em csak  az  e lv o n t fogalm akkal k e lle tt m egk ü zd en ie, hanem  m ég a h ián yos  

gót b etű k et is p óto ln ia  k e lle tt . M unkájával m egalapítója  le tt  a germ án irodalom nak.
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vidékeken lakó germánok, akiknek csakhamar megint szűk lett a bir
tokuk. Az allemannokat a burgundiak és a hermundurok kezdték a 
római határ felé szorítani, de nemcsak ők, hanem a száli frankok is mind
inkább nyomultak előre és csakhamar betörtek a mai Belgium terüle
tére. Elárasztotta megint a germán harcosok áradata a római tartomá
nyokat. fis diadalmas előrenyomulásukat még elősegítette egy rájuk 
nézve szerencsés körülmény is. A Rajna mentén a germán eredetű római 
hadvezér, névszerint Szilvánusz állt ellent nekik, akit fenntebb már

említettünk. Ez bírta is velük a harcot, de sikerein elbizakodva 355-ben 
kikiáltatta magát császárnak katonái által a mai Köln városában. 
Erre azután az igazi császár, Konslanciusz cltétette lábalok Most azután 
nem volt már római vezér, aki ellen tudott volna állani az előretörő 
germánoknak.

Csak Konslanciusz császár unokaöccse, Juliánusz tudott végre 
diadalt aratni rajtuk.

De Juliánusz, a Nagy Konstantinusz családjából való utolsó császár, 
rövid kétévi uralkodás után elesett a perzsák ellen való harcban és

Hajózás a D unán a rómaiak idejében.
D om borm ű a Trajűn-oszlopról. Jobboldalt N eptunuszr.ak, a v izek  isten én ek  képe lá th a tó .
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ekkor az allemannok vitéz királyuk, Makriánusz vezetése alatt újból 
megtámadták a rómaiakat. És csak 374-ben sikerült I. Valentin iánnsz csá
szárnak rávenni a büszke és rakoncátlan sváb királyt arra, hogy békét 
kössön. Maga a császár találkozott erre a célra a mai Mainz városában 
Makriánusszal és ajándékokkal, évi adó Ígéretével vette rá a békekötésre,

De ezalatt megint újabb veszedelem támadt. A rómaiak megölet
ték a kvádok királyát, Gabiniusz-t s ezen felbőszülve, a kvádok áttörtek 
a Dunán, ugyanabban az időben, amikor a szarmaták is benyomultak 
a római területre. De Valentiniánusz császár megverte őket. A kvádok 
kénytelenek voltak békéért könyörögni, követséget küldtek Brigeció-ba, 
a császár főhadiszállására és itt azután tragikus jelenet történt. A nagy 
felindulás következtében a kvád küldöttség szemeláttára esett össze 
és halt meg Valentiniánusz császár, akit gutaütés ért.

A gotokkal Valentiniánusz testvérének, Válensz-nek gyűlt meg a 
baja. Miután békétlenkedni kezdtek, sőt egy római belforradalmat is 
támogattak, hadat indított ellenük, diadalmasan nyomult előre egészen 
a Dnyeszterig és így békére kényszerítette Athanarik gót királyt. 
Ennek maguk a gótok örültek legjobban, mert túlnyomó számban 
keresztények lévén, természetes szövetségeseiket látták a szintén áriánus 
keletrómaiakban a saját pogánynak maradt királyuk ellen.

Athanarik azonban véres bosszút vett saját népén. Rettenetes 
keresztényüldözést kezdett köztük. Huszonhat előkelő keresztényről 
tud a történelem, akik vértanúhalált szenvedtek a hitükért. Az lett 
ennek a kegyetlenkedésnek a vége, hogy a keresztény gólok Frithigern 
vezetése alatt felkeltek Athanarik és pogány párthívei ellen. Válensz 
segítségére sietett a keresztényeknek, számos misszionárius is megjelent 
a gótok között és már-már úgy tetszett, hogy az egész nyugati gót i i im 
kereszténnyé lesz és mint ilyen, biztos védőbástyája a római biroda
lomnak a keleti és északi barbárok ellen. A sors azonban, mint az elkö
vetkezendőkben látni fogjuk, másképen akarta.

A hunok bejövetele.

Krisztus születése után 370-ben egy egészen új, addig Európában 
még soha nem látott népfaj bukkant fel a Káspi-tengernél, a Volga- 
folyó vidékén. Szilaj, villogószemű, feketehajú emberek, akiknek 
haja kétoldalt varkocsba volt befonva, a termetük alacsony, de rend
kívül izmos. Káprázatosán ügyes lovasok voltak s legfőbb fegyverüket* 
a nyilat leginkább lóhátról használták. Ez a népfaj volt a húnok népe.
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Megjelenésük Európában régi világoknak az összeaőlését és új 
világok alakulását jelentette. Örökösnek hitt intézmények pusztultak 
el robogó lovaik patái alatt, új országrendek támadtak a nyomukban, 
nem csoda tehát, hogy megjelenésüket és egész mivoltukat csakhamar 
fantasztikus elgondolásokkal, regés színekkel szőtte körül pemcsaka nép, 
amely olv keservesen érezte ez új ellenség hatalmát, hanem a történetírók 
is, akik szintén képtelenek voltak megszabadulni attól, hogy a húnok 
váratlan megjelenésében, az európai emberétől elütő külsejükben, ellen
állhatatlan hadi erejükben és bátorságukban ne lássanak valami termé
szetfölöttit, valami embercntúlit.

Természetesen, azoknak a leírásoknak és regéknek, amelyek a 
hónokról ránk maradtak, fő jellemvonása a gyűlölet és a félelem, 
amelyek azután persze sok tekintetben torzképet adnak erről a hatal
mas népfajról. Elfogódott leírások, gyűlölettől és félelemtől vezetett 
kezek szörnyű hírét hagyták ránk ennek a népnek, amely minden idők 
egyik legnagyobb emberét, Attilát adta a világnak. Annyira, hogy akár
hány olyan ábrázolás maradt fenn régi kódexekben és népkönyvekben, 
melyek Attilát ördögnek, meg egyéb torzalaknak ábrázolták.

A történelmi igazság a húnok származásáról, külsejéről és szoká
sairól, amennyire még megállapítható, a következő.

A húnok kétségtelenül azonosak voltak azzal a néppel, amelyet 
évszázadokkal előbb hiun-gnu néven emlegettek a kínai történetírók 
csak olyan rettegéssel, mint Európába való betörésük után az európaiak. 
Valahol Ázsia közepén vált ki ez a nép a finn-ugor és mongol törzsek 
összevegyüléséből, így tehát kétségtelenül rokona volt a magyarnak. 
Amikor régi hazájukban elszaporodtak, bizonyára más népek nyomása 
alatt is, felkerekedtek és elindultak először kelet felé, hogy valahol 
a kínai birodalomban keressenek maguknak új hazát. Addig soha nem 
látott harcmodoruk, hogy lóháton és nyíllal harcoltak, teljesen meg- 
lörle a kínai katonaság ellenálló erejét, óriási csatákat vesztettek velük 
szemben, úgyhogy a kínai császárok csak azzal tudták megszerezni tőlük 
a békét, hogy adót fizettek nekik.

Azonban egy hatalmas és bölcs császár felhasználva a béke idejét, 
elkezdett óriási nagy falat építtetni Kína északnyugati határán, hogy 
megvédje országát. Ez a híres kínai nagy fal, amelynek a romjai nagy- 
szerűségükkel még ma is ámulatba ejtik a szemlélőt. Amikor a fal elké
szült, a kínaiak megtagadták a további adófizetést a hiun-gnuknak, 
akik erre rengeteg sokaságban felkerekedtek és elárasztották megint 
a kínai határi. Ámde csakhamar útjukat állta a katonasággal megrakott
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nagy fal. Ezen azután megtört az erejük, mert lovasnép nem tud várat 
vagy falat ostromolni. Kénytelenek voltak visszahúzódni s amikor 
barmaik számára valahol ott Kína határán elfogyott a legelő, megfor
dultak nyugat felé és megkezdték évszázadokon keresztül tartó vándor
lásukat Ázsián keresztül, mígnem 370-ben valahol a Káspi-tenger mel- 
lctL kibukkantak Európába és elárasztották a bő legelőjű orosz 
alföldeket. • * ■

Egykorú görög és más írók úgy írják le őket, mint az emberi rút
ság megtestesüléseit. Ez azonban, mint mondtuk már, csak félelemszülte 
rege s annál kevésbbé hitelt érdemlő, mert a húnokkal kétségtelenül 
rokonfajok, az avarok, a kánok és a magyarok szép embertípust mu
tatnak. Hogy mégis rémületes csúnyának tűntek fel az európaiak előtt, 
ennek oka egyrészt az, hogy az arcuk sokkal barnább volt, mint az 
európai népfajoké, a bajuszuk csak nagyon gyér, a hajukat csimbókba 
fonva viselték. A termetük alacsony, zömök és irtózatosan erős volt. 
Elválhatatlanok voltak apró, kócos, de nagyon gyors és nagyon 
kitartó lovaiktól.

Fegyverük a csonthegyű, nagyon nehéz nyíl volt, amely még a 
bőrpajzsot és a gyengébb páncélt is átütötte, azután pedig a pányva, 
vagyis a végén hurokkal ellátott hosszú kötél, amelynek a dobásában 
szintén olyan ügyesek voltak, mint a nyíllövésben. Hordtak azután 
még csákányokat és apróbb, kurtanyelű dárdákat is.

Az ellenséget legjobb szerették lesből, hirtelen rohammal támadni 
meg. Apróbb csoportokra oszlottak, azután, amikor a csata megkezdő
dött, villámgyorsan egyesültek egyetlen óriási tömeggé, amely előre- 
vágtatva olyan nyílzáporral árasztotta el az ellenfelet, hogy a nap is 
clsötétedett tőle. Teljes vágtatással rohantak így neki az ellenfélnek, 
amelynek sorait iparkodtak egyszerűen legázolni. Közben pányvájukat 
bámulatos ügyesen vetették egyes kiszemelt ellenfélnek, lehetőleg főbb 
rangúnak a nyakába. Ha az ellenség kiállta a rohamot, akkor villám
gyorsan visszafordultak, a pányvákon magukkal cipelték és' halálra 
rángatták az elfogollakat. Azután hirtelen megint egyesültek, vissza
fordultak és második rohamukat az elsőhöz hasonlóan intézték. Ezt 
a második, esetleg harmadik rohamot már csak a legritkább esetben 
bírta ki az ellenfél, amely százszámra hevert legázolva, agyonnyilazva 
vagy pánvván megfojtva a lábuk előtt. A rémülettől megbénult 
ellenfél sorai rendesen megfutamodtak. De a húnok még ekkor 
is üldözték őket és az üldözésben kegyetlenek, irgalmat nem 
ismerők voltak.
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Ez a rendkívül vitéz katonanép egészen nomád életet élt, sátrak
ban lakott s amikor elfogyott a legelő, kocsira rakták a holmijukat, 
lóra kaptak s indultak jobb vidékeket keresni. A ruházatuk állatbőrökből 
állott, amelyekből éppolyan kacagányokat is viseltek, mint később 
a magyarok. Ha hadban voltak, akkor míg harcra nem került a sor, 
táborba szálltak. A tábort úgy csinálták, hogy középre verték a sátrakat, 
amelyekben a nők és a gyermekek foglaltak helyet. Azután következtek 
nagy körben a saját sátraik, ezek mellett bőséges legelőhely a barmaik
nak, a tábort pedig a szekereikből összerakott nagy torlasszal vették 
körül, vagyis úgynevezett szekérvár-at alakítottak.

Rendesen nagy, lóháton tartott tanácskozásokon beszélték meg 
tennivalóikat és terveiket. Ezek a tanácskozások mintegy előképei 
voltak a magyarok országgyűléseinek, amelyeket szintén lovon ülve 
szoktak tartani egykor. A királynak vagy vezérnek és a törzsvezér
nek nagy volt előttük a tekintélye, de elütően más keleti népek
től, egyáltalán nem zsarnoki kormányforma alatt éltek, hanem gyűlései
ken döntöttek a saját sorsukról.

Ötévi kóborlás után, 375-bcn elérkeztek a húnok a keleti gótok 
határaihoz. A keleti gotokkal könnyű dolguk támadt, mert ezeknek 
a népét súlyos belviilongások gyöngítették. Egyik törzsüknek, a roxolán- 
oknak a vezére, vejének, Svanhildá-nak a biztatására felkelt az öreg 
Ermanarik király ellen és ezen a király annyira felbőszült, hogy le
verve a roxolánokat elfogatta Svanhildát és négy ló közé kötve tépette 
szét. Svanhilda fitestvérei azonban ezért bosszút akartak venni rajta, 
de megölni nem tudták, csak súlyosan megsebesítették. így sebesülten 
feküdt, amikor betörtek országába a húnok.

Ermanarik elkeseredetten, kétségbeesetten látta, hogy ő már 
nem lesz képes népét ellenállásra vezetni ellenük s azért a száztíz éves 
aggastyán öngyilkosságot követett el, saját kardjába dőlt.

Ezzel azután az amúgy is lazán összefüggő országa teljesen szétesett. 
A keleti gótok egy része önálló törzsek alakjában megmaradt ugyan a régi 
lakóhelyén, de a nagyobb, jelentősebb részük csatlakozott a hónokhoz.

Ez a nagy néptömeg azután vándorolt tovább, mígnem eljutott 
a nyugati gótok országához, ide is betörtek s a nyugati gotokat is meg
mozdulásra kényszerítették.

A népvándorlással kapcsolódós a lem alakulások lörléncle 
már a középkorba esik, amelyet következő hölelünk tárgyat.
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