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PLUTARCHOS ÉLETE.





lutarchos született Chaironeában, a makedo-
niai Fülöpnek 338-ban K. e. kivívott győzelme 
folytán szomorú emlékű boiotiai városban, a 
hol a hellén szabadság sírba szállt. Ama sík

ságon terült ez el, melyet Epameinondas Mars táncz- 
helyének nevezett.

Születése évét biztosan meghatározni nem lehet, 
minden valószínűség szerint azonban későbbre az 50-ik 
évnél Kr. sz. után nem tehető. Családja a közép vagyo- 
nuakhoz s a tiszteltebbekhez tartozott. Atyja és anyja 
neve nem ismeretes. Csak annyit tudunk atyjáról, hogy 
Chaironeában tisztviselői állást foglalt el. Plutarchos 
róla mint erényes, szerény, művelt emberről emlé
kezik meg.

Fitestvéreinek, Lampriasnak és Timonnak nevét 
párbeszédeiben örökíti meg, Platót utánozva, ki fitest- 
véreit szintén szerepelteté egyes irataiban. Még ifjonta 
Athénbe ment Ammonius előadásait hallgatni. Ez egy 
egyiptomi származású peripatetikus bölcs volt, ki elmé
leti oktatásait gyakorlati példákkal szokta megele
veníteni.
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De nemcsak bölcseleti tanulmányokkal foglalkozott 
itt, hanem mennyiségtannal, történettel, költészettel és 
természettannal is, a miről iratai során előforduló szá
mos e tárgybeli idézetei világosan tanúskodnak. Szülő
városába visszatérve, megismerkedett a politikai élettel 
is. Ebben nagy hasznára voltak atyjának szerénységre 
és figyelemre intő oktatásai. Egy alkalommal, a mint 
ő azt elbeszéli, másodmagával bizonyos nyilvános kül
detésben a proconsulhoz ment. Dolgukat végezve, 
Plutarchos visszatért, társa azonban elmaradt tőle. Midőn 
követségéről beszámolandó volt, atyja magához intette 
és nyomatékosan meghagyta neki, hogy beszámoláskor 
világért se úgy fejezze ki magát, hogy én mentem, én 
ezt meg azt tettem, végeztem, hanem mi mentünk, mi 
ezt meg azt végeztük stb. Mert csak igy lehet a dicső
ségét megóvni attól, a mi benne sértő és az irigységet 
kelti fel.

Nősülése ebbe a korba esik. Nejének neve Ti- 
moxena volt, kiről Plutarchos a legnagyobb gyengéd- 
séggel és szeretettel nyilatkozik. Házasságából négy 
fia és egy leánya származott. Ennek kora elhunyta 
egy vigasztaló levélre szolgáltatott alkalmat, mely 
megható rajzát mutatja neje és saját szívj óságának, 
tisztaságának és gyengéd házas viszonyuknak.

Majd utazásokat tőn Lakedaimonba, Alexandriába, 
Krétába. Már férfikora teljében állott, midőn Rómába 
jutott nyilvános küldetés folytán, körülbelül 93 — 94-ben 
Kr. sz. u. Itt számos nyilvános előadásokat tartott, 
különféle, főleg erkölcs-bölcseleti tárgyak felett. Minden 
valószínűség szerint görög nyelven, mert a latint, melyet 
csak idősb korában kezde tanulgatni, számos fogla
latosságai közepeit annyira el nem sajátithatá, hogy
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előadási nyelvül élhetett volna vele. De bírta minden
esetre oly mértékben, hogy a római történeti forrá
sokból közvetetlen meríthetett, a mi életrajzaiból nyil
vánvaló. Hogy előadásai kedveltek voltak és hallgató
ságának figyelmét mélyen lekötötték, az a következőből 
is kitűnik. Egyszer hallgatói közt volt Arulenus Rus
ticus is, kit Domitian császár — irigyelve dicsőségét — 
később megöletett. Az előadás közepeit belép egy 
katona és a császártól egy levelet nyújt át neki. 
Egyszerre nagy csend lesz és maga Plutarchos is 
félbeszakítja előadását, hogy Arulenus elolvashassa a 
levelet. Ez azonban nem nyitá fel a levelet, mig 
Plutarchos be nem végezé előadását és a hallgatóság 
el nem távozott.

Rómában megismerkedett Plutarchos a politikai 
és szellemi élet kitűnőségeivel, kik közül számosakkal 
benső baráti viszonyba lépett. így Sosius Senecióval, 
a kinek több életrajzát is ajánlá.

Előadásain kívül, az akkori bölcsészek módjára, 
még tanácsokat, útmutatásokat is adott a gyakorlati 
erkölcstanból az olyanoknak, a kik hozzá fordultak, 
akár egy erkölcsi orvos vagy lelki atya. Az akkori 
felfogás szerint ugyanis a betegség abból keletkezik, 
hogy az emberi szervezetben foglalt nedvek nincsenek 
kellő arányosságban egymással, hasonlókép ha a lélekben 
az ész a hajlamokkal és szenvedélyekkel nem tart egyen
súlyt, beállanak az erkölcsi betegségek. Ezek orvos
lására különféle tanácsokat adott. Egy alkalommal két 
egymással folytonos viszályban élő testvér között vál
lalkozott ily lelki orvos és békéltető szerepére. Ezek 
egyikének, a ki különben bölcsnek is tartá magát, azt 
tanácsolá Plutarchos, hogy bánjék úgy testvérével, mint
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egy bölcselőhöz illik, szemben testvérével, a ki műve
letlen. «Természetesen, feleié ez, tekintetbe veszem 
azt, hogy ő műveletlen, de nem azt, hogy egy anyától 
születtünk.» «Úgy látszik, mondá Plutarchos, te arra 
sem vetsz semmi tekintetet, hogy általán anyától szü
lettél.»

Elhagyván a világváros kápráztató fényét, bóditó 
zaját, hatalmának bűvös körét, mely mindent magához 
vonzott immár, visszatért kisded szülővárosába, melyet 
haláláig, huzamosb időre el se hagyott többé. Életét 
szűkebb körű hazájának, családjának és a tudományok
nak szentelé. Szülővárosa különféle hivatalokkal ruházta 
fel. így volt telearchos, olyan építő, rendőri tisztviselő-féle.

Ez állás jelentéktelensége nem csökkenté buzgó- 
ságát kötelessége pontos teljesítésében, becsvágyát nem 
lohasztá le. Utalt arra, hogy Epameinondas, a bölcs 
és nagy hadvezér se tartotta méltóságán alulinak e 
hivatalt. Midőn valaki csodálkozott a felett, hogy An
tisthenes maga vitte a száraz halat a piaczra, ez öntu
datosan azt teleié: «Magamért teszem.» «Én pedig 
megfordítva, jegyzé meg Plutarchos, azt mondom azok
nak, kik fitymálódnak fölöttem, ha ott állok, mikor a 
köveket mérik, számlálják, vakolatot készítenek és 
egyéb építészeti anyagot összehordanak, hogy nem 
magamért teszem én ezt, hanem hazámért.» Majd azután 
előkelő méltóságokkal ruháztatott fel, különféle külde
téseket bíztak reá, és végre archon eponymos (első 
archon) lett. Igazságossága, mértékletessége, önzetlen
sége által nemcsak polgártársai szeretetét, tiszteletét 
nyerte meg, hanem még a római tartományi kormá
nyét is, és e tulajdonságai alapján mint közvetítő, a 
római hatóságnál nagy érdemeket szerzett hazája körül.
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Előkelő ^a£Í_Jti§ztségeket is viselt, így Delphiben a 
jósdánál, hol egyúttal ennek felügyelője volt, a pythiai
játékoknál pedig agonothetes_(versenybíró). Hivatali
elfoglaltsága és tanulmányai körén kívül maradt sza
bad érkezését társas szórakozások töltötték be. Számos 
bel- és külföldi előkelő tudósok, bölcselők keresték fel 
házát egy-egy barátságos lakomára; az ezeken előforduló 
beszélgetések, a mint ezek az ő feljegyzései után reánk 
maradtak, becses tanulságokat rejtenek magukban. 
Lényének szerető, jóakaró mivoltát nemcsak hazája, 
családja és barátai érezték, hanem leereszkedett egész 
a rabszolgákig, állatokig. Szerinte gonosz természet 
]ele az, ha valaki rabszolgáit állatok módjára használja 
fel és miután kihasználta őket, elűzi vagy eladja vén- 
ségökre. Mert az ily alacsony, szolgai lelkű ember azt 
hiszi, hogy az ember embertársával nem áll egyéb 
viszonyban, mint abban, a melyet a szükség és haszon 
kijelöl. Azért többre becsüli a jóságot az igazságnál, 
mert ez nincs másra tekintettel, mint arra, a mit a 
törvény és egyenlőség az emberek közt megállapít, 
holott a jóság arra indit bennünket, hogy állatjainkat 
még akkor is tápláljuk és gondozzuk, a midőn már 
elöregedtek és hasznukat többé nem vehetjük. ((A világ 
minden kincséért se tudnék — mondja továbbá — 
megválni ökrömtől, a mely abban vénült rfieg, hogy 
földeimet munkálta; de hát ugyan mikép tudnám ma
gamat arra elszánni, hogy egy elöregedett cselédemet 
házamból, második hazájából elűzzek, tán valamely 
potom pénzért?»

így folytak le csendes munkásságban, tiszta élet
örömök közt napjai. Pár nappal halála előtt azt álmodá, 
hogy Hermes vezetése mellett az égbe szállt. Ezt egy
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álomfejtő úgy magyarázta, hogy ez boldogságot jelent 
és nemsokára az üdvözültek sorába jut. Ez mihamar 
teljesedésbe is ment, 85 éves korában, Hadrián császár 
uralkodása alatt 123. Kr. sz. u.

Az örök dicsőséget is elérte az utána jövő nemze
dékek örök emlékezetében. Szülővárosa most is ereklye
ként őrzi márványképét.

PLUTARCHOS MÜVEI.

Plutarchos munkái két csoportba oszthatók. Az 
egyikbe tartoznak az úgynevezett «Moraliákcc (Erkölcsi 
értekezések), számra 83 darab. Tartalmuk rendkívül 
változatos. Mert magukba ölelik a gyakolati erkölcstan, 
vallástan, politika, természettan, metaphysika, sőt még 
az egészségtan főbb és különféle kérdéseit, majd meg 
áz ókori szokásokat és nevezetes mondásokat. Ezeknek 
méltatása azonban e fordítás keretén kívül esik. E 
helyen csak az úgynevezett «Párhuzamos Életrajzok» 
érdekelnek bennünket közvetetlen. A tulajdonképen i 
párhuzamos életrajzokból, vagyis azokból, a melyekben 
egy rómait egy görög férfiúval állít szembe, oly kép, 
hogy mindegyiknek életét külön tárgyalván, azután 
életkörülményeiket, jellemüket, árny- vagy fényoldalaikat 
egybeveti és levonja az erkölcsi igazságokat, következ
tetéseket, 19 párt, vagyis 38-at ismerünk. Van továbbá 
8 olyan, a melyeknél az egybevetés hiányzik, végre 4, 
a mely teljesen magánosán áll. Ez életrajzok meg
írásának alanyi indító okait az iró maga ily formán 
adja elő. Midőn ez életrajzok írásába fogott, mások 
haszna lebegett szemei előtt; hogy aztán munkában
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volt, a saját szellemi előnyét vette irányadóul. Ez el
beszéléseket úgy tekinté, mint egy hű tükröt, a melyben 
a szerző azért veszi szemügyre az illető történeti ala
kokat, hogy saját jellemét azok formájára alakítsa. 
Vendégszeretőleg nyitja meg előttük házát, velük tár
salog, a midőn igy lelki szemei előtt lebegnek tetteik 
és hallja beszédüket, folyton azon igyekezik, hogy 
minden szennyes gondolatot, gyengeséget száműzzön 
leikéből és ezt ama magaslatra emelje, a melyen pél
dányképei állanak. 0  tehát nem annyira a történeti, 
mint inkább az erkölcsi lényt vázolja. A történet csak 
eszköz e czélra kezében. Ezért az eseményeket nem 
adja elő- oknyomozólag és egymásból kifolyólag, hanem 
majd rövidítve, majd kivonatolva, egyáltalán csak olyan 
mértékben, a mint az az illető férfiú tetteinek lélek
tani megmagyarázására szükséges. Mert ő nem törté
netet ir, mint maga mondja, hanem életrajzot. Hisz 
nem a tündöklő tettekben nyilvánul mindig és legfel
tűnőbben az erény vagy a bűn, sokszor valamely egy
szerű cselekmény, szó, vagy tréfa jobban kitüntetik a 
jellemet, mint nagy csaták és városok ostroma. Vala
mint a festők, főleg az arcz vonásaiban, a szemekben 
nyilvánuló hasonlatosságot keresik, mert ezekben mu
tatkozik a jellem és egyéb részletekkel keveset törőd
nek, úgy ő is a lélek jellemző sajátosságait tartja szemei 
előtt, hogy a nagy férfiak életét rajzolhassa, másokra 
hagyván a fontos eseményeket és gyilkos csatákat. 
Eredeti eszme nyilvánul abban is, hogy két történeti 
személyiség jellemét egymással szembe állitván, azt 
az abban jelentkező hasonlatosságok és eltérések által 
helyezi fényesb világításba. Dacier ez egybevetéseket 
méltán tartja olyanoknak, melyek legtöbb dicsőséget
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szereznek Plutarchosnak, tekintve azt, hogy sokkal 
több szellemességet igényel a nagy férfiak életében 
jelentkező eltérések és vonatkozások feltalálása, mint 
tetteiknek megírása. Hozzáteszi, hogy Plutarchos az 
erényeket, bűnöket oly igazságosan mérlegeli, hogy 
soha ember jobban nem értett ahhoz, mint kell minden 
dolognak megadni igazi értékét. És jóllehet erkölcsi 
szempontok forogtak főleg előtte, életrajzai megírásában 
a történelemre is nagyfontosságuak azok. Hány tel
jesen ismeretlen történetírót mentett ő meg az utó
kornak egyes idézeteiben, hány jelentős körülményt 
tüntetett ki, melyeket a nagy történetírók a gigási 
események vázolása közben elmellőztek, hány fontos 
adatot szolgáltat ő a régi népek magán, vallás-erkölcsi, 
politikai és társadalmi életéhez?

Stílusának kiváló szépsége főleg a közvetetlenség- 
ben, megragadó elevenségben és festői színezésben 
nyilvánul. Talbot helyesen alkalmazza Plutarchos irói 
tehetségére azt, a mit Machiavelli Olaszországra mon
dott, hogy ez, mintha csak arra volna teremtve, hogy 
a holtakat feltámaszsza. Ama nagy hatásnak, melyet 
minden korra és nemzetre, az irodalomra és szépmű
vészetekre gyakorolt, oka abban rejlik, hogy a két 
classikus ókori nemzet történetének legfőbb szakait, 
legkitűnőbb embereit, ama korok magán és nyilvános 
szokásait, erkölcseit, alkotmányait, vallási intézményeit, 
oly megható közvetetlenséggel, hű elevenséggel állítja 
az olvasó szemei elé, hogy azok mintegy életre kelnek. 
E mellett majd mély elméjű erkölcsi szemlélődéseket 
sző közbe, majd meg játszi elbeszélésekkel, mondákkal 
tarkítja előadását. Ezért nevezi őt Talbot minden idők 
és országok emberének.
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E sajátságainak tán túlzott méltatása indította a 
gázai Theodorost ama merész kijelentésre, hogy Plu- 
tarchost bírva, könnyén vigasztalná magát a classikus 
ókor minden irodalmi művének elvesztéséért. De ez 
csak egyszerű iró volt. Nagy Napóleon a múlt század 
vér- és vasembere, a tettek és politikai érdekek nagy
mestere Plutarchost mindig magával hordotta.

Európa művelt nemzeteinél mihamar polgárjogot 
nyert Plutarchos.

Szebbnél-szebb, jobbnál jobb fordításokban olvas
sák őt a szerencsés külföldiek. Minekünk magyaroknak 
tulajdonképpen teljes Plutarchosunk nincs.

Székács Józseftől a Μ. T. Akadémia kiadásában 
megjelent 1847-ben «Párhuzamos Életrajzok Plutarch- 
bób) czim alatt tiz életrajz. A fordítás azonban meg
jelenése előtt tényleg egy évtizeddel előbb készült, a 
mint azt a fordító elbeszéli.

E tiz év alatt a magyar próza oly nagy átala
kuláson ment keresztül, hogy mire a fordítás meg
jelent, már is elavult volt. Maga a fordító se volt vele 
megelégedve. Ma meg egyáltalán nem élvezhető.

Újabban Szilasi Móricz bocsájtott közre két füzetben 
tizenegy, kizárólag görög tárgyú életrajzot, lényegesen 
megrövidítve, megnyesve, egyes fejezeteket összecse
rélve, hozzáadva, úgy hogy az, ha nem is átdolgozás
nak, de mindenesetre nagyon is szabad fordításnak 
tekinthető. Pedig, hol a szöveghez tartotta magát, oly 
magyaros szép fordítást adott, hogy valódi kár iro
dalmunkra, hogy jeles átültétől tehetségét egy teljes 
Plutarchos fordítására nem szentelte.

Ezenkívül néhány olvasókönyvi szemelvény, ér
tekezés képezi mindazt, a mit Plutarchosra nézve ma-
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gunkénak mondhatunk. Ezek állottak tehát használa
tomra e fordításnál, nagyban és egészben azonban 
töretlen utón kelle haladnom. ‘Szövegül a Carolus 
Sintenis Plutarchi Vitae Paralellae 1869. és Ottó 
Siefert meg Friedrich Blass Plutarch’s Ausgewáhlte 
Biographien 1872.-féle kiadások szolgáltak.

** *

E fordítás készítője nem szakszerű, sőt még nem 
is műkedvelő philologus, egyszerű mezei gazda, ki gaz
dasági gondjai és fáradalmai közepeit szívesen keresett 
és talált üdülést Plutarchos műveinek fordításában.

Legyen szabad e helyen Schambach Gyula, a ka
posvári állami főgymnázium lelkes tanárának, mélyen 
érzett köszönetemet és hálámat kifejezni, azon szives 
fáradozásáért, melylyel az első 1 2 életrajz fordítását át
tekinteni, annak az utolsó simítást megadni és a nyomdai 
revíziót végezni szives volt.

Tót-Gyugy, 1893. április havában.

D r . K a c s k o v ic s  K á l m á n .
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hogy: «Α mi ezentúl van, viztelen homok-sivatag, vadonság», 
vagy «feneketlen mocsár», vagy «szittya jégmező», majd meg 
hogy «jeges tenger» — hasonlókép, miután összehasonlító 
életrajzaimban eljutottam amaz időpontig, a meddig a való
színű és tényeken alapuló történetírás kiterjed, — én is könnyen 
azt mondhatnám a régi időkre vonatkozólag: «A mi ezentúl 
van, az csodaszerű és tragikai, az a költők és regeirók hazája, 
itt már semmi sem biztos és hitelt érdemlő.» Mivel azonban 
Lykurgosnak, a törvényhozónak és Numa királynak életrajzát 
már kiadtam, nem tartom helytelennek visszamenni egész 
Romulusig, kinek korához történetírás közben úgy is közel 
jutottam. Fontolgatván Aeschylusszal, hogy :

Ki illik majd e férfihoz ?
Kit állítsak szemközt, ki mérkőzik vele ?2

jónak véltem a szép és dicsőített Athén megalapítóját szembe
állítani és egybevetni a győzhetetlen és világhírű Róma atyjával. 
Vajha lehetséges volna nékünk az ész segítségével a tényeket

1 Tekintélyes római, a ki Nerva és Traján császárok alatt több 
ízben viselte a consuli méltóságot; 1. Plut. életrajzát.

2 A «Heten Theba ellen» czímü tragoediának külömböző helyeiből 
vett idézet. E  vers fordítása Székács József Párhuzamos életrajzaiból 
van átvéve.

alamint a földrajzokban, Sosius Senecióm l1 a történet
írók ama tájakat, melyek ismeretöket meghaladják, a 
földabroszok széleire szorítván, magyarázatkép oda írják,

I.
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a régészemtől megtisztítani és nekik történetszerű látszatot 
adni! Ha pedig mereven ellenkeznének a hihetőséggel, és a 
valószínűséggel összeegyeztethetők nem lennének, kérni fogjuk 
jóakaró olvasóinkat, fogadják elnézőleg az ősmondákat.

II. Valóban úgy látszik, hogy Theseus Romulussal több 
tekintetben összehasonlítható. Mindketten törvénytelen és homá
lyos származásuk folytán abban a hírben állottak, hogy iste
nektől eredtek.

Mindkettő bátor harczos, kiki tudja közölünk8

s az erővel az eszélyességet párosították. A legkiválóbb városok 
közöl az egyik Rómát alapítá, a máik meg Athénbe telepíté össze 
a lakosságot. Mindkettőjüknek van részök nőrablásokban. 
Egyikök sem kerülé ki a házi bajokat és családi boszút; sőt 
éltök alkonyán mindketten gyűlöletesekké lőnek polgártársaik 
előtt, ha ugyan azt, a mi legkevésbbé tetszik meseszerűnek, 
igaznak vehetjük.

III. Theseus atyai részről Erechtheusig,4 sőt az első ős
lakókig viszi fel származását, anyai részről pedig Pelopida volt, 
Pelops ugyanis nem annyira kincsei, mint inkább nagy számú 
gyermekei által lön leghatalmasabb a peloponnésosi királyok 
közt, több leányát legkiválóbb férfiaknak adván nőül, több 
fiát meg különféle városok uralkodójává tette.

Ezek közöl egyik, Pitheus, Theseus anyai nagyatyja 
Troizén5 városkát alapítá és kora eszes bölcs férfiai közt nagy 
hírnévre tett szert. E  korban pedig — úgy látszik — a böl- 
cseség alapja és lényege szerint oly természetű volt, mint 
Hesiodosé, a kit ép ennek alkalmazása tett híressé, főleg pedig 
a «Munkák» czimű művében előforduló erkölcsi mondások. 
Ezek közöl a következőt is Pitheusénak tartják :

Az egyszer megígért bérrel be kell érni barátnak.

Ugyancsak ezt állítja a bölcs Aristoteles is. Euripides 
meg Hippolytost a tiszteletre méltó Pitheus növendékének

3 Homér Ilias VII. 281.
4 Vulkán és a föld fia, negyedik királya Attikának, Mózes kortársa.
1 Troizén város Argolisban.
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szólítván, bizonyítja Pitheus hírnevét. Aigeus gyermekek után 
sóvárogván, a Pythiától,(i mint mondják, ama híres jóslatot 
nyerte, a melyben megtiltá néki, hogy nővel érintkezzék, míg 
Athénbe nem ér. Mivel azonban ez elég világosnak nem lát
szott előtte, azért Troizénbe jutván, közölte Pitheussal az isteni 
választ, a mely ekkép hangzik :

Te népek kitűnő fejedelme! ne oldd ki a lábad 
Tömlődből kinyulót, mielőtt Athénbe elérnél !

Pitheus, mint látszik, felfogá ennek értelmét, mindazáltal 
reábeszélé Aigeust, vagy csalárd utón bírta reá, hogy Aitlírá
hoz menjen. Ennek megtörténte után Aigeus értesülvén arról, 
hogy Aithra Pitheus leánya és gyanítván, hogy áldott állapot
ban lesz, nála hagyá kardját és saruját, elrejtvén azokat egy 
nagy kőszikla alá, a melynek belsejében kellő üreg volt ama 
tárgyak befogadására; és ezt egyedül Aithrával közölte, meg
hagyván néki, hogy, ha tőle fia születnék, és ez férfi-korba 
jutván, képes lesz a sziklát felemelni és alóla kivenni az oda
tett dolgokat, küldje őt e tárgyakkal együtt ő hozzá, a nélkül, 
hogy bárki is tudna erről valamit, sőt, a mennyire lehetséges, 
tartsa titokban a világ előtt. Ugyanis nagyon félt a reá lesel
kedő Pallantidáktól, a kik őt gyermektelensége miatt meg
vetették. Ezek Pallas6 7 50 fiai voltak. Ezután eltávozott.

IV. Aithra fiat szült, a kiről némelyek azt állítják, hogy 
azt mindjárt Theseusnak nevezték el, a felismertető jelvények 
eltétele miatt8 ; mások szerint azonban ez később történt csak 
Athénben, midőn Aigeus őt fiának ismerte föl. Pitkeustól 
neveltetve oktatója és felügyelője egy bizonyos Konnidas volt, 
a kinek tiszteletére az athéniek mai napig egy kost áldoznak 
egy nappal a Theseus-ünnepek előtt, méltán nagyobb tiszte
letben tartván emlékét, mint Silanion-9, vagy Parrhasiosét, a 
kik Theseus arczképét, illetve szobrát készíték el.

V. Mivel pedig akkor még szokásban volt, hogy, a kik

6 Apolló Delphi-beli jós papnőjének közönséges neve.
7 Fitestvére Aigeusnak.
8 «Tithésrtf» görög szó =  teszek.
9 Szobrász, Nagy Sándor kortársa, Parrhasios festő 400 körül K. e.

Plutarchos. / . 2
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gyermekkorukat átlépték, Delphibe menvén, felajánlák Apolló
nak hajok első zsengéit, azért Theseus is Delphibe ment, és 
egy helyet állítólag máig is Theseiának neveznek ő róla. 
Fejének azonban csak előrészét nyírta meg, mint Homér ezt 
az abantokról10 beszéli, és e nyirásmód ép ő utána theseusi- 
nak is neveztetik. Legelőször az abantok nyiratkoztak ily módon, 
nem mintha az araboktól tanulták volna ezt el, mint némelyek 
vélik, sem a mysiaiakat nem utánozták ebben, hanem mert 
harczkedvelők és közelebbről harczolók voltak és minden nép
nél jobban értettek a kézre- és kardramenéshez Archilochos11 
következő bizonysága szerint is :

Nem feszül ott sok ideig, ritkán zúg harczi parittya,
A mikor a hadakat harczra vezérli Ares 

A téren ; karddal végződik a sokbaju munka.
Mert azok ily harczban jártasok, Éuboiát 

Kik bírják a kopjadicsők.12

Azért nyiratkoztak pedig így, nehogy az ellenség hajuknál 
fogva ragadhassa meg őket. Bizonyára ezt tartá szem előtt 
makedóniai Sándor is, midőn állítólag megparancsolá vezéreinek, 
hogy borotváltassák le a makedón katonák szakállát, mert ez 
harcz közben legkönnyebben hozzáférhető.

VI. Mindez ideig Aithra eltitkolá a gyermek valódi szárma
zását, Pitheus pedig azt a hírt terjeszté, hogy Theseus Poseidóntól 
származik. Poseidónt ugyanis a troizéniek kiválókép tisztelik ; 
ez az isten az ő városuk védője; neki áldozzák fel gyümöl
cseik első zsengéit, és pénzeiket az ő szigonyával jelzik. Midőn 
aztán Theseusk felserdült és megmutató, hogy a testi erő bátor
sággal és józanságon meg okosságon alapuló észszel párosult 
benne, akkor Aithra elvezeti őt a sziklához és elbeszéli való 
származását, felhívja, hogy az atyai jeleket vegye elő és hajózzék 
Athénbe. Theseus a szikla alá bújva könnyen felemeli azt, de 
hajón menni vonakodik, noha ez biztos volt és nagyatyja meg 
anyja kérve-kérték, mivel veszélyes volt a szárazon utazni 
Athénbe, az útnak egy szakasza sem lévén biztos és ment

10 Euboia szigetéről való régi nép.
11 Költő Paros szigetéről, először alkalmazta a jambusi verset.
12 Székács fentidézett fordításából van átvéve.
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rablóktól és gonosztevőktől. Amaz idő ugyanis oly embereket 
teremtett, a kik ügyességre, mozgékonyságra és testi erőre 
nézve úgyszólván páratlanok és legyőzhetetlenek voltak; ter
mészeti tehetségüket azonban semmi tisztességes és hasznos 
czéira nem fordíták, hanem örömüket elbizakodott nyerse
ségben lelték, erejöket vadságra és kegyetlenségre használták 
fel, hogy hatalmukba ejtsék, megrontsák és elpusztítsák, a mi 
csak kezök ügyébe akadt. Nézetük szerint a szemérmet, igaz
ságosságokat, méltányosságot, emberszeretetet közönségesen 
azok dicsérik, a kik bátortalanok igaztalanságot elkövetni, vagy 
félnek annak elszenvedésétől ; hogy tehát az ilyes dolgok 
egyáltalán nem illők az erősebbekhez. Ezek egy részét Herakles 
vándorlásai közben elűzé és elpusztítá, mások meg elrejtőzvén 
közeledtére megrémültek és nem mertek előjönni: úgy, hogy 
az emberek nem is törődtek többé e megalázott vétkesekkel. 
Midőn utóbb Herakles szerencsétlenül járván, megölé Iphitost13 
Lydiába vonúlt el és hosszú ideig szolgált Omphalénál14, e 
bűnhődést szabván elkövetett gyilkosságáért maga magára, 
akkor Lydiában ugyan teljes béke és biztonság honolt, Hellas 
vidékein ellenben a gonoszságok újra elburjánoztak és felszínre 
törtek, mivel senki sem fékezte és zabolázta meg azokat. így 
tehát veszélyes volt a szárazföldi utazás Peloponnésosból 
Athénbe. Pitheus még azzal is reá akarta bírni Theseust 
a tengeren való utazásra, hogy leírta a gonosztevők mind
egyikét, hogy ki milyen és miként bánik el az idegenekkel. 
Őt azonban, úgy látszik, már régóta tüzelé Herakles vitézke
déseinek hírneve: nagyrabecsülte őt s legbuzgóbban hallgatá 
azokat, akik róla beszéltek, hogy milyen ember volt ő, főleg 
a kik őt magát látták, tetteinek és beszédeinek tanúi voltak. 
Már akkor kimutatá Theseus mindenki előtt amaz érzelmeket, 
a melyeket Themistokles évszázadokkal azután nyilvánított, 
midőn azt mondá, hogy Miltiades győzelmi jelei őt aludni nem

13 Iphitos, Eurytos, Oichalia királyának fia, a kit Herakles őrült- 
ségi rohamában Tiryns falairól letaszított; hogy az istenektől e miatt 
reá rótt betegségétől megszabaduljon, a jóslat azt tanácsolá neki, hogy 
három évre adassa el magát rabszolgának.

14 Omphalé, Lydiá királynéja.
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engedik. Oly bámulója volt Herakles erényeinek, hogy éjjel 
tetteiről álmodott, nappal meg vágy (ízé és sarkalá arra az 
elhatározásra, hogy hasonlókat míveljen.

VII. Hozzájárult még, hogy rokonok is voltak, mivel 
anyáik unokatestvérek voltak. Aithra ugyanis Pitheus leánya 
volt, Alkméné meg Lysidikéé, Lysidiké és Pitheus pedig 
Pelops és Hippodamia gyermekei voltak.

Tűrhetetlen szégyennek tartá, hogy míg Herakles a gonosz
tevőknek mindenütt nyomában járva, megtisztítja tőlök a földet 
és tengert, addig ő még az útjába eső küzdelmeket is kikerülje 
és a futáshoz hasonló tengeri utazásával nemcsak állítólagos 
és hír szeriliti atyjára szégyent hozzon, hanem az igazi atyának 
ismertető jeleit, a sarukat és kardot, vértelenül mutassa elő, 
s ne szolgáltasson fényes bizonyságot dicső tettek és küzdelmek 
által nemes születése felől. Ily lelkületben, ily elhatározással 
útra kelt, hogy senkit sem sért meg, de a vett bántalmakat 
megboszulja.

VIII. Legelőször is Epidauria földjén Periphetest15 támadta 
meg, mivel útját állta ; ez fegyverül egy bunkót (koryné) hasz
nált, és e miatt korynetesnek is neveztetett. Theseus összecsap 
vele és megöli. Megörülve a bunkónak, fegyveréül fogadá el 
és folyton használó, mint Herakles az oroszlánbőrt. Herakles 
ezt hordván, azt jelezte vele, hogy mekkora vadállatot győzött 
le, Theseus pedig megmutatta, hogy ő ugyan legyőzte a bunkót, 
de ez nála győzhetetlen lesz. Az Isthmoson16 meg Sinnist17, 
a fenyőhajíítót, oly módon ölé meg, a mint ez sokakat el
pusztított, noha abban nem gyakorló magát, sem szokva ahhoz 
nem volt, bebizonyítva ezzel, hogy a derékség felette áll min
den művészetnek és gyakorlatnak. Volt Sinnisnek egy Periguné 
nevű szép s derék leánya. Ez atyja megöletése után elfutott, 
Theseus pedig mindenütt kérésé. Ez ugyanis elhúzta magát 
rejtekhelyre, a mely tüske- és spárgabokrokkal volt benőve,

16 Héphaistos és Antiklea fia; bénasága miatt hordta magával a bunkót.
16 Isthmos =  az Alsó-Görögországot Hellas-szal összekötő föld

szoros.
17 Sinnis két fenyíífát a földre hajlított és sudaraikhoz köté a 

kezébe jutott utasok karját, aztán a fényükét felereszté.
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és itt romlatlan gyermetegségében, mintha csak megértenék 
őt a bokrok, könyörgött nékik, esküvel fogadván, hogy ha 
megmentik és elrejtik, sohasem fogja őket megsérteni, vagy 
elégetni. Theseus azonban előhivá őt, szavát adván, hogy leg
jobb gondját viseli és semmi bántódása se lesz ; a mire előjött, 
és Theseussal egybekelvén, tőle szülte Melanippost. Később 
aztán nőül ment Deioneshez, az oichaliai Eurytos fiához, a 
kinek Theseus adá ajándékba. Theseus fiától, Melanippostól 
származott Joxos, a ki Ornytossal Kariában gyarmatot ala
pított. S ezért áll fenn ősi hagyományként Joxos mindkét 
nembeli utódjainál, hogy sem a tüskebokrot, sem a spárga
füvet el nem égetik, hanem megbecsülik és tiszteletben tartják.

IX. A krommyóni18 disznó, a melyet Phaiának19 is nevez
tek, nem valami közönséges állat volt, hanem egy bősz vad, 
a melylyel nehezen lehetett elbánni. Ezt, nehogy mindent szük
ségből lássék tenni, csak amúgy mellékesen támadá meg és 
meg is ölé. Egyúttal ama véleményben volt, hogy míg a gonosz 
emberekkel csak védekezőleg kell megküzdeni egy bátor fér
fiúnak, addig a vadállatok kiválóbbjaival már eleve kell szem
beszállni és magát a veszélynek kitenni. Némelyek különben 
azt állítják, hogy Phaia egy kicsapongó, vérszomjas rablónő 
volt, a ki Krommyonban lakott, disznónak pedig erkölcsei 
és életmódja után nevezték el, s utóbb Theseus keze alatt 
veszett el.

X. Megara határszélein Skiront ölé meg, letaszítván őt 
egy szikláról. Ez közbeszéd szerint az utasokat fosztogatta, 
mások szerint pedig pajkosan és vad gőgből az utasok elé 
szokta nyújtani lábát, megmosatá velők azokat, miközben 
egy rúgással letaszítá őket a tengerbe. A megarai történetírók 
ellent mondanak e hagyománynak, és Simonidesszel20 szólva 
harczra kelnek a régi időkkel, azt állítván, hogy Skiron 
nem volt sem gonosztevő, sem rabló, sőt inkább a rablók 
megfenyítője, az igaz és jó emberek társa és barátja. Aia- 10

10 Krommyón Korinthos-vidéki város.
19 Feketéset jelentő görög szó.
20 Keos szigetéről. Első rangú elégiái iró. Aischylos és Pindar 

kortársa.
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kost21 a hellének szentnek tartják ; a salamisi Kychreus22 isteni 
tiszteletben részesül az athéneieknél; Peleus és Telamón erénye 
pedig mindenki előtt ismeretes. Skiron azonban veje volt 
Kychreusnak, ipa Alakosnak és nagyatyja Peleusnak meg 
Telamónnak, a kik Endeistől, Skiron és Chariklé leányától 
származtak. Nem valószínű tehát, hogy a legderekabb emberek 
családi összeköttetésbe lépjenek a leggonoszabbal, azt nyújtván 
néki és viszont fogadván tőle, a mi legbecsesebb és legtisztel
tebb reájok nézve. Ezek szerint Theseus nem első athéni útja 
alkalmával öli meg Skiront, hanem később, midőn a megaraiak 
birtokában levő Eleusist elfoglalá, reászedvén Diokles fejedelmet. 
Ily nézeteltérések vannak e tárgyra nézve.

XI. Eleusisban birkózásban legyőzte és megölte az arká- 
diai Kerkyónt23, majd aztán kissé tovább haladván, Hermion- 
ban Damastest24 is, melléknéven Prokrustest, kényszerítvén 
őt, hogy ágya hosszúsága szerint nyújtózkodjék ki, a mint ő 
azt az idegenekkel tévé. Ebben is Heraklest utánozá. Ez utóbbi 
u. i. oly módon állott boszut megtámadóin, a mily módon 
azok törtek ellene; így áldozá fel Busirist25, fojtá meg küzdelem 
közt Antaiost26, győzé le páros viadalban Kyknost27 és zuzá 
be Termeros fejét; állítólag innét származott volna a ccterme- 
rosi baj»28 példabeszéd. Termeros ugyanis valószínűleg úgy

21 Zeus és Aigina nympha fia. Istenfélő férfiú, a kinek könyörgé
sére megszűnt a görögök közt dúló éhhalál. Halála után Hades az alvilág 
kulcsait bízta reá. Egyike volt az alvilági három bírónak.

22 Salamisi király, a ki Salamis szigetét egy pusztító sárkánytól 
megszabadná. Peleus és Telamón ennek fiai.

23 Állítólag ő találta fel a birkózás mesterségét.
24 Az utasokat ágyba fektetvén, testökből akkorát vágott el, a

mekkorával hosszabb volt az ágynál, ha pedig ennél rövidebb, úgy oly 
hosszúra nyujtá, a milyen az ágy volt.

26 Egyiptomi király, a ki minden idegent az isteneknek áldozott fel.
26 Antaios, Neptun fia, Lybia királya, a ki a földdel való érintke

zésből folyton uj erőt nyert, és e miatt legyőzhetetlen volt. Herakles 
azért a levegőbe emelé és úgy szorítá agyon.

27 Kyknos Mars és Pelopia fia, a ki utazása közben Heraklessze 
összejővén, ezt páros viadalra hívta ki.

28 Ez a közmondás oly bajra alkalmaztatott, a melyet maga az 
ember vont magára.
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ölte meg a vele találkozókat, hogy fejével ment nekik. így járt 
el Theseus is a gonosztevők megfenyítésében, ugyanis a mily 
módon erőszakoskodtak másokkal, olykép bánt el ő is velük 
és a tőlük elkövetett jogtalanságokat arányos büntetéssel sujtá.

XII. Tovább haladván útjában, és a Kephisos29 folyóhoz 
jutván, a Phytalidák30 nemzetségéhez tartozó férfiakkal talál
kozik, az elsőkkel, a kik őt üdvözölték. Kérésére ezek szokásos 
módon megtisztíták, majd engesztelő áldozatokat hozván, tűz- 
helyöknél megvendégelék ; még senkivel sem találkozott eddigi 
útjában, a ki őt vendégszeretőleg fogadta volna. A hagyomány 
szerint Kronios hó 8. napján, a melyet ma Hekatombaionnak31 
neveznek, megérkezett Athénbe. Itt az ügyeket teljes zavarban 
és egyenetlenségben találá, így Aigeust, családját pedig külö
nösen zilált viszonyok közt. Medeia32 ugyanis Korinthosból 
száműzetve megigéré Aigeusnak, a kivel együtt élt, hogy mag- 
talanságából bizonyos szerekkel kigyógyítja. Előre kieszelvén 
Theseus szándékát, — a melyről Aigeus mit sem tudott, de 
egyébként is aggkora miatt lázadás miatt mindentől félt, — 
reábirja őt, hogy asztalához meghíván az idegent, mérgezze 
meg. Theseus megjelenvén a vendégségen, nem vélte taná
csosnak előre megmondani, hogy ki ő, hanem inkább elsőben 
atyjának akart alkalmat nyújtani, hogy felismerje őt. Mikor 
u. i. a húst feltálalták, kihúzza kardját, hogy azt vele felszelje, 
és ezzel néki azt megmutatja. Aigeus azonnal ráismervén, 
a méregkelyhet feldönté, fiát pedig kikérdezvén, megölelé, 
majd összehíván a polgárokat, előttök fiának ismerő el, s ezek 
már vitézi volta miatt is örömmel fogadák őt. Beszélik, hogy a 
mint a méregpohár feldült, tartalma oda ömlött, a hol most 
a Delphini ónban3 3 egy fallal körülzárt hely van : itt lakott

29 Folyó Athén közelében.
80 Phytalos leszármazói. Ezt Demeter a vendégszerető fogadtatásért 

megtanította a fügefa ültetésére és tenyésztésére.
81 Körülbelül a mai julius.
32 Medeia Jason nejét, Kreusát és Jasontól született gyermekeit 

féltékenységből eredt boszuból elvesztő.
88 Apolló temploma. A körülötte levő, fallal zárt hely törvénykezési 

czélokra szolgált.
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ugyanis Aigeus, és a templomtól keletre álló Hermes-szobrot34 
Aigeus kapujánál levő Hermesnek nevezik.

XIII. A Pallantidák előbb azt remélték, hogy Aigeusnak 
magtalan elhunytával ők jutnak a királyságra. Midőn aztán 
Theseus örökösnek nyilváníttatott ki, boszankodtak a fölött, 
hogy nemcsak, hogy most Aigeus a király, a ki Pandiónnak 
csak fogadott fia és az Erechtheidákkal semmi rokonságban 
nem áll, hanem a jövőben még Theseus fog uralkodni, tehát 
ismét egy jövevény-idegen, azért háborúra készültek. Két részre 
oszolván, egy részük atyjok vezérlete alatt Sphettos35 felől 
indúlt nyíltan a város ellen, másik részök meg Gargettosnál 
elrejtőzködvén, lesbe állott, hogy két oldalról támadjanak az 
ellenségre. Velők volt egy Agnos-beli kikiáltó, névszerint Leos. 
Ez felfedezi Theseusnak a Pallantidák tervét. Theseus rögtön 
reátör a lesben állókra és mindnyájokat elpusztítja. A kik pedig 
Pallassal voltak, e hír hallatára szerteszéledtek. Ez időtől fogva, 
mint mondják, a Pallene községbeliek nem lépnek házasságra 
az Agnos-beliekkel, sem a kikiáltó nem kiáltja náluk a szokásos 
felhívást: «Akuete leos!»30, mert a Leos szót gyűlölik e férfiú 
árulása miatt.

XIV. Theseus tevékeny, de egyúttal népszerű is akarván 
lenni, a marathoni bika ellen indult, a mely Tetrapolis37 
lakóinak nem csekély gondot okozott. Hatalmába kerítvén, 
élve a városon hajtja keresztül látványosságkép, azután a dél- 
phinioni Apollónak feláldozta. A Hekaléról38 valamint ennek 
vendégszeretetéről és barátságáról szóló monda, úgy látszik,

84 Hermes (Mercur) tiszteletére szentelt szobor-fő, kezek és lábak 
nélkül. Főleg utak- és nyilvános tereken állították fel.

88 Sphettos és Gargettos két község közel Athénhez.
86 «Halljátok ti nép !» A kikiáltó ezzel szólítá meg a népet.
87 Négy város vidéke; t. i. Oinoe, Probalinthos, Trikorythos és 

Marathon. Poseidon, midőn Minos, krétai király a felett panaszkodott, 
hogy nem talál tiszteletére feláldozandó alkalmas állatot, a tengerből 
küldött fel egy bikát. Mivel pedig Minos ezt még sem áldozá fel, Posidon 
megdühösítette a bikát; ez utóbb elszabadúlt és nagy károkat okozott 
a mondott vidéken.

88 Egy öreg asszony, a kinél Theseus megszállt, midőn a sarmaták 
ellen indúlt.
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nem áll távol a valótól. Ugyanis a körülfekvő démosbeliek 
összejővén, a hekalei Zeus tiszteletére megülték a Hekalésion- 
ünnepet és Hekalét Hekaliné hízelgő néven tisztelték, mert ő 
is az akkor még ifjú Theseust vendégül fogadván, megölelé 
és az öregek módja szerint ily hízelgő kifejezésekkel kedves
kedett neki. Mivel ő fogadalmat tett, hogy áldozatot nyújt 
Zeusnak a harczba induló Theseusért, ha szerencsésen visszajön, 
azonban Theseus visszatérte előtt elhunyt, azért Theseus ren
deleté folytán elnyeré vendégszeretete viszonzásául a fent- 
említett jutalmat, a mint ezt Philochoros39 elbeszéli.

XV. Nemsokára ezután küldöttek jöttek Krétából, hogy 
az adót harmadizben elvigyék. Mivel u. i. Androgeos40 — 
úgy látszik — csalárd módon veszett el Attikában, Minos sok 
kárt okozott háborúskodásával a lakosságnak, és az istenség 
is meglátogatá az országot, szükség és járvány pusztítá nagyban, 
a folyamok meg kiáradának. Apolló kijelenté, hogy ha ki
engesztelik Minőst és vele kiegyeznek, az istenek haragja meg 
fog szűnni és szerencsétlenségeiknek vége szakad. Követeket 
küldének tehát hozzá és kérelmök folytán a béke létrejött, 
oly feltétel alatt, hogy 9 éven át 7 ifjút és ugyanannyi leányt 
küldenek adóban Krétába; ennyiben megegyezik a történet
írók többsége. A Krétába elszállított ifjakat illetőleg a legtra
gikusabb monda úgy szól, hogy Minotauros őket megölé a 
Labyrinthosban, vagy pedig úgy pusztultak ott el, hogy 
a Labyrinthosban kóboroltak és a kijárást fel nem lelték.

Euripides szerint Minotaurus :

Kevert alak és szörnyeteg szülött volt és 
Két fajzatú, fél ember, fél bika.

XVI. Philochoros szerint a krétaiak ezt tagadásba veszik 
és azt mondják, hogy a Labyrinthos egy börtön volt, a mely
nek semmi egyéb rossz tulajdonsága nem volt, mint, hogy 
onnét az őrizetben levők el nem menekülhettek, továbbá, hogy

39 Egy attikai iró, a ki körülbelül 200 évvel Kr. sz. e. élt, 17 kötet' 
bői álló Attis czímű történelmi munkát irt.

40 Minosnak fia, a kit Theseus, mivel a Pallantidákkal való barát
sága miatt gyanúba került, megöletett.
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Minos Androgeos tiszteletére küzdő-versenyeket alapított, és 
verseny díjként a győzőknek adá a gyermekeket, a kik az ideig 
a Labyrinthosban őriztettek. Az első versenynél egyik vezére, 
a ki akkor legbefolyásosabb volt nála, névszerint Tauros, győ
zött, egy durva és vad erkölcsű ember, a ki az athéniek 
gyermekeivel gőgösen és szigorúan bánt el. Maga Aristoteles 
se hiszi el, mint a bottiaiak államáról szóló munkájából kivi
láglik, hogy a gyermekek Minőstől vesztek volna el, hanem 
hogy szolgaságban öregedtek meg Krétában és hogy egykor 
a krétaiak régi fogadalmakat teljesítendők, Delphibe küldték 
újonszülötteiket és e küldöttekhez csatlakozván az adóúl kül
dött athéneiek utódai, mindnyájan együtt mentek; azonban 
itt nem bírván megélni, először Itáliába keltek át és Japygiá- 
ban41 telepedtek m eg; innét meg visszatértek Thrákiába és a 
bottiaiak nevét nyerték. Ezért éneklik a bottiaiak leányai bi
zonyos áldozati szertartás közben: «Menjünk Athénbe!)) Ebből 
látható, mily kelletlen dolog egy város gyűlöletét magára vonni, 
a melyben a szónoklat és a költészet virágzik. Es Minos mind
végig rossz hírben állt és gyaláztatott az attikai színpadokon. 
Mit sem használt néki, hogy Hesiodos «a legderekabb király»- 
nak, hogy Homér «Zeus társá»-nak nevezé, mert a tragikus 
költők felülkerekedvén, sok méltatlanságot szórtak reá a szín
pad deszkáiról, mint a ki kemény és erőszakos uralkodó volt. 
Ámbár ugyancsak szerintök mégis Minos a király és törvény
hozó42, holott Rhadamanthys csak bíró és őre az előbbitől 
hozott törvényeknek.

XVII. Midőn a harmadik adózás ideje elérkezett, és az 
atyáknak, a kiknek serdületlen gyermekei valának, ezeket sors 
alá kelle bocsátaniok, ismét feléledtek Aigeus ellen a boszan- 
kodó és siránkozó polgárok panaszai, hogy bár mindennek 
egyedül ő az oka, a bünhődésben mégis egyedül néki nincs 
része, sőt az uralmat egy fattyú és idegen fiú kezére játszván, 
ő reájok ügyet sem vet, midőn törvényes magzataiktól meg
úsztatnak és gyermek nélkül maradnak. Ez bántotta The- 
seust és méltányosnak tartotta, hogy ne legyen közömbös a

41 Alsó-Olaszország vidéke; alighanem a mostani Pnglia.
42 Az alvilágban.
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polgárok sorsa iránt, hanem inkább abban részt vegyen, azért 
előlépvén, sorshúzás nélkül átadá magát. Mindnyájok előtt cso
dálatra méltónak tűnt fel e nagylelkűség, és magasztalák ha
zafiasságát. Aigeus pedig, midőn látá, hogy kérése és könyör
gése ellenére hajthatatlan és rendíthetetlen marad, kisorsold a 
többi gyermekeket. Hellanikos43 azonban úgy beszéli, hogy 
nem kisorsolt fiúkat és leányokat küldött a város Krétába, 
hanem maga Minos jött el kiválasztani azokat, és mindnyájok 
közöl először is Theseust vette a megállapodásuk szerint. Meg 
volt még határozva, hogy a hajót az athéniek szolgáltassák, 
a vele hajóra szállt ifjak semmi hadi fegyvert ne viseljenek, 
és e bírság csak a Minotauros halálával szűnjék meg. Ez ideig 
a menekvésre semmi remény sem volt. Azért fekete vitorlával 
bocsájták útnak a hajót, mintegy jeléül a bizonyos megsem
misülésnek. Ekkor azonban, mivel Theseus atyját bátorítá és 
bizalommal tölté el, hogy le fogja győzni a Minotaurost, ez 
egy másik, és pedig fehér vitorlát is adott a kormányosnak, 
azzal a rendelettel, hogy visszatértekor, ha Theseus megme
nekült, húzza fel a fehéret, ha pedig nem, hajózzék a feketé
vel és ezzel jelezze a szerencsétlenséget. Simonides azt mondja, 
hogy az Aigeus adta vitorla nem fehér volt, hanem vörös, «a 
nyúlánk tölgy nedtís gyümölcseivel festve» és ezt kelle meg- 
menekvésük jelévé tenni. A hajó kormányosa, ugyancsak Si
monides szerint, Amarsyadas Phereklos volt. Philochoros meg 
azt állítja, hogy Theseus Nausithoost nyerte Skirostól Sala- 
misból kormányosnak, másodkormányosnak meg Phaiaxot, 
mivel akkor még az athéniek egyáltalán nem foglalkoztak a 
tengeri hajózással. Ugyancsak az ifjak közt volt Menesthes is, 
Skirosnak leányától származott unokája. E mellett tanúskod
nak a Nausithoos és Phaiax tiszteletére Theseustól Phaleron- 
ban44 Skiros temploma mellett felállított emlékek is. És a 
kybernesiák ünnepét45 is ezek tiszteletére ülik meg, ugyan
azon szerző szerint.

43 Lesbos szigetéről, Herodotos ideje előtt élt. Munkáinak csak töre
dékeit bírjuk.

44 Athénnek déli kikötője, a melyhez a hasonnevű bástya vezetett.
45 Kormányosok ünnepe.



28 PLUTARCHOS.

XVIII. A sorshúzás megtörténte után Theseus maga 
mellé vevén a kisorsoltakat, a Prytaneionból46 a Delphinionba 
megy és érettök Apollónak benyujtá az úgynevezett Hiketé- 
riát. Ez a szent olajfa egy ága volt, fehér gyapjúba göngyölve. 
Imáját végezve Munychion47 hó 6-án a tengerre szállt, a mely 
napon még most is elküldik a leányokat engesztelés végett a 
Delphinionba. Mondják, hogy a Delphi-beli isten meghagyá 
neki, hogy válaszsza vezetőjének Aphroditét és szólítsa fel uti- 
társúl. Midőn pedig a tengerparton áldozott, a nőstény kecske 
egyszerre bakká változott. Ezért nyerte az istennő Epitragia4& 
nevét.

XIX. Midőn Krétába érkezett, a mint ezt sokan elbe
szélik és megéneklik, itt Ariadne49 belé szeretvén, fonalat ad 
neki és kitanítja, hogyan lehetséges a Labyrinthos tekervé- 
nyeiből kijutni. Megölé a Minotaurost és elhajózott, magával 
víve Ariadnét és az ifjakat. Pherekydes50 hozzáteszi, hogy 
Theseus a krétai hajókat elsülyészté s ez által az üldözést le
hetetlenné tévé. Démon51 szerint még Minos vezérét, Taurost 
is megölte, a ki a kikötőben az elvitorlázó Theseust megtá
madta. Philochoros azonban azt beszéli, hogy Minos elrendel
vén a versenyküzdést, mivel gyanították, hogy Tauros ismét 
le fogja győzni mindnyájokat, ez közirigységet vont magára. 
Mert hatalmát gyűlöletessé tette jelleme és azzal is vádolák, 
hogy Pasiphaéval52 viszonya van. Azért Minos is beleegyezett, 
hogy Theseus a küzdelemben részt vegyen. Mivel Krétában az 
a szokás áll fenn, hogy a nők is jelen vannak a látványossá
goknál, azért Ariadne szintén ott volt és elragadtatva Theseus 
látásától, csodálá vitézségét, a melylyel mindenkit legyőze. 
Örvendett a fölött Minos is, főleg pedig Tauros legyőzése és

46 Kiváló középület Athénben, a hol a prytanok, a tanács elnökei 
laktak és az idegen követeket fogadni szokták.

47 Körülbelül a mai április.
48 Tragos = . kecskebak.
49 Minos király leánya.
50 Történetiró, «Autochtones» czimű munkájának csak töredékeit 

bírjuk. Herodotos előtt élt.
51 .Ismeretlen iró.
52 Passiphaé, Minos király neje.
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megaláztatása fölött, visszaadá Theseusnak az ifjakat és elen- 
gedé a városnak az adót. Sajátságos módon és körülményesen 
beszél ezekről Kleidemos53, nagyon is távolról kezdvén. A hel-

A Minotauroson győzedelmeskedő Theseus.

leneknél, úgymond, közös megállapodás volt arra nézve, hogy 
sehonnét három evezős hajó tengerre nem szállhat ötnél szá- 
mosb legénységgel, egyedül csak az «Argo» parancsnoka,

53 Attis» czímű történeti mü szerzője. Csak töredékekből ismeretes.
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Jason hajózhat körül, , . . hogy a tengeren a kalózságot meg
zabolázza. Midőn Daidalos04 hajón Athénbe menekült, Minos 
e szabályok ellenére hosszú hajókkal üldözvén őt, egy ziva- 
tartól Siciliába hajtatott és itt fejezé be életét. Fia, Deuka- 
lion ellenséges indulattal viselkedvén az athéniek iránt, köve
teket küldött és Daidalosnak kiadatását követelte, ellenesetben 
a Minőstől kezesekül elnyert ifjak megölésével fenyegetődzött. 
Theseus barátságosan felelt néki, mentegetvén magát, hogy 
Daidalos néki rokona és családi kötelék fűzi hozzá, anyja Me
rope révén, a ki Erechtheus leánya. Maga pedig hajókat 
készíttet, részint odahaza, Thymaitadéban, távol az országúitól, 
részben pedig Pitheusszal Troizénben, mert titokban akart el
járni. Ezek elkészültével tengerre szállott, útmutatókúl Daida- 
lost és krétai menekvőket használván. Senki sem tudott erről 
semmit, sőt még a krétaiak is baráti hajóknak vélik az érke
zőket. Theseu^ a kikötőt elfoglalja és a partra szállva Knos- 
sosba55 siet; a Labyrinthos kapuinál ütközetbe bocsátkozván, 
Deukaliont testőreivel együtt levágja. A hatalom Ariadne ke
zébe jutván, Theseus szerződésre lép vele, visszanyeri az ifja
kat, és szövetséget köt az athéniek és krétaiak között, s meg
esküsznek, hogy többé háborúba nem kezdenek.

XX. Ezekről, valamint Ariadneről is sokféle mondák ke
ringenek, a melyek azonban legkevésbé sem valószínüek. Néme
lyek azt mondják, hogy Ariadne Theseustól elhagyatva fel
akasztó magát, mások meg, hogy hajósok Naxasba vitték, itt 
Oinarosszal, Dionysos papjával élt, miután elhagyta őt The
seus, a ki másokba szeretett; neki

Nagy kínokat okozott Panopéus lánya, szűz Aiglé.

Ezt a verset, mint a megarai Hereas56 állítja, Peisistra-

54 Az ó-korban a mesterségek személyesítője. Egy gyilkosság miatt 
az athéni areopag által üldöztetvén. Krétába menekült Minőshöz. Ennek 
neje, Pasiphaénak számára készíté az ismeretes fatehenet. A krétai Laby
rinthos nevű útvesztőt is állítólag ő építé. A repülés feltalálását is meg- 
kisérlé s így menekült ki az útvesztőből; erre vonatkoznak a különféle 
Daidalos- és Ikaros-féle regék.

56 Fővárosa Krétának, az Ida hegy tövében.
Ismeretlen iró.
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tos57 Hesiodos költeményeiből kiküszöbölé. És viszont, hogy 
az athéniek kedvét keresse, a homérosi Nekyiába58 ezt 
tette bele :

Isteni hős fiakat, deli Théseust Pirithoosszal.

Némelyek szerint Ariadne Theseustól szülte Oinopiónt és 
Staphylost. Ezek közé tartozik a chiosi Jón59, a ki hazájáról 
ezt írja:

A mi e meseszerű elbeszélésekből a legkedvezőbb, az- 
úgyszólván mind közszájon forog. Különös ama mese, a me
lyet erre vonatkozólag az Amathusbeli Paion60 közöl. The- 
seust, mondja ő, vihar Cyprushoz hajtotta, mivel pedig az

57 Athén tyrannosa, a hagyomány szerint ő gyűjtötte össze az eddig 
szétszórt homérosi verseket. Utódai az úgynevezett pisistratidák.

68 Homéros Odysseájának XI. éneke.
69 Tragikus iró.
60 Ismeretlen iró.

Mit egykor Theseusfi Oinopión alapított.

Az alvó Ariadne.
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áldott állapotban levő Ariadnét a háborgó tenger nagyon 
meggyötré és elkínzá, partra tévé őt, maga pedig, mialatt ha
jóját biztonságba hozni igyekezett, a parttól ismét a sík ten
gerre ragadtatott. Az odavaló nők magokhoz fogadák Ariad
nét és vigasztalók az elhagyatottságában csüggedezőt. Majd 
költött leveleket adtak neki, a melyeket állítólag Theseus irt 
volna. Szülési fájdalmaiban segítségére és szolgálatára vannak, 
és miután gyermekágyban elhalálozott, eltemetik. Theseus 
visszatértekor nagy bánatba merül, az odavalóknál-pénzt hagy 
hátra azzal, hogy Ariadne emlékére áldozatot tartsanak. Két 
kis szobrot is állít fel neki, egyikét ezüstből, másikát rézből. 
Ama szertartások alatt, a melyek a Gorpiaios hó 2-án tartat
nak, egy ifjú az ágyba feküdvén, a vajúdó asszonyok kiabá
lását és mozdulatait utánozza. Az amathusbeliek azt a ligetet, 
a melyben Ariadne sírját mutogatják, Ariadne-Aphrodite ber
kének nevezik. Némely naxosi iró ezektől eltérőleg azt be
széli, hogy két Minos és két Ariadne élt, az utóbbiak egyi
két Dionysos vette nőül, és ettől született Staphylos, a másik, 
az ifjabbik pedig, a kit Theseus elrabolt és elhagyott, Naxosba 
jött és vele együtt Korkyne nevű dajkája, a kinek sírját ott 
mutatják. Ariadne is ott halt meg, de nem részesül hasonló 
tiszteletben, mint az előbbi. Ennek ünnepét örömök és játé
kok közt ülik meg, míg a másiknak tiszteletére tartott szer
tartásokba gyász és szomorúság vegyül.

XXI. Krétából elhajózván, Délosnál01 partra száll, Apolló
nak áldozatot mutat be és felajánlja azt az Aphrodité-szobrot, 
a melyet Ariadnétől kapott, eljárja az ifjakkal azt a körtán- 
czot, a melyet a délosiak állítólag máig is fentartottak, a mely 
nem egyéb, mint a Labyrinthos ösvényeinek és tekervényei- 
nek az utánzása bizonyos ütem szerinti fordulásokban és haj- 
longásokban. A táncznak e nemét a délosiak Dikaiarchos61 62 * 
szerint darunak nevezik. E  tánczot Theseus a Keraton03 oltára

61 Délos sziget az aegei tengerben Apolló híres templomival.
62 író Siciliábóf Aristoteles tanítványa.
68 Annyit jelent, mint szarv. A rege szerint Apolló maga állította 

fel ezt az oltárt a Diána elejtette kecskék szarvából. A hét világcsoda 
közé számították.
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körül járta el, a mely kizárólag baloldali szarvakból van össze
állítva. Versenyjátékot is tartott, mint mondják, Delosban, és 
Ő adott a győzteseknek első ízben pálmaágat.

XXII. Végre az attikai partokhoz közeledvén, örömében 
elfeledé Theseus, de a kormányzó is, azt a vitorlát felhúzni, 
a melylyel jelezni kellett volna Aigeusnak megmenekvésöket. 
Ez kétségbe esvén, leveti magát egy szikláról és elvesz. E  köz
ben Theseus kikötött és az áldozatokat, a melyeket elhajóz- 
takor Phaleronban az isteneknek felajánlott; elvégezte, és hír
vivőt külde Athénbe, hogy jelentse megmenekvésöket. Ez az 
úton találkozik sokakkal, a kik a király halálán siránkoznak, 
és másokkal, a kik, mint gyanítható, örömmel fogadják és 
megkoszorúzzák a menekülés híréért. A  hírvivő a koszorúkat 
elfogadja és kikiáltói pálczájára tűzi. Majd visszatérvén a ten
gerpartra, mivel Theseus az italáldozatot még nem fej ezé be, 
kívül maradt, nem akarván a szertartást zavarni. Csak ennek 
végeztével jelenti Aigeus halálát. Mindenki sírás és lárma kö
zött siet a városba feljutni. Állítólag innen van, hogy az oscho- 
phoriai64 65 ünnepek alkalmával még ma is nem a hírvivőt szok
ták megkoszorúzni, hanem pálczáját, a jelenlevők pedig az 
italáldozat alatt ezt kiáltozzák: «Eleleu, Ju, Ju !» Ennek elsejét 
a sietők és győzelmi dalt zengők szokták hangoztatni, a má
sodik meg a rémület és zavar kifejezése. Eltemetvén Theseus 
atyját, Apollónak tett fogadalmát beváltá a Pyanepsion05 hó 
7. napján, ugyanis ekkor mentek fel megmenekülésük után a 
városba. A hüvelyes vetemények ekkor történő megfőzése 
pedig, mint mondják, onnét ered, hogy a megmenekültek 
fenmaradt élelmi szereiket egyberakván, egy közös fazékban 
megfőzték és közösen elfogyaszták. Ugyanekkor hordják kö
rül az eiresiónét, a mely egy gyapjúval körülkötött olajág, 
mindenféle gyümölcsök elsejével tele aggatva, mint hajdan a 
hiketeria, jelezve, hogy a terméketlenség megszűnt, és ezt 
éneklik:

64 Két előkelő származású ifjú szőlőfürtökkel megrakott edényt 
visz ének és táncz között körmenetben Bachus templomából Athénáéba.

65 Babfőző hónap ; körülbelül a mai október.
Plutarckos. I. 3
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Hozza nekünk a fügét s kenyerét az eiresióné 
S mézét csészében s olaját megkenni a testet,
Kelyhét szinborral, hogy mámort adjon a szemnek.

Némelyek ezt a Heraklidákra vonatkoztatják, a kiket így 
tápláltak az athéniek. A  többség azonban a fennt mondottak 
mellett van.

XXIII. Azt a harmincz-evezős hajót, a melyen Theseus 
elvitorlázott az ifjakkal, és megmenekülve visszatért, az athé- 
neiek phalerosi Demetrius66 koráig fentartották ; az elkorhadt 
fákat kivevén belőle, helyökbe szilárdakat tettek, úgy illeszt
vén össze, hogy a dolgok növekvése felől vitázó bölcsek e 
hajót állítják fel példának, a mennyiben némelyek azt állították, 
hogy ugyanaz maradt, mások meg az ellenkezőjét. Megülik 
továbbá az oschophoria ünnepét is, a melyet szintén Theseus 
alapított. Akkor ugyanis ő nem vivé el mind a kisorsolt haja- 
donokat, hanem társai közöl két gyengéd és nőre valló, de 
férfias lelkű és bátor ifjat választott ki, a kiket az által, hogy 
meleg fürdőket vétetett velők, naptól és levegőtől óvott, hajukat 
és bőrüket kente és kendőzte, úgyszólván teljesen kicserélt, és 
megtanítá őket, hogy hangban, viseletben, menésben, a meny
nyire lehet, a lányokat utánozzák és semmi különbséget ne 
mutassanak. így aztán a leányok közé vezeté őket, a nélkül, 
hogy valaki felismerte volna. Visszatértekor diszmenetet rende
zett ez ifjak társaságában, a mikor is úgy voltak öltözködve, 
mint most az oschophorok. A monda szerint ekkor Dionysos 
és Ariadne tiszteletére hordják körül a szőllőfürtös ágakat, 
vagy helyesebben, mert szüret idejekor esett Theseus vissza
érkezése. Ugyanekkor deipnophorokat67 is alkalmaznak, a kik 
szintén részt vesznek az áldozásban. Ezek a kisorsoltak anyáit 
jelképezik, mivel ők gyermekeiknek az elütazás ejőtt étkeket 
és csemegéket hoztak. A mesemondás is járja ekkor, azért, 
mert (a szülők), hogy gyermekeiket felvidítsák és vigasztalják, 
mesével tartották őket. így beszéli el ezeket Demon is. Egy 
ligetet is hasítottak ki Theseus számára; és ő elrendelte, hogy 60

60 307. Kr. e. élt. A kérdéses időköz tehát körülbelül 1000 év.
67 Ételhordók.
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áldozati czélból még ama családok is teljesítsenek bizonyos 
szolgálatokat, a kik gyermekeikkel adóztak ; az áldozatoknak 
pedig a Phytalidák viselték gondját Theseus megbízása foly
tán, jutalmul vendégszeretetökért.

XXIV . Aigeus halála után Theseus nagy és csodálatos 
tettre határozá el magát; összetelepíté az attikai föld lakosait 
egy városba, és egy államban egységes népet létesített azok
ból, a kik eddig szétszóródva laktak és nehezen voltak egye- 
síthetők közérdekű czélokra, nem ritkán meg egyenetlenségben 
és háborúban állottak egymással. Felkereste és biztatá őket 
községenként, családonként. Az egyszerű és szegény polgárok 
hamar engedtek felhívásának ; a hatalmasaknak király nélküli 
alkotmányt és demokratiát ígér, magamagának csak a had
vezetést és a törvények feletti őrködést tartván fenn, egyebek
ben pedig mindenkinek teljes jogegyenlőséget nyújtván. Néme
lyeket ezzel nyert meg, mások meg félvén immár nagy hatal
mától és merészségétől, inkább hajlandók voltak szép szerével 
engedni, mint kényszer folytán. Feloszlatá tehát minden egyes 
községben a prytaneumokat, tanácsokat és hatóságokat, és 
mindnyájok részére egy közös prytaneumot és tanácsot állított 
fel, ugyanazon a helyen, a hol most az úgynevezett «astü»'8 
van. A várost Athénnek nevezte el és a Panatheneák69 közös 
ünnepét alapítá. Azonkívül a Hekatombaion70 16-ik napján a 
Metoikia71 ünnepét létesíté, a melyet az athéniek ma is meg
ülnek. Azután lemondván a királyságról, a mint megigéré, 
rendezte a kormányzatot, kezdvén az istenekkel. Delphiből 
ugyanis a következő jóslatot nyeré, midőn a város felől kér
dést intézett :

Théseus ! az Aegeusnak s Pittheus’ lánya’ szülötte !
Sok nép mesgyéjét s sorsát váradba helyezte 

Isteni nemzőm, ámde a gond soh’se bántsa a szűdet;
Tenger habja fölött ugyanis fenn úszik a tömlő.

68 Astü — a belváros.
69 Athéna (Minerva) tiszteletére tartott ünnep. Kétféle volt: a nagy 

és kisebb ünnep. Az előbbi minden ötödik évben tartatott meg, a mely 
alkalommal az istennőnek az athéni szüzek szent köpenyt vittek.

70 Körülbelül a mi júliusunk.
71 A metoikosok, vagyis az áttelepülő lakosok ünnepe.

3*
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Azt mondják, hogy ugyanezt a jóslatot nyilvánította ki 
később a Sibylla is a város felől:

Mint tömlő bemerülsz, de hogy elsülyedj, lehetetlen.

XXV. A város lakosságát még inkább szaporítni óhajtván, 
mindenkit felhívott az egyenlőségre és mondják, hogy e föl
hívás : «Jöjjetek ide minden népek!» Theseustól származik, 
a ki egy szabad népállamot szándékozott létesíteni. De nem 
akarván tűrni, hogy az összecsődült keveréktömeg által a 
demokratia zavargóvá és rendetlenné váljék, azon kezdé, hogy 
felosztá a népet nemesekre, földművelőkre és iparosokra. 
A nemesek jogkörébe utalá a vallási dolgok megismerését, 
a hatósági tisztségek betöltését, a törvények magyarázatát, az 
isteni és szent dolgok fejtegetését, egyebekben pedig a többi 
polgárokkal egy jogalapra állítá őket, úgy, hogy a nemesek 
a tisztelet, a földművelők a haszon és az iparosok számuk 
tekintetében látszottak előnyben lenni. Hogy pedig Aristotele*s 
állítása szerint ő volt az első, a ki a népuralom felé hajolt, 
és az egyeduralommal szakított, ezt úgy látszik — Homér 
is tanúsítja, a ki a hajók lajstromában egyedül az athénieket 
nevezi «nép»-nek. Pénzt is veretett, a melyen ökörfej volt, már 
akár a marathoni bikára,· akár Minos vezérére való tekintettel, 
vagy végre oly czélból, hogy a polgárokat épen a földműve
lésre buzdítsa. Mondják, ő tőle származnak e kifejezések is : 
«száz ökör érő, tiz ökör érő.» Megszerezvén Attikának Megara 
földjét maradandóan, az Isthmoson felállító az ismert oszlopot, 
a melyre hátárjelzés czéljából két háromméretű verset irt fel ; 
a keletre néző oldalon levő így hangzik : «Ez itt nem Pélo- 
ponnesos de Iónia». a nyugatin meg: «Ez itten Péloponnesos 
s nem Iónia.»

Továbbá ő volt az első, a ki Heraklest utánozandó ver
senyjátékokat létesített, becsvágyát helyezvén abban, hogy 
valamint a Zeus tiszteletére Herakles alapította az oly rúpiákat,72 
úgy az ő tőle rendezett isthmosi játékot is megüljék a hellének.

72 Az olympiai játékokat közhiedelem szerint Herakles alapította 
ugyan, de utána sok mindenféle baj miatt jó ideig szüneteltek, míg 
Iphitos, Elis királya őket felújítá. (L. bővebben Lykurgos 2. jegyz. alatt.)
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Ezeket ugyanis Melikertes73 tiszteletére ugyanott éjjel tartották és 
ezért inkább beavatás, mint látványosság és népünnep jellegével 
bírtak. Némelyek azt állítják, hogy az isthmosi játékokat Theseus 
Skiron emlékének szentelé, engesztelést nyújtandó rokona meg
gyilkolásáért „ mert Skiron Kanethos és Heniochének, Pittheus 
leányának volt a fia. Mások meg Sinnist és nem Skiront 
mondanak : vagyis Theseus nem ennek, hanem amannak tisz
teletére létesítette volna a játékokat. Elrendelé és megálla
podott továbbá a korinthosiakkal az iránt, hogy az isthmosi 
játékokra érkező athénieknek az első sorban akkora helyet 
engednek át, a mekkorát a Theoris-hajó74 kifeszített vitorlája 
betakar, a mint ezt Hellanikos és a halikarnassusi Andron 
beszélik.

XXVI. Theseus a Fekete-tengerre is elhajózott, mint 
Philochoros és mások állítják, Herakles társaságában hadjáratot 
intézvén az amazonok ellen és vitézsége jutalmául Antiopét 
nyerte. Az irók többsége azonban, mint Pherekydes, Hellanikos 
és Herodoros, azt állítja, hogy Theseus Heraklesnél későbben 
hajózott el saját hajóhadával és ejtette hadi foglyul az ama
zont : és ez valószínűbb is. Mert senkiről sem említik, a ki 
amazzal hadjáraton volt, hogy amazont foglyul ejtett volna. 
Bion szerint ezt is csalárd utón ragadta el. Mert természetök 
szerint az amazonok barátságosak a férfiak iránt, s nem is 
futottak el Theseus elől, midőn partjaikhoz közelített, sőt 
vendégbaráti ajándékokat is kőidének, ő pedig azt, a ki ezeket 
hozá, meghivá, hogy szálljon hajójába, midőn pedig beszáll, 
szélnek ereszté vitorláit. Egy bizonyos Menekrates75 a ki 
Nikea, bithyniai város történetét adta ki, azt beszéli, hogy 
Theseus időzött e vidéken, midőn Antiopét már bírta. Ez 
alkalommal vele táborozott három athéni ifjú, Euneos. Thoas 
és Soloon. Ez utóbbi beleszeretett Antiopéba, de ezt a többiek

73 Athamas, thebai királynak és Inénak, Kadmos leányának fia. 
Anyjával együtt a tengerbe ugorván, tengeristenné lett Paláimon név alatt.

74 A melyen Theseus Krétába ment. Ennek emlékére az athéniek 
évenkint követeket küldöttek Délosba Apollóhoz. Míg ez a hajó útban 
volt, halálbüntetést nem volt szabad végrehajtani.

75 Bion, Menekrates ismeretlen történetírók.
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előtt eltitkolá s csakis egy társával közölte. Ez pedig el
beszéli Antiopénak, a ki e kísértést erélyesen visszautassá, de 
egyébként az ügyben eszélyesen és kíméletesen viselte magát, 
és Theseus előtt nem panaszkodott. Soloon azonban kétségbe 
esve egy folyóba veti magát és ott vesz el. Midőn Theseus 
ez ifjú szerencsétlenségét és annak okát megtudá, nagyon el
szomorodott ; bánatában egy jóslat jutott eszébe. A delphii 
Pythia ugyanis meghagya néki, hogy idegen földön, ott, hol 
őt legnagyobb bánat és szomorúság éri, alapítson egy várost 
és környezetéből hagyjon hátra valakit kormányzóúl. Ennek 
folytán a várost, a melyet alapított, az istenről70 Pythopolisnak 
nevezte el, a közeli folyamot pedig az ifjú tiszteletére Soloisnak. 
Ennek testvéreit pedig kormányzóúl és törvényhozóéi hagyá 
hátra, és ezekkel egy Hermes nevű athénei nemest is. Ez után 
nevezték el a pythopoliták városuk egy helyét Hermes laká
sának, a mennyiben helytelenül hangsúlyozták a második szó
tagot s a hérost illető tiszteletet átvitték az istenre.76 77 *

XXVII. Ez szolgált ürügyül az amazon háborúhoz, a mely 
— úgy látszik — nem hiábavaló, asszonyi dolog volt. Mert 
különben nem táboroztak volna benn a városban, sem ütkö
zetbe nem bocsátkoztak volna a Pnyx7á és a Museion79 köz
vetlen közelében, hanem az országot elfoglalván, akadály nélkül 
nyomultak a város szivébe. Az azonban, hogy, mint Hellanikos 
előadá, a befagyott kimeriai Bosporoson átkelve kerültek oda, 
nehezen hihető; ellenben azt, hogy csaknem a város közepén 
táboroztak, tanúsítják egyes helyek nevei és az elesettek sírjai 
is. Mindkét fél sokáig habozott, töprengett az összeütközés 
fölött, míg végre Theseus egy jóslat folytán Phobosnak80 
áldozván, összeütközött velők. A csata Boédromion81 hóban 
történt; e miatt az athéniek máig is megülik a Boédromia-

76 T. i. a pythiai Apollóról.
77 Hí’rmu oikia =  Hermös háza; Herrrw oikia =  Herm^s háza.
70 Athénben az a hely, a hol a népgyülések tartattak.
79 Domb, a mely a rajta levő múzsa-templomtól vette nevét, szem

ben a fellegvárral.
80 A félelem istene.
81 Körülbelül a mi szeptemberünk.
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ünnepet. Kleidemos, a ki mindent pontosan akar előadni, azt 
beszéli, hogy az amazonok bal szárnya kiterjeszkedett addig a 
helyig, a mely ma Amazoneion nevet visel, a jobb szárny 
pedig a Chrysa mentén a Pnyxig jutott el. A bal szárnyat 
az athéniek a Museion felől támadták m eg; és az elesettek 
sírjai amaz út mentén vannak, a mely a Chalkódon82 emlék 
melletti kapuhoz vezet, s a melyet ma Piraeusinak neveznek. 
Itt meghátráltak az asszonyok elől és visszaverettek az Eume- 
nidák83 templomáig; azonban a Palladion, Ardettos és Lykeion84

felől előtörő áthéniektől jobbszárnyuk viszzaveretett egészen a 
táborukig, és sokakat levágtak közölök. A negyedik hónap 
folyamán Hippolyte közvetítése folytán béke jött létre közöt- 
tök : mert Hippolytének nevezi e történetíró azt, a ki These- 
usszal együtt lakott, nem pedig Antiopénak. Némelyek meg azt 
beszélik, hogy e nő Theseus oldalán küzdve Molpadia dárdája 
által esett el, és amaz oszlop az olymposi föld templománál85

82 Két Chalkódonról tesz említést a rege. Az egyik Elephenort 
kiséré Trójába, a másik meg Heraklesszel ment Augias ellen.

83 Eumenidák az erinnysek, a boszuló lelkiismeret istennőinek 
szelidebb hangzású neve.

84 Pallas templománál fekvő nagy tér. Ardettos, a hol a birák fel
esküdtek. Lyceum tornacsarnok az Ilyssos partján.

85 Mennyei föld =  hold.
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az ő tiszteletére emeltetett. Nem is lehet azon csodálkozni, 
hogy ily régi dolgok tekintetében a történelem ingadozik, 
midőn még azt is beszélik, hogy a megsebesült amazonok 
Antiopétól titkon Chalkisba86 küldettek és ott gondozásban 
részesültek; némelyek meg azon a helyen temettettek el, a 
mely ma is Amazoneionnak neveztetik. Azt, hogy a háború 
békekötéssel ért véget, tanúsítja a Theseus templom előtti 
helynek elnevezése, a melyet Horkomosionnak 87 hívnak, vala
mint a régi áldozat is, a melyet a Theseus-ünnep előtti napon 
az amazonok tiszteletére fölajánlanak. A megaraiak is mutatnak 
náluk egy amazon sirt, azon az úton, a mely a Rhusnak88 
nevezett helyhez vezet, ama térről, a hol az orsóalakú oszlop áll. 
Mondják, hogy mások meg Chaironeánál89 haltak meg és te
mettettek el ama patak mentén, a mely régenten — úgy tetszik 
— Thermodonnak, mostan pedig Haimonnak hivatik. Ezek De
mosthenes életrajzában vannak megírva. Úgy látszik, az ama
zonok Thessálián sem mentek keresztül minden vesződség nélkül; 
mert sírjaikat ma is mutatják Skotusaia és Kynoskephale mellett.

XXVIII. Ennyiből áll az, a mi az amazonokat illetőleg * 
említésre méltó. Mert az, a mit a Theseis írója90 az amazonok 
felkeléséről irt, hogy ezt Antiope támasztotta Theseus ellen, 
mivel Phaidrát nőül vévé, s hogy a vele levő amazonok segé
lyére mentek, s hogy aztán őket Herakles megölé, nyilván 
mese számba vehető, mert Phaidrát csak Antiope halála után 
vévé nőül Theseus, a kinek Antiopétől Hippolytos nevű fia 
származott, vagy mint Pindaros nevezi : Demophon. A mi ama 
szerencsétlenségeket illeti, a melyek neje és fia91 részéről érték,

86 Város Euboia szigetén.
87 Azaz egy hely, a hol a béke esküvel erősíttetett meg.
88 Folyam.
89 Város Boeotiában, Plutarchos szülőfölde.
90 írója ismeretlen.
91 Phaidra beleszeretett mostoha fiába, Hippolytosba ; Hippolytostól 

visszautasíttatván, meggyilkolá magát, a nyakára akasztott táblán Hippo- 
lytost vádolta halálának okozójáül, mint a ki őt elcsábítni akarta. Theseus 
ennek hitelt adván, fiát száműzé, a ki menekülése közben lovaitól halálra 
hurczoltatott, megrémülve ama szörnytől, a melyet Neptun a tengerből 
küldött ellene.
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minthogy e tekintetben a színműírók a történetírókkal ellen
tétben nem állanak, úgy kell azokat venni, mint a hogy mind
nyájan elbeszélték.

XXIX. Vannak még más mondák is Tneseus házasságait 
illetőleg, a melyek a színpadot elkerülték. Ezeknek sem kezdete 
nem tisztességes, sem vége nem szerencsés. így, mondják el
rabolta Anaxót, egy troizéni nőt, majd megölvén Sinnist és 
Kerkyont, leányaikon erőszakot követett el, nőül vévé Phere- 
boiát, Aiax anyját, azután Iopét, Iphikles leányát, Panopeus 
leánya, Aiglé iránti szerelmét hozzák fel annak okául, mint már 
fennebb elbeszéltem, hogy Ariadnét elhagyá, a mi sem szép, 
sem illő nem vala. Mindezek betetőzéséül Helena elrablása 
háborúval árasztá el Attikát s ez ő reá nézve száműzetéssel 
és halállal végződött. A miről kissé később lesz szó. Ama 
számos küzdelmekben, a mely az akkori időkben a hősöknek 
osztályrészül jutottak, Herodoros véleménye szerint, Theseus 
egyáltalán nem szerepelt, kivévén a lapitháknak a kentaurok 
elleni harczában. Mások ellenben azt állítják, hogy Theseus 
Jasonnal ott volt Kolchisban, és Meleagerrel együtt ölte meg 
a vadkant, és hogy innét származott e közmondás: «Semmit 
Theseus nélkül.» 0 azonban nem szorulván mások szövetsé
gére, maga is sok szép harczot állott ki, azért terjedt el róla 
a mondás, hogy: «ez egy másik Herakles.» Kieszközlé Adrastos92 
részére a Kadmea alatt elesettek holttesteinek kiadatását is, 
nem miként Euripides mondja tragoediájában, csatában győzé 
le a thebaiakat, hanem reábeszélé Őket a békekötésre ; így 
beszéli el azt az irók többsége. Philochoros szerint épen ez 
volt a halottak kiszolgáltatására vonatkozó első egyesség. Az, 
hogy Herakles legelőször adá vissza az ellenségnek az eleset
teket, Herakles életrajzában van megírva. A közkatonák sírjait 
Eleutheraiban93 mutatják, míg a vezérekét Eleusisben, ezzel 
Theseus Adrastosnak kedveskedett. Euripides «Könyörgő»-i 
ellen tanúskodik Aischylos «Eleusisbeliek» czímű tragoediája, 
a melyben Theseussal ugyanezeket mondatja.

92 Argos királya, a ki vejét Polynikest, Eteokles, Oidipus fia ellen 
segíté. Ez a hadjárat a «Heten Theba ellen» elnevezés alatt ismeretes.

98 Kis város Attika és Boiotia határán.
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XXX. Peirithoosszal94 való barátságának keletkezését így 
beszélik. Theseus erejének és bátorságának nagy híre lévén, 
Peirithoos próbára akará tenni és kitapasztalni, s elhajtá Theseus 
marháit Marathonból. Midőn pedig megtudá, hogy Theseus fegy
veres kézzel üldözésére indúlt nem futott el, hanem megfordulván, 
szembe ment vele. Midőn megpillantották egymást, kölcsönösen 
elcsodálkoztak egymás szép voltán s megbámulták merészségöket, 
a harcztól pedig elállottak. Peirithoos elsőben nyujtá kezét These- 
usnak és felszólítá, hogy maga legyen biró a marha-rablásban és ő 
önként aláveti magát a tőle megállapítandó birságnak. Theseus 
nemcsak a büntetést engedé el neki, sőt felszólítá, hogy legyen ba
rátja és fegyvertársa. Barátságot kötöttek tehát, a melyet esküvel 
erősítettek meg Peirithoos később nőül vevén Deidamiát, meghivá 
Theseust a vidéket megtekinteni és a lapithákkal megismerkedni. 
Történetesen a kentaurokat is meghivá a vendégségre. Midőn 
ezek kicsapongásokra vetemedtek, sőt megrészegedvén, a nőket 
sem kímélték, a lapithák védelemhez nyúltak, némelyeket ott 
helyben megöltek közölök, a többieket pedig csatában legyőzvén, 
később országokból Theseus támogatásával és segítségével kiűz
ték. Herodoros állítása szerint a dolog nem így történt: hanem 
a mikor a háború már javában folyt, akkor jött Theseus a 
lapithák segítségére és akkor látta volna meg először Heraklest, 
ámbár régóta azon fáradt, hogy vele találkozhassék Trachis- 
ban,95 a hol küzdelmei és utazásai után megpihent. E találkozás 
kölcsönös megtisztelés, barátság-nyilvánítás és dicséretek közt 
ment végbe. Azonban mégis több hitel adható azoknak, a kik 
azt állítják, hogy Ők többször is találkoztak egymással, és hogy 
Heraklesnek beavatása a mysteriumokba96 is Theseus szor
goskodása folytán történt meg, valamint a beavatást megelőző 
tisztítás is, a melyre bizonyos szándékosság nélkül véghez vitt 
cselekménye miatt volt szüksége.

04 A lapithák királya.
95 Thessáliában, itt halt meg állítólag Herakles.
96 A mysteriumok éjnek idején tartott titkos vallási szertartások. 

Lényegük mai napig sincs tisztázva. Valószínű, hogy a másvilági élet 
komoly titkainak közlésével nemesítették azokat, a kik a beavatásra 
magukat érdemesekké tették.
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XXXI. Már ötven éves volt, mint Hellanikos állítja, midőn 
a még serdületlen Helénát elrablá. Hogy az ellene emelt terhes 
vád alól megszabadítsák, némelyek azt mondják, hogy nem ő 
rablá el Helénát, hanem Idas és Lynx97 a voltaképeni rablók, 
a kik aztán a hajadont őrizetére bízták és ő a Tyndaridák98 
követelésére nem bocsátá el. De mint mondják ahhoz, hogy 
Tyndareus" maga adta volna néki át, félvén Enarsphorostól, 
Hippokoón fiától, a ki a még zsenge körű Helénát erővel 
akarta elragadni. A mi a legvalószínűbb s a mi mellett tanú 
áll, a következő. Theseus és Peirithoos együtt Spártába mentek 
és Helénát, a ki ekkor Artemis Orthia100 templomában ünnepi 
tánczot járt, elrabolván, elmenekültek. Minthogy az üldözésökre 
küldöttek nem követték őket tovább, mint Tegeáig101 így biz
tonságba jutván, keresztülmentek a Peloponnésoson és arra a 
megállapodásra jutottak, hogy a ki sorshúzás folytán nőül nyeri 
Helénát, nyújtson segítséget társának egy másik házasságra. E 
feltételek mellett sorsot húzván, a nyertes Theseus Ion. Magá
hoz vevén tehát a még nem anyányi hajadont, Aphidnaiba10- 
vitte és hozzá rendelvén anyját, barátjának Aphidnosnak 
adá át, azzal a meghagyással, hogy őrizze, és a dolgot min
denki előtt titokban tartsa. O maga pedig Peirithoosnak szol
gálatát viszonozandó, vele együtt elvándorolt Epirusba Aido- 
neusnak, a molossok királyának leánya végett. Aidoneus 
nejét Persephonénak, leányát Korénak108, kutyáját pedig Ker- 
berosnak nevezé ; ezzel a kutyával kelle megküzdeni leánya 
udvarlóinak s ígérete értelmében a leányt a legyőző fogja el
nyerni. Azonban megtudván, hogy Peirithoos és társa nem 
mint kérők, hanem mint rablók jönnek, elfogatá őket, és 
Peirithoost a kutyával nyomban széttépeté, Theseust pedig 
fogságra vetette.

97 Messeniai királyfiak.
98 Kastor és Pollux. Heléna testvérei, a hajósok védőistenei, más 

kép Dioskurok.
99 Tyndareus — Heléna atyja.
100 A hol a spártaiak a fiukat meg szokták korbácsolni.
101 Város Árkádiában.
102 Város, közel Athénhez.
103 Koré egyik neve Proserpinának, az alvilági isten nejének.
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XXXII. Ez idő tájban Menestheus. Peteus fia, Orneus 
unokája és Erechtheus kis unokája volt az első az emberek 
közt, a ki, mint mondják, démagogiára törekedett és szónok
latával a nép kegyét kereste, fellázítá és felingerlé a hatalma
sokat, a kik már régóta nehezteltek Theseusra és azt tar
tották, hogy Theseus a nemeseket az egyes községek feletti 
uralmoktól és királyi hatalmoktól azért fosztotta meg és zárta 
őket egy városba, hogy mindnyájokat alattvalókká és rabszol
gákká tegye. Másrészről meg a köznépet zavarta fel, szemökre 
hányván, hogy szabadságuk csak egy álomkép, tényleg azonban 
meg vannak fosztva hazájoktól és szent hagyományaiktól, azért, 
hogy több jó és törvényes király helyett egy idegen és be
tolakodott zsarnok pillantásától függjenek. E bujtogatásai közben 
a lázadásnak erős lökést adott a betörő Tyndaridák háborúja; 
mások meg egyenesen azt állítják, hogy az ő biztatására jöttek 
be. Ezek kezdetben semmi jogtalanságot nem követtek el, 
csak húgukat követelték vissza. Midőn azonban a városbeliek 
azt válaszolák, hogy nincs nálok és nem is tudják, hová rej- 
tetett el, akkor megkezdék az ellenségeskedést. Akadémos 
azonban valamely módon kitudván, hogy Aphidnaiban rejtőzik, 
elmondja nékik. Ezért a Tyndaridák őt még éltében tisztelet
ben részesíték, sőt később a lakedaimonok többször betör
vén Attikába és elpusztítván az egész országot, az Akadé
miát104 miatta megkímélték. Dikaiarchos105 beszéli, hogy Eche- 
demos és Marathos Árkádiából az időben együtt táborozván a 
Tyndaridákkal, az egyik után a mai Akadémia Echedemiának 
neveztetett el, a másik után meg Marathon község, mert egy 
jóslat következtében önként áldozatúl adá magát a csata előtt. 
Majd Aphidnai ellen vonulván, csatát nyernek és a várost ro
hammal beveszik. Beszélik, hogy itt esett el Alykos, Skiron fia, 
a ki akkor a Dioskurokkal együtt harczolt és Megara egy helye, 
a hol eltemették, ő tőle nyerte az Alykos nevet. Hereas azt

104 Közel Athénhez egy gymnasiumot és kertet foglalt magában, a 
mely utóbbi szép sétányai- és ültetvényeiről volt nevezetes. Plato itt tar
totta bölcseleti előadásait.

105 Messénéből, Aristoteles tanítványa, főleg mint föld-és történet
író nevezetes.



THESEUS. 45

állítja, hogy Alykos Theseus saját kezei alatt veszett el és ennek 
bizonyságáéi a következő verset idézi Alykosról:

....................................a ki Aphidnae terén mint
Szép fürtű Helénának bajnoka vérze el egykor 
Theseustól.

Azonban nem valószínű, hogy Theseus jelenlétében anyja 
elfogatott, a város pedig bevétetett volna.

XXXIII. Aphidnai elfoglalása megrémíté az athénieket, 
Menestheus azonban reábeszéli a népet, hogy fogadja a városba 
a Tyndaridákat és bánjék velők barátságosan, mert ők csupán 
Theseus ellen harczolnak, mint a ki az erőszakoskodásra okot 
szolgáltatott, a többieknek azonban jótevői és megmentői. És 
tetteik csakugyan mellette tanuskodának, mert bár minden 
hatalmukban volt, semmi egyebet nem kívántak, mint a 
mysteriumokba való beavatást, a mennyiben ők ép ügy a 
város kötelékébe tartozhatnak, mint akár Herakles. Ebben 
aztán részesültek is, miután Aphidnos fiaivá fogadá őket, ép 
úgy, mint Pylios106 Heraklest. Isteni tiszteletben is részesültek 
«anakes» elnevezés alatt, akár mert létrejött a béke, akár 
azért a gondoskodásuk és figyelműkért, hogy, bár akkora 
sereg volt a városban, senkinek baja nem esett. Mert e ki
fejezést «anakós echein» azokra alkalmazták, a kik valamiről 
gondoskodnak és azt megőrzik; valószínűleg a királyok is 
innét neveztetnek «anaktes -nek. Vannak, a kik azt állítják, 
hogy a Tyndaridák csillagának feltűnéséről nevezik őket «ana
kes»-nek, mert az athéniek «anó» helyett «anekas»-t is, 
«anóthen» helyett pedig «anekathen»-t használnak.

XXXIV. Theseusnak anyja, Aithra foglyul esvén, a hagyo
mány szerint Lakedaimonba vitetett, innét pedig Helénával 
együtt Trójába. Hogy Helénát követé, azt Homér is tanúsítja, 
ezt mondván :

Pittheus Aithráját s Klymenét, az ökörszemű lánykát.

Mások ellenben elvetik e verset, valamint a Munichosról 
szóló mesét, a kit állítólag Laodike Demophontól titokban

106 Thespiainek, Boiotia egyik városának királya.
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szült, Aithra pedig Ilionban107 felnevelt volna. Istros108 az atti
kai dolgokról irt művének 13. könyvében különös és mások
tól eltérő mesét közöl Aithráról. Azt, hogy mikor többek állí
tása szerint Alexander, a kit Thessáliában Párisnak neveznek,, 
a Spercheios109 folyónál Achilles és Patroklostól csatában le- 
győzetett, ugyanakkor Hektor Troizént elfoglalván, kirablá és 
az ott hátramaradt Aithrát elvivé. Ez azonban nagy képtelenség.

XXXV. Ez idő tájt Aidoneus, a molossosok királya, ven
dégül fogadván Heraklest, beszédközben felemlíté Theseust 
is, Peirithoost is, hogy mi czélból jöttek hozzá, és tétten 
kapatva, mi sorban részesültek, Herakles nagyon szivére vette 
az egyiknek dicstelen vesztét, s viszont a másikat fenyegető 
veszélyt. Peirithoost illetőleg azt hivé, szemrehányásának mi 
czélja se lenne, Theseus ügyét azonban magáévá tévé és kegy
képen kéré tőle, hogy adja ki neki őt. Aidoneus ebbe bele
egyezvén, Theseus szabadon bocsájtatott és visszatért Athénber 
a hol barátai még teljesen nem voltak elnyomva. Itt mindazon 
ligeteket, a melyeket a város az előző időben részére kihasított, 
Herakles tiszteletére szentelé, és Theseia helyett Herakleiának 
nevezé el, kivévén négyet. így tudósít Philochoros. Azután, 
miként előbb, mindjárt át akará venni az uralmat és az állam- 
kormányzatot, de csak lázadást és zavart idézett elő, s azt 
tapasztalta, hogy azok, a kiket ellenségekkűl hagyott hátra, 
a mellett, hogy gyűlölik, már nem is félnek tőle, és látta, hogy 
a nép felette el van rontva és udvaroltatni kíván magának, 
a helyett, hogy hallgatag teljesítené a parancsokat. Midőn erre 
erőszakos rendszabályokat kísértett meg alkalmazni, fondorla
tokkal és lázadásokkal találá magát szemben. Végre kétségbe 
esett a közügyek felett, gyermekeit kéz alatt Euboiába küldé 
Elphenorhoz, Chalkodon fiához, maga pedig Gargethosban110 
megátkozván az athénieket, ott, a hol most az úgynevezett 
Aratérion (oltár) áll, Skyrosba111 hajózott, abban a hitben,

107 Ilion =  Trója, Kisázsiában.
100 Alexandriai történetíró a Ptolemaeusok korából.
109 Folyó Thessaliában.
110 Kis város Attikában.
111 Sziget Euboea és Lesbos közt.
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hogy az ottaniak között barátokra talál, de meg a szigeten 
atyai öröké is volt. Akkor Lykornedes volt a skirok királya. 
Ehhez érkezvén, visszakéré földjeit, hogy ott megtelepedjék, 
mások szerint meg, hogy őt az athéniek ellen segélyül hívja 
fel. Lykornedes azonban, akár mert félt e férfiú hírnevétől, 
akár mert Menestheus kedvében kívánt járni, a vidék egy magas 
csúcsára vezeté fel és a sziklákról letaszítván, elveszté. Mások 
szerint azonban Theseus megbotolván, magától zuhant le, midőn 
szokása szerint vacsora után arra sétált. Kezdetben senki sem 
ügyelt halálára, hanem Menestheus tovább is uralkodott az 
athéniek felett. Theseus fiai mint magán emberek élvén, Elphe- 
norral együtt vonultak Trója ellen. Menestheus halála után 
pedig visszatértek és a királyságot visszaszerezték. A későbbi 
idők folyamán több ok arra bírta reá az athénieket, hogy 
Theseust félistenként tiszteljék, főleg mivel Marathonnál többen 
a médek112 ellen harczolók közöl látni vélék Theseus szelle
mét, a mint fegyveresen előttök a barbárokra tör.

XXXVI. A méd háborúk után Phaidon archonsága alatt 
a jóslatot kérő athénieknek Pythia azt rendelé, hogy vegyék 
fel Theseus csontjait és kellő tisztelettel eltemetvén, őrizzék 
meg. Azonban nehéz dolog volt hozzájuk jutni, vagy csak 
a sírját is felismerni az ott lakozó dolopok zárkózottsága és 
durvasága miatt. De midőn Kimon elfoglalá e szigetet, a mint 
ez életrajzában meg van írva, becsvágyát helyezte abba, hogy 
a sirt feltalálja, és a mint egyszer, a hagyomány szerint egy 
sas csőrével vagdosni kezde egy halmon, és karmaival koto
rászni, mintegy isteni végzés által figyelmessé téve, azt felásatá. 
És találának egy nagy testre készült koporsót, melléje fektetve 
egy érczlándzsát és kardot. Mindezeket Kimon egy három
evezős hajón haza szállítván, az örvendező áthéniek fényes 
körmenetekkel és áldozatokkal fogadták a hamvakat, mintha 
Theseus maga tért volna vissza a városba.118 Ezek a város 
közepén feküsznek, a mostani Gymnasion114 mellett. Menedé
kül szolgál e hely a rabszolgáknak, alacsony sorsuaknak és

112 A perzsákat értik a görögök ez elnevezésen.
113 469-ben Kr. sz. e.
114 Testgyakorló iskola.
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mindazoknak, a kik a hatalmasoktól rettegnek, mert Theseus 
maga is ótalomra és védelemre kész ember volt, és a gyön
gék kérelmeit felebarátilag fogadá.

A legkiválóbb áldozatot hozzák tiszteletére a Pyanep- 
sion115 hó 8. napján, a melyen az ifjakkal Krétából visszatért. 
Sőt minden hó 8.-án is ünnepük őt, vagy azért, hogy a He- 
katombaion116 hó 8-ikán érkezett meg Troizénból legelőször, 
mint Diodoros,117 a periegéta említi, vagy, mert bárkinél inkább 
őt illeti meg e szám, mint a ki állítólag Posidontól származik. 
Mert Poseidonnak minden hó 8-án áldoznak. A nyolczas 
szám ugyanis első köbe az első páros számnak, kétszerese az 
első négyzetnek, és amaz istenség hatalmának szilárdságát, 
rendíthetlenségét különösen jelzi, a kit mi asphaleios és gaiéo- 
chosnak118 nevezünk.

115 Körülbelül a mi októberünk.
116 Körülbelül a mi júliusunk.
117 Utazó és földleiró.
118 Asphaleios, megtorló, biztosító; gaiéochos, földet körülölelő 
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I.

legnagyobb részét bekóborolván és a legtöbb népet legyőzvén, 
itt telepedtek le s a fegyvereikben levő erő2 után nevezték el 
a várost. Mások szerint Trója elfoglalása után némely menek- 
vők hajókra tevén szert, a szelektől hajtva Tyrrhenia3 partjaira 
jutottak és a Tiber folyónál horgonyt vetettek. Nejeik már 
türelmüket veszték és a tenger által is nagyon meg voltak 
viselve, azért egyikök, kinek Róma volt a neve, s ki szárma
zásra és belátásra nézve egyaránt a többiek felett állott, azt 
az indítványt teszi, hogy égessék föl a hajókat. Ez megtörtén
vén, kezdetben felbőszültek a férfiak, azután a kényszerűség
nek engedve letelepednek Pallatium4 körül. Majd meg, hogy 
rövid idő múltán reményükön felül jól ment dolguk, mert ter
mékeny vidékre jutottak, és a benlakók is szívesen fogadták 
őket. Rómát különféle tiszteletben részesíték, és a várost is ő 
róla nevezték el, mint a kinek léteiét köszöné.

1 A pelasgok őslakói Görögországnak, kik a Dodona körüli első 
lakóhelyökről terjedtek szét. A legrégibb városok és az u. n. kyklopsi 
falak építői.

3 Az erő görögül «romé».
8 Tyrrhénia, vagy Etruria; a Lydiából kivándorlott Tyrrhenustól 

nyerte állítólag nevét, a mostani Umbria vidéke.
4 Pallatium eredetileg Pallanteum, az arkadiaiaktól a Tiber mellett 

egy hegyen alapított városka, ettől származott a palatini hegy neve.

4

o g y  kitől és miért nyerte Róma nagy és minden népekre 
kiterjedő hírű nevét, az iránt a történetírók egyet nem 
értenek. Némelyek szerint a pelasgok1 a lakott vidékek



52 PLUTARCHOS.

Úgy mondják, innét maradt fenn az a szokás, hogy a nők 
rokonaikat és a férfiakat csókkal üdvözlik, mert ők, midőn- a 
hajókat felégeték, így üdvözlék férjeiket és így kedveskedtek 
nekik, kérlelvén és engesztelvén haragjokat.

II. Mások meg azt állítják, hogy Rómétől, Italus és Leuka- 
ria, vagy ismét mások szerint Telaphos, Hercules fiának leányá
tól, a ki Aeneashoz vagy ennek fiához, Ascaniushoz ment nőül, 
nyerte nevét a város. Vannak, a kik szerint Romanus, Odys- 
seus és Kirké fia, alapítá a várost, még mások szerint Romus, 
Emathion fia, a ki Diomedestől küldetett el Trójából; végre 
azt is állítják, hogy Romus a latinok uralkodója, a ki a Thes- 
saliából Lydiába, innét pedig Italiába vándoroló tyrrhénusokat 
elűzte. Sőt még azok is, a kik a legnagyobb valószínűség nyo
mán haladva Romulustól származtatják a város nevét, ez utób
binak eredetére nézve nem értenek egyet. Némelyek szerint ő 
Aeneas és Dexithea, Phorbas leányának fia, a kit még kisded 
korában hoztak testvérével, Remusszal, Italiába; a kiáradt fo
lyón a többi sajkák tönkrementek, de az, a melyen a gyer
mekek valának, csöndesen a szelíd lejtőjű partra siklott és így 
váratlanul megmenekülvén, az a hely Róma nevet nyert Mások 
szerint Romulusnak anyja Romé, ama trójai nő leánya, a ki 
Latinushoz, Telemachos fiához ment nőül. Ismét mások sze
rint pedig Aemylia, Aeneas és Lavinia leánya, szülte volna 
Marstól.

Származásáról még ezt a teljesen meseszerű dolgot köl
tötték némelyek. Tarchétiusnak, az albánok törvényszegő és 
durva lelkű királyának, isteni látománya lön : tűzhelyéről ugyanis 
egy phallus emelkedett ki és több napon át ott maradt. 
Van Tyrrheniában Thetisnek egy jósló helye, a honnét azt a 
feleletet nyerte, hogy bocsásson e látományhoz egy hajadont, 
és ettől fog születni egy nagy hírnevű fiú, a ki erénye, sze
rencséje és ereje által ki fog tűnni. Tarchétius e jóslatot közié 
egyik leányával, megparancsolván neki, hogy e látományhoz 
menjen; ez azonban méltatlankodva, egyik szolgálóját küldte 
oda. Midőn Tarchétius ezt megtudá, haragra lobbanva elfogatá 
mindkettőjüket, hogy halált szenvedjenek. Vesta azonban ál
mában megjelenvén, eltiltá őt a gyilkosságtól; Tarchétius tehát
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szövőszéket adat a fogságban levő leányoknak, megígérvén, 
hogy ha a szövéssel elkészülnek, férjhez adja majd őket. Ok 
tehát nappal szövögettek, mások azonban Tarchétius rendele
tére a szövést éjjel felbontják. E közben a szolgáló leány a 
phallustól ikreket szül. Tarchétius átadja ezeket Teratiusnak, 
meghagyván neki, hogy emészsze el őket. Tarchétius elviszi az 
ikreket és leteszi őket a folyó partján ; egy arra járó nőstény
farkas emlőit adja nekik, különféle madarak meg élelmiszereket 
hordanak a csecsemőknek, míg végre egy csordapásztor cso
dálkozva szemlélvén ezt, neki bátorodik, oda megy és felveszi 
a gyermekeket. Ily módon megmenekülvén, felnőnek, meg
támadják Tarchétiust és legyőzik őt. így mondja el Proma- 
thion,0 ki megírta Italia történetét.

III. Azt a hagyományt, a mely legtöbb hitelt érdemel, és 
a mely mellett legtöbben tanúskodnak, lényeges pontjaira nézve 
először a peparethosi Diokles5 6 hozta forgalomba a hellének 
között; ugyanezt főbb vonásaiban Fabius Pictor7 is követi. 
Több eltérés van ugyan erre vonatkozólag is, de rövid tar
talma a következő. Az öröklés rendje az Aeneastól származó 
albai királyok közűi Numitor és Amulius testvérekre jutott. 
Amulius két részre osztá az egész örökséget, a királyi méltó
sággal szembe állítván az örökségi javakat és a Trójából ho
zott aranyat. Numitor a királyságot választá. Amulius e javak 
birtokában és segítségükkel Numitornál nagyobb hatalomra 
tett szert, és tőle a királyságot könnyen elragadta; de mert 
félt, hogy ennek leányától gyermekek származhatnak,Vesta pap
nőjévé tévé, hogy férj nélkül szűzen éljen. Ezt némelyek Illának, 
mások Rheának, és ismét mások Silviának nevezik. Nem
sokára ezután a leány a Vesta-papnők törvényei ellenére áldott 
állapotban találtatott. S hogy borzasztó halált ne szenvedjen,8

5 Teljesen ismeretlen iró.
6 Ismeretlen iró egy kykladi szigetről.
7 Q. Fabius Pictor a legrégibb római történetíró. A II. pún háború 

körül élt.
8 Kezdetben a fogadalmát megszegő Vesta-papnőt agyonkorbácsol

ták, gyermekét meg a folyóba dobták, később élve temették el; 1. bő
vebben Numa X. fejezetében.
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a királynak leánya, Antho, járt közben atyjánál kérelmével; 
ő azonban mégis elzáratta és minden közlekedéstől elkülöní
tette, nehogy az ő tudta nélkül szüljön. A leány utóbb 
két rendkívül nagy és szép fiút hozott a világra. Amulius e 
miatt még inkább megrémülvén, megparancsolá egyik szolgá
jának, hogy vigye el és dobja őket a vízbe. Ezt a szolgát né
melyek szerint Faustulusnak nevezék, mások szerint meg nem 
ezt, hanem azt hívták így, a ki őket magához vévé. Teknőbe 
tette tehát a kisdedeket és lement a folyóhoz, hogy behajítsa 
őket, látván azonban, hogy a víz megdagadt és sebes folyású, 
nem merte megközelíteni, hanem nem messze a partra helyezé 
és eltávozott. A folyó kilépvén medréből, az áradat a teknőt 
fölemelé és a felszínen tartva csendesen levivé egy szelíd emel
kedésű helyre, melyet most Kermalonnak neveznek, régente 
pedig Germanusnak, valószínűen azért, mert az egy atyától és· 
anyától származókat «germanus»-oknak hívják.

IV. Közelében volt egy vad fügefa, melyet « Ruminalis »- 
nak neveztek, vagy «Romulus»-tól, a mint közönségesen tart
ják, vagy mert a kérődző állatok9 itt szoktak déltájban hűselni,. 
vagy legvalószínűbben, mert e kisdedek itt szoptak ; a régiek 
u. i. az anyaemlőket rumának nevezék, és egy istennőt, a ki 
nézetük szerint csecsemők táplálásáról gondoskodik, Rumiliának 
hívtak; ennek tejből álló, bornélküli ital-áldozatot szentelnek. 
E helyhez köti a hagyomány azt, hogy az ott fekvő kisdede
ket a nőstényfarkas szoptatá, és egy odavetődő harkály segí
tett őket táplálni s őrizni. Mind a két állatot pedig Marsnak 
szenteknek tartják, a harkályt meg kiválókép becsülik és tisz
telik a latinok, azért könnyen hitelre talált az anya, midőn 
azt állítá, hogy Marstól szült. De azt is mondják, hogy e te
kintetben Amulius hozta őt tévedésbe, a ki teljes fegyverzet
ben jelenvén meg előtte, pártájától erőszakkal megfosztá. Né
melyek szerint a dajka nevének kettős jelentése szolgáltatott 
alkalmat e mondára. Mert a latinoknál «lupa» egyaránt jelent 
nőstény farkast és örömleányt. Faustulus neje azonban, Acca 
Larentia, ki a gyermekeket neveié, ilyen nő volt. A rómaiak

a Kérődzeni latinul rum'nari.
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ennek is áldoznak, tiszteletére a Mars papja halotti áldozatot 
mutat be ápril hóban és ez ünnepet Larentiának nevezik.

V. Egy másik Larentiát is tiszteletben részesítenek, a kö
vetkező okból. Hercules templomának őre egyszer elunván ma
gát, valószínűleg tétlenségében arra a gondolatra jött, hogy 
koczkát játszszék az istennel oly föltétel alatt, hogy ha ő nyer, 
részeltesse az isten valami jóban, ha pedig veszít, az istennek 
bő lakomával szolgál, meg egy szép asszonynyal, hogy vele 
elpihenjen. E  föltétellel vet először Hercules részére, azután 
meg maga-magának és kisült, hegy elveszíté a játékot. Szavá
nak állni akarván, de meg igazságosnak is vélvén, hogy meg
állapodásuk szerint járjon el, lakomát készíte az istennek, és 
a szépsége virágjában levő Larentiát, a ki ekkor még nem igen 
volt ismeretes, felbéreié. Mégvendégelé őt a templomban, ágyat 
is készíte és a lakoma után bezárja, hogy az isten bírhassa 
őt. És úgy mondják, hogy az isten csakugyan meglátogatá az 
asszonyt, és meghagyá neki, hogy mindjárt reggel menjen a 
Fórumra, s a kivel legelőbb találkozik, azt csókolja meg s vá- 
laszsza kedvesévé. És találkozik egy korban már előhaladt pol
gárral, névszerint Tarrutiusszal, a kinek elegendő vagyona volt 
és nőtlen és gyermektelen életet folytatott. Ez megismerkedett 
Larentiával, megszereté, majd meg halálával szép és nagy va
gyonának örökösévé tette ; ennek ő nagy részét végrendeletileg 
a népnek adományozá. Mondják, hogy ekkor már nagy hírben 
állott és az istenek kedvelnének tartották, midőn egyszerre 
azon a helyen, a hol az első Larentia fekszik eltemetve, eltűnt. 
E  helyet Velabrumnak nevezik most, mert a Tiber gyakorta 
kiáradván, e helyen sajkákon kelének át a Fórumra, az ilyen 
átkelést pedig velaturának nevezik. Mások különben azt mond
ják, hogy azok, a kik népünnepeket rendeznek, innét a piaczon 
át a Hippodromba vezető utczáig vitorlákat feszítenek; a ró
maiak pedig a vitorlát «velum»-nak nevezék. Ez okból része
sül tiszteletben a második Larentia a rómaiaknál.

VI. A kisdedeket Faustulus, Amulius kanásza, magához 
vévé a nélkül, hogy erről valaki tudott volna, de vannak olya
nok is, kik nagyobb valószínűség szerint azt állítják, hogy ezt 
tudta Numitor, sőt táplálásukról is gondoskodott titokban.
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Úgy mondják, hogy a fiúkat Gabiiba10 is elvitték, hogy az 
írást, olvasást és mindazt megtanulják, a mire az előkelő szár
mazásúaknak szükségük van. A «Romulus» és «Remus» nevet 
állítólag az emlőtől11 nyerték, mert úgy találtak rájuk a mint 
a farkastól szopnak. Testök nemes formája pedig nagyságával 
és sajátosságával már zsenge korukban elárulá jellemöket. Fel
növekedvén mindketten lelkes és bátor ifjakká lettek és a be
álló veszedelmekkel szemben oly határozottságot és merészséget 
tanúsítottak, a mely félelmet nem ismer. Romulus azonban, 
úgy látszék, több belátással és gyakorlati észszel bírt és a 
szomszédoknak a legelők és vadászat körüli viszálkodásaiban

Romulus és Remus a farkassal.

nagyon is éreztette, hogy inkább az uralkodásra, mint az en
gedelmességre termett. Azért a hasonló sorsúak és az alanto- 
sabbak iránt barátságosak voltak, míg a királyi elöljárókat, 
ügyelőket és nyájőröket megveték, mint olyanokat, kik nálok 
semmivel sem derekabbak ; fenyegetésükre és haragjokra pedig 
ügyet sem vetettek. Szabad foglalkozások és szórakozások közt 
éltek, de a szabadságot nem a tétlenségben és dologtalanság- 
ban találták, hanem testgyakorlat-, vadászat-, versenyfutás-,

10 Régi város Latiumban Róma és Praeneste között.
11 Roma vagy ruma emlőt jelent. Plutarchos következetesen Ro- 

mülost és Romost ír, mi az etymologiára való tekintet nélkül a követ
kezőkben az ismeretes latinos ejtésű Romulus és Remus neveket tart
juk meg.
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rablók üldözése-, tolvajok elfogása- és az elnyomottaknak erő
szak ellen való megvédésében. És ez okból nagy hírre tettek 
szert.

VII Történt, hogy Numitor pásztorai Amuliuséival össze
vesztek és marháikat elhajták. Ezt Romulus és Remus nem 
tűrhetvén, összetűznek velők s megfutamítják őket, a zsákmány 
nagy részét pedig visszaveszik. Numitor boszankodásával keve
set törődtek, hanem sok szűkölködőt és rabszolgát toborzottak 
össze, s ezekbe lázongó és daczos szellemet öntöttek. Egykor 
Romulus áldozás czéljából távol lévén — szeretett ugyanis ál
dozni és a jósláshoz is értett — Numitor pásztorai találkozván 
Remusszal, a ki csak kevesed magával volt, harczba kevered
tek vele. Ütleget és sebeket mindkét részről bőven kapnak, 
de végre Numitor emberei győznek és élve elfogják Remust, 
majd Numitor elé vezeték és bevádolják. O azonban nem 
bünteté meg, félve rossz indulaté testvérétől, hanem elment 
hozzá és kéré, hogy szolgáltasson neki elégtételt, mert ő mint 
testvére jogtalanságot szenvedett a királyi szolgáktól. Az albaiak 
szintén boszankodtak abban a hitben, hogy Numitort érdemet- 
lenül nagy méltatlanság érte. Ez a dolog rábírja Amuliust. 
hogy Numitornak átadja Remust, tegyen vele a mit akar. 
O tehát magával vivén az ifjút, a mint haza ért, elcsodálkozik 
termete fölött, melylyel nagyságra és erőre nézve mindenkit 
fölülmúlt; leolvasta arczárói lelki bátorságát és merészségét, 
mely jelen helyzetben is zabolátlan és érzéketlen marad; ér
tesül arról, hogy tettei s vállalatai megfelelnek annak, a mit 
lát. A mi pedig legfőbb, — valószínűleg valami jelenlevő s a 
nagy események eredete iránt érdeklődő istenség sugallatára — 
mintegy előérzetbol és véletlen folytán fölfedezi a valót és 
megkérdezé, hogy kicsoda és honnét származék, szelíd hang
jával és barátságos tekintetével bizalmat és reményt öntvén 
belé. Remus felbátorodván, ezt feleié: «Semmit sem fogok 
előtted eltitkolni, mert szemre inkább vagy király mint Amu
lius, te kikérdezel és vizsgálatot tartasz, mielőtt büntetnél, aẑ  
meg kihallgatás nélkül ítéli el az embereket. Azelőtt azt hívők 
hogy Faustulus és Larentia, királyi szolgáknak gyermekei va
gyunk mi ikrek, mióta azonban előtted vádolnak és rágalmaz
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nak minket, sőt életünk veszélyben forog, csodálatos dolgokat 
hallunk magunkról. Hogy igazak-e ezek, a mostani veszedel
mes helyzet valószínűleg kideríti majd. Származásunkat, mint 
mondják, titok fedi hogy kisdedekül csodamódon esett táplá
lásunk és dajkálásunk ; a madarak és vadak, melyeknek zsák
mányul dobattunk oda, etettek minket, a farkas az ő emlőivel 
és a harkály eledelével, midőn egy teknőben feküdtünk a nagy 
folyó partján. Őrzik még e teknőt, érczpántokkal van ez el
látva, rajta eltörlődött felírás, ez ismertető jelek később bizo
nyára hiábavalókká válnak szüléink számára, ha mi már el
vesztünk».

Numitor a mondottakból és Rernus arczából következte
tést vonván az ifjú korára, nem fosztá meg magát a hízelgő 
reménytől, csak azon töprengett, hogy még mindig a börtön
ben sínlő leányával titkon összejővén, ezekről vele értekez- 
hessék.

VIII. E közben Faustulus értesülvén Remus elfogatásáról 
s hogy kiszolgáltatták, Romulust arra sürgeté, hogy menjen 
segítségére ; ugyanakkor származását nyíltan tudomására hozta. 
Azelőtt ugyanis csak annyit sejtetett velők és fedezett föl ne
kik, a mennyinek szemmeltartása őket az alacsony gondolkodás- 
módtól megóvhatta. Maga pedig előhozta a teknőt, és Numi- 
torhoz indul, csakúgy remegve a sietség és az eset okozta 
félelem miatt. Ezzel gyanút ébresztvén a kapuknál levő királyi 
őrökben, figyelmüket magára vonja ; feleletében megzavarodék 
és a köpenye alatt rejtegetett teknő nem maradt titokban. 
Történetesen az egyik őr azok közűi való volt, kik a gyerme
keket elvetés végett megkapták és kitételöknél is jelen voltak. 
Ez megpillantva a teknőt, alakjáról és a rajta levő írásról mind
járt felismeré, gyanítván pedig a dolog állását, nem késedel- 
meskedik, hanem elmondja az esetet a királynak és ez által 
vizsgálatra ad alkalmat. A sok és erős kínzó eszköz hatása 
alatt Faustulus nem őrzé ugyan meg állhatatosságát, de telje
sen nem biratta legyőzni magát az erőszaktól: megvallá, hogy 
a gyermekek megmenekültek ugyan, de távol vannak — úgy 
mond — Albától és mint pásztorok szolgálnak, ő pedig e tek- 
nővel Illához készül, a ki sokszor vágyódott, hogy lássa és
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érinthesse, magát gyermekei iránti reményében megerősítendő. 
A mi aztán sokkal szokott megtörténni, a kik megzavarodván, 
haragból és félelemből cselekesznek valamit, megtörtént Amu- 
liusszal is. Egy különben derék, de Numitor iránt barátságos 
érzéssel viselkedő férfiút külde el hamarosan azzal a megha
gyással, hogy tudakolja ki Numitortól, vájjon nyert-e valamely 
értesítést a gyermekek felől arra nézve, hogy életben vannak-e 
még. E  férfiú odaérve, látja, hogy Remust már karjai közt 
tartja Numitor; megerősíti őket reményeikben, sőt buzdítja 
őket, hogy ragadják meg gyorsan az alkalmat, és szóval meg 
tettel kezökre dolgozott. A körülmények pedig valóban nem 
engedének időt a habozásra, mert Romulus már közel volt és 
a polgárok közül sokan csoportosultak körébe Amulius iránti 
gyűlöletből és félelemből. Ugyanis tekintélyes erőt vezetett, a 
mely centuriákra volt felosztva, mindegyik előtt egy ember ment 
póznával, melyre egy csomó széna és rőzse volt feltűzve. Ezeket 
a latinok manipuláknak nevezék és ettől veszik a hadseregben 
a manipuláriusok máig is nevöket. Egyidejűleg, hogy Remus a 
benlevőket bírja lázadásra, Romulus kívülről nyomúl előre. A 
zsarnok pedig, ki zavarában és rémületében megmentésére 
semmit sem tett, sem nem intézkedett, elfogatott és kivégez
tetett. Ez események legnagyobb része Fabiustól és a peparéthosi 
Dioklestől elbeszélve — a mely utóbbi, úgy látszik, elsőben 
írta meg Róma alapítása történetét — gyanúsnak tűnik fel 
némelyek előtt drámai és regeszerű színezete miatt. Azonban 
nem kell hitetlenkedni, látván, hogy a szerencse mily esemé
nyek létrehozatalában részes s megfontolván Róma viselt dol
gait, hogy a hatalom ama fokára bizonyára nem jutott volna 
el, ha csak isteni eredettel nem bírt volna, mely nagy és 
rendkívüli dologgal van összekötve.

IX. Amulius elhúnyta és a közviszonyok rendbehozatala 
után Albában nem akarának uralom nélkül lakni, de uralkodni 
sem, míg anyai nagyatyjok él, átadák tehát az uralmat ő neki, 
anyjoknak meg az őt megillető tiszteletet biztosítván, elhatá- 
rozák, hogy egy várost alapítanak azon a helyen, a hol táp
láltalak, hogy magukban lakhassanak ; ez volt a legtisztessé
gesebb indító ok minden egyebek közt. Azonban valószínűleg
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reájuk nézve, tekintettel a köréjük csoportosult rabszolgákra 
és szökevényekre, egyúttal szükséges is volt vagy teljesen fel
adni hatalmukat, ha ezek egyszer elszéledtek, vagy egy külön 
helyen velők együtt lakni. Hogy pedig Álba lakosai nem akar
tak összekeveredni e szökevényekkel, sem pedig polgártársakul 
őket befogadni, kiderült első sorban amaz asszonyrablásból, 
melyre nem gonoszságból, hanem kényszerűségből vetemedtek, 
önkénytes egybekelések hiányában, mert hisz’ elrabolván őket, 
fölös tiszteletben részesíték. Azután, hogy a város első alapját 
megveték, egy szent menedékhelyet létesítenek a szökevények 
számára, melyet Asylius isten után neveztek el, a hová min
denkit befogadtak, nem adván ki sem a rabszolgát urának, 
sem az adóst a hitelezőnek, sem a gyilkost a hatóságnak, ha
nem egy pythiai12 jóslat erejére támaszkodva mindenki szá
mára biztos menedéket ígértek. Úgy, hogy a város gyorsan 
benépesedett, habár azt állítják, hogy kezdetben nem volt több 
ezer tűzhelynél. Erről azonban alább. Alig fogtak a város épí
téséhez, azonnal egyenetlenség támadt köztük a hely tekinte
tében. Romulus ugyanis az u. n. Roma quadratát13 alapítá, a 
mi annyit jelent, hogy négy szögű és erre a helyre akará a 
várost építem. Remus ellenben az Aventin-hegyen levő erős 
helyre, mely ő róla Remoniumnak neveztetett, most Rigna- 
rium a neve. Megállapodván abban, hogy vitájuk eldöntését 
jósmadarakra bízzák, s külön helyekre ülvén, mint mondják 
Remusnak hat, Romulusnak meg kétszer annyi keselyű jelent 
meg. Némelyek szerint Remus valóban látta azokat, mig Ro
mulus hazudott, s Romulusnak csak akkor jelent meg a tizen
kettő, midőn Remus hozzá visszatért. Ezért szokták még ma 
is a rómaiak legfőkép a keselyűket használni a jóslásoknál. 
Herodotos Pontikos14 * azt beszéli, hogy Herakles is örvendezett, 
ha keselyű jelent meg neki vállalkozásainál. Ugyanis valamennyi 
állat közt ez a legártalmatlanabb, mely nem tesz semmi kárt 
abban, mit az emberek vetnek, vagy ültetnek, vagy táplálnak,

12 Pythia Apollo Delphibeli jós papnőjének közönséges neve.
18 Egy erőd a palatini hegyen.
14 A Pontus Euxinus Fekete tenger partján levő Heraklea város

ban született. Herakles történetét irta meg.
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csak holttestekkel táplálkozik; nem öl meg semmit, meg se 
sért olyat, miben élet van ; a szárnyasokhoz pedig rokonságból, 
még ha el is hulltak, nem nyúl. A sasok, baglyok, héják azon
ban megtámadják és megölik a saját élő fajbelieiket. Vagy 
mint Aischylos mondja :

Madárevő madár hogyan lehetne tiszta ?

Azonfelül egyéb madarak úgy szólván mindig szemeink előtt 
vannak és minden időben láthatók, a keselyű azonban ritka 
látvány, és nem egykönnyen jut eszünkbe, hogy keselyű-fiakra 
akadtunk volna. E ritka és szokatlan megjelenésük vezetett 
némelyeket ama helytelen vélekedésre, hogy kívülről, idegen 
földekről jönnek hozzánk ; és a jósok véleménye szerint ilyen
nek kell lenni mind annak, mi nem természetszerűleg és ön
magától, hanem isteni küldetésből jelenik meg.

X. Midőn Remus megtudá e csalfaságot, igen meg nehez
telt, majd aztán, hogy Romulus árkot ásat és ezzel a falat 
körülvenni szándékozik, a munkálatokat kigúnyolja, sőt azok 
elé akadályokat vet. Midőn végre az árkot még keresztül is 
ugrotta, némelyek szerint Romulus, mások szerint pedig tár
sainak egyike, Celer, leüté, és nyomban meg is halt. Elesett 
e küzdelemben maga Faustulus is és Pleistinus, ki, mint mond
ják, testvére volt Faustulusnak és evvel együtt neveié Romu- 
lust. Celer pedig Tyrrheniába futott, és ő róla nevezik a ró
maiak a gyorsan futókat és fürgéket «celeres»-nek. Azért ne
vezték el Quintus Metellust is, hogy atyjának halála után pár 
napra gladiator-versenyt rendezett, az előkészületek gyorsasága 
fölött csodálkozván Celernek.

XI. Romulus Remoniában eltemetvén Remust és felneve
lőit, tovább folytatá a város építését, Tyrrheniából magához 
hívatván férfiakat, kik őt, mint a mysteriumoknál szokás, ki- 
taníták a megtartandó szent szertartásokra és szabályokra. 
A mostani Comitium15 körül ugyanis egy kerek gödröt ása- 
tott és ebbe beledobák mindazon dolgok zsengéit, melyeknek 16

16 A Forum Romanumon levő szabad térség, a melyen a nép curiák 
szerint össze szokott jönni, törvényhozás és a papok választása végett.
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használatát a törvény megengedi és a természet szükségessé 
teszi. Végre mindenki azon vidékről, melyről érkezett, egy 
marok földet magával hozván, bedobá és a többivel össze
keverte. Nevezik pedig ezt a gödröt «mundus»-nak, ép úgy, 
mint a világegyetemet. Azután e körül, mintegy középpont 
körül, megvonták a város körfogatát. Az alapító az ekébe 
illesztvén vasát, egy ökröt és egy tehenet fog bele és a mes- 
gyén személyesen egy mély barázdát von, kísérőinek pedig az 
a dolguk, hogy az ekétől felvetett rögöket befelé forgassák.

Róma első kezdete.

és mit se hagyjanak kifordítva. E vonallal határolják meg a 
falak kerületét, és ezt hangkilökés folytán Pomeriumnak10 
nevezik, azaz a mi a fal mögött vagy azután van. A hol 
pedig kaput akarnak hagyni, leveszik az eke vasát, az ekét 
kiemelik és nyílást hagynak. Innét van az, hogy az egész falat 
szentnek tartják, kivéve a kapukat. Hogyha a kapukat is szent
nek tartanák, nem lehetne vallási kegyeletlenség nélkül rajtuk 16

16 Postmoenium =  quod est post moenia (a mi a falakon túl van).
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át oly dolgokat ki- és bevinni, melyek szükségesek ugyan, de 
nem tiszták.

XII. Hogy Róma alapítása a május kalendái17 előtti 11-ik 
napon történt, abban általánosan megegyeznek és e nap év
fordulóját ünnepük meg a rómaiak s ezt hazájok születése 
napjának is nevezik. Kezdetben, mint mondják, semmi élőt 
nem áldoztak fel ez alkalommal, mert azt hivék, hogy a ha
zájok alapítására szentelt ünnepet tisztán és vér nélkül kell 
megőrizniük. Különben a város alapítása előtt e napon egy 
pásztor-ünnepet is szoktak volt megülni, a melyet Pariliának18 
neveztek. Ma" ugyan a római űjhold nem egyezik meg a hel
lénekével, .azonban egész biztosan azt állítják, hogy az a nap, 
a melyen Romulus a várost alapítá, összeesett a hellen hó 
30-ik napjával; ugyanakkor napfogyatkozás is volt, melyről 
úgy vélik, hogy Antimachos19 teosi eposz-költő is tudott. Ez 
történt a hatodik Olympias20 harmadik évében.

Varro bölcselő idejében, ki a rómaiak közt legjártasabb 
volt a történelem mezején, élt egy bizonyos Tarutius21, annak 
barátja, egyébként bölcselő és mennyiségtudós, de elméleti 
kedvtelésből csillagjóslással is foglalkozott; és abban kitűnő
nek tartották. Varro ennek feladá, hogy vezetné le Romulus 
születése napját, óráját okkötés útján amaz eseményekből, me
lyeket e férfiúra vonatkozólag elbeszélnek, oly módon, mint a 
geometriai feladványokat szokták megoldani. Mert ugyanazon 
elmélet útján, valamint egy ember adott születési idejéből an
nak élete előre megmondható, úgy az adott életkörülmények
ből a születés ideje is kitudható. Tarutius teljesíté e feladatot. 
Miután ő e férfiúnak életviszontagságait, tetteit megfigyelé és 
életének tartamát, elhalálozása módját s minden ide vonatkozó

17 Calendae a rómaiaknál minden hó első napja.
10 Helyesebben Palilia, Pales mezei istennő után.
19 Perikies századában élt, «Thebais» czímű költeményével lett ne

vezetes.
30 Olympias a görög időszámítás alapja, két egymást követő olym- 

piai játék közt (1. Lykurgos 2-ik jegyz.) elmúló 4 évi időköz. Az I. Ol. 
Kr. e. 776—773-ig lévén. Róma alapítása a Kr. e. 754-ik évre esnék.

31 Cicerónak szintén barátja, «familiaris noster».
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körülményt egybevete, bátran és egész öntudatosan kijelenté, 
hogy Romulus fogantatása a második Olympias első évében 
történt, az egyiptomi Choiak hó 23-ik napján, a midőn teljes 
napfogyatkozás is volt, világra jött pedig a Thot hónap 21-ik 
napján napkelte körül. Róma meg a Pharmuthi hó 9-ik nap
ján 2 és 3 óra között alapíttatott általa. Azt hiszik ugyanis, 
hogy valamint a városnak, úgy az ember sorsának is előre 
meghatározott ideje van, mely első eredetétől kezdve a 
csillagok állásából kitudható. De ezek és az ilyes dolgok 
tán újdonságuknál és különösségüknél fogva kevésbé vonz
zák az olvasókat, mint a mennyire untatják meseszerű voltuknál 
fogva.

XIII. A város megalapítása után először is a mi csak 
fegyverfogható volt a népből, felosztá katonai csapatokra. Min
den egyes csapat 3000 gyalogos és 300 lovasból állott. És ez 
légiónak22 neveztetett, a mennyiben úgy válogatta össze mind
azokból, a kik fegyverfoghatók valának. A többi sokaságot 
meg néptömegnek tekintvén, populusnak hívá, azután 100-at 
a legkiválóbbak közöl senatorrá tett és azokat patríciusoknak, 
magát a gyülekezetét pedig senatusnak nevezé. A senatus23 
szó kétségtelenül az öregek tanácsát jelenti. Patríciusoknak24 
nevezték pedig a senatorokat némelyek szerint azért, mert 
törvényes származású gyermekek atyái valának, mások szerint 
meg inkább azért, mert ők fel tudták mutatni atyáikat, mit 
ugyan nem sokan tehettek azok közül, kik elsőben a városba 
özönlöttek. Mások pedig a patronatus szóból származtatják. 
Ezzel jelezék é£ ma is jelzik a pártfogói viszonyt, azt tartván, 
hogy egy bizonyos Patron, ki Euander25 társaságában jött be, 
az alacsony sorsúaknak védelmet és oltalmat nyújtván, maga 
után e viszonyra hagyta hátra nevét. Azonban legjobban meg
közelíti a valót ama nézet, hogy Romulus az elsők és leg
hatalmasabbak kötelességének tartá, hogy azok az alacsonyabb 
sorsúakra atyai gondot és figyelmet fordítsanak, egyúttal meg

22 Legere, kiválogatni, mintegy : választmány.
23 Senex =  öreg.
24 Pater =  atya.
25 Euander Árkádiából, ki állítólag gyarmatot alapított Latiumban.
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ezeket megtanítá, hogy ne féljenek a nagyoktól és ne irigyel
jék az ő méltóságukat, hanem jóakarattal forduljanak hozzájuk 
és tekintsék s nevezzék őket atyáiknak. És egész a mai napig 
az idegenek a senatus tagjait uralkodóknak nevezik, magok a 
rómaiak pedig «patres conscripti»-nek, egy elnevezés, mely a 
legnagyobb méltósággal és tisztelettel jár, de irigységgel leg- 
kevésbbé van összekötve. Kezdetben egyszerűen patresnek ne- 
vezék őket, későbben pedig, midőn mind többen vétettek fel 
közéjük, patres conscriptinek. E tiszteletreméltó név szolgált 
Romulusnál megkülönböztetésül a senatus és a nép között, de 
még egyéb nevekkel is elválasztá a hatalmasakat a néptől, 
amazokat patroninak nevezvén, mi annyit jelent, mint oltal
mazó, emezeket meg clientesnek, vagyis védenczeknek, és ez 
által csodálatos kölcsönös jóakaratot hozott létre közöttük, 
mely fontos jogviszonyoknak szolgált alapul. A patronok ma
gyarázták meg a törvényeket, pereikben segédkeztek, és min
den ügyeikben tanácsadóknak és gondviselőknek tanúsíták 
magukat. A cliensek pedig nemcsak tisztelettel adóztak nekik, 
hanem, ha szegények voltak, leányaikat kiházasítani és adós
ságukat kifizetni segíték. Sem törvény, sem hatóság nem kény- 
szerítheté a patronust, hogy cliense, sem a clienst, hogy pat- 
ronusa ellen tanúskodjék. Később egyéb jogviszonyuk fen
nmaradván, csak azt tárták rút és nemtelen dolognak, ha a 
hatalmasak az alacsony sorsúaktól pénzt fogadtak el. Ennyit 
erről.

XIV . Róma megalapítása után a negyedik hó folyamán 
történt, mint Fabius elbeszéli, a merész nőrablás. Némely író 
azt állítja, hogy Romulus már természeténél fogva harczvágyó 
lévén, de másrészt hitelt adva némely jóslatoknak, hogy Ró
mának végzete az, hogy háborúktól nevelődve és gyarapodva 
érje el a nagyság legmagasabb fokát, e miatt követte el ezt 
az erőszakoskodást a sabinok ellen. Hisz’ nem is valami sok, 
mindössze csak 30 hajadont rabolt el tőlök, mert inkább há
borúra volt szüksége, mint házasságokra. Ez azonban nem va
lószínű. Hanem látván Romulus, hogy a város gyorsan megtelt 
ugyan lakosokkal, de közülök csak kevesen voltak nősek, a 
legnagyobb rész pedig mint nyomorúságos, kétes egyénekből

Pjutarchos. /. 5
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álló gyülevész had, megvetésnek volt kitéve és előre látható 
volt, hogy tartósan nem fog együtt megmaradni, abban a re
ményben volt, hogy eme jogtalanság által, ha ugyan majd 
ki fogják engesztelhetni a nőket, alapját fogja megvetni a sa- 
binokkal való összekeveredésnek és szorosabb viszonynak, s 
ily módon fogott a dologhoz. Legelőször is azt a hírt terjesz
tető, hogy egy bizonyos istennek a föld alá rejtett oltárát fel- 
találá. Ez istent pedig Consusnak nevezők, akár mivel tanács
adó istennek gondolák (a mennyiben máig is consiliumnak 
hívják a tanácskozó gyülekezetét, az első hatósági személyeket 
pedig consuloknak, mint első tanácsosokat), akár pedig Neptun 
equestrist26 értették rajta; ennek oltára ugyanis a nagy cir- 
cusban áll, és egyébkor láthatlan, csakis a lóversenyek alkal
mával van felfedve. Mások meg általában azt állítják, hogy, 
mert a tanácsadásnak titkosnak és elrejtettnek kell lenni, nem 
ok nélkül van az istennek oltára a föld alá rejtve. Hogy az 
oltár előtűnt, Romulus kihirdeté, hogy tiszteletére fényes áldo
zatot, verseny játékot és népies látványosságokat rendez. Nagy 
sokaság jött össze, ő meg a legkiválóbbakkal az első sorban 
foglalt helyet bibor-palástba burkolva. A támadásra jelül az 
szolgált, hogy ő felkel és palástját összehajtja, aztán ismét fel
öld. Sokan övéi közül karddal felfegyverkezve ügyeltek rá, és 
az adott jelre kirántván kardjaikat, nagy lármával előrohannak 
és elragadják a sabinok leányait, magukat pedig sértetlenül 
futni engedék. Némelyek állítása szerint csak harminczat ra
gadtak el, a kik után a curiák nevöket nyerték; Valerius27 
Antiumból 527 hajadont említ, Juba 28 meg 683-at. Legnagyobb 
mentségére szolgált pedig Romulusnak az, hogy asszonyt csak 
egyet raboltak el, Hersiliát, ezt is tévedésből, hogy tehát nem 
kicsapongásból vagy jogtalanságból követték el a rablást, ha
nem avval a szándékkal, hogy a két nemzetet a legbensőbb 
kötelékek által összevegyítsék és egyesítsék. Hersiliát, mint

26 Neptunt a lovak védőjének, gondozójának tartották.
27 «Annales» czímű 72 könyvből álló munkája elveszett. Élt Sulla 

idejében.
28 Mauritániái király fia, kit Caesar diadalmenetében magával vitt 

Rómába, hol nevelésben részesült.
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mondják, Hostilius, a rómaiak egyik legkiválóbb férfia vette 
nőül; mások szerint pedig maga Romulus, kinek gyermekei 
is lettek tőle; az egyik egy leány, Prima, ki születésének rendje 
miatt neveztetett el így, és egy fiú, kit ő a polgároknak ő 
általa történt összegyűjtése miatt Aollisnak29 * nevezett el, a 
későbbiek meg Avilliusnak. Azonban a troizeni Zenodotos 3t 
emez elbeszélése sok ellenzőre talál.

XV. Mint beszélik, a hajadonok rablói közt akadtak kö
zönséges emberek is, kik egy szépségére és termetére kiváló 
leányt vezettek. Néhányan az előkelők közül találkozván velők, 
el akarják őt tőlök venni; az elragadok pedig azt kiáltják, 
hogy Talasiushoz, egy fiatal, de derék és jóhírnevű férfiúhoz 
vezetik. Ezt hallván, szerencsét kívánnak hozzá és tapsolva 
helyeslik, sőt néhányan visszafordulván, elkísérik Talasius iránti 
jóindulatból és barátságból, s ennek nevét kiabálva hangoz
tatják.

Ez időtől fogva a rómaiak egész mostanáig, ép úgy, mint 
a hellének a Hymenaiost,31 megéneldik lakodalmaikban Tala- 
siust, mert mint mondják, Talasius szerencsés volt ezzel a 
nővel. Azonban a karthágói Sextius Sylla, egy a múzsáktól és 
a grátiáktól egyaránt kedvelt férfiú, azt mondá nekünk, hogy 
Romulus Talasius nevét jelszóul adta ki a rablásra. Mindnyájan 
ugyanis, a kik a szüzeket elragadták, Talasiust kiabálták : és e 
miatt maradt fenn e szokás a lakodalmakban. Az írók több
sége azonban, köztök Juba is, azt tartja, hogy ez felhívást, 
biztatást jelent a munkásságra, főleg a gyapjumunkákra 
— talasia — mert akkor még az itáliai szók nem vegyültek 
a görögök közé. És, ha ez igaz, és ha a rómaiak e szót talasia 
akkor úgy használták, mint mi görögök, úgy annak a szokás
nak más valószínűbb okára lehet következtetni. Midőn a sabi- 
nok és rómaiak a háború után kibékültek, a nőkre vonatko
zólag oly egyezséget kötöttek, hogy azok férjeik részére semmi 
más munkát nem teljesítenek, mint a gyapjúszövést. És az

29 Görög szó, annyit jelent mint tömött, sűrű.
80 Umbria történetét irta meg.
81 Egy kalandos történetű szép görög ifjú. — azután a házasság

istene.
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az idők folyamán fenmaradt az a szokás a lakodalmaknál, 
hogy a leányt kiházasítók, a kísérők és egyáltalán a jelenlevők 
tréfálkozva Talasiust kiabálják, ez által tanúsítván azt, hogy a 
haza vezetett menyasszonynak semmi más dolga nincs, mint 
a gyapjúszövés. Máig is fennáll még az a szokás, hogy a 
menyasszony nem magától lépi át a ház küszöbét, hanem fel
emelve viszik át rajta, azért, mert akkoriban sem lépték át, 
hanem erőszakkal vitettek be. Némelyek meg azt beszélik, 
hogy a férjhez mentnek haját dárda hegyével választják el, 
jeléül annak, hogy az első házasság harcz és erőszak folytán 
jött létre. Ezekről a «Kérdések» czímű munkámban bőveb
ben értekeztem. Véghez vitetett pedig e merész rablás, az 
akkori Sextilis, most pedig Augustus hó 18-ik napján, a melyen 
a Consualiák ünnepét ülik.

XVI. A sabinok számos és harczos nép voltak, kik erő
dítés nélküli falvakban laktak, mert mint lakedaimoni telepe
sek,32 hozzájok illőnek tárták, hogy büszkék legyenek, s félel
met ne ismerjenek. Belátván azonban, hogy a legdrágább 
kezesség köti le őket, de leányaikat is féltvén, követeket Ívűidé
nek illő és méltányos ajánlattal, hogy Romulus adja vissza 
leányaikat, tegye jóvá erőszakos tettét, azután legyen rajta, 
hogy törvényes úton a két nemzet közt barátságot és össze
köttetést létesítsen. Romulus azonban a leányokat vonakodott 
kiadni, ajánlá mégis a sabinoknak, hogy hagyják jóvá a meg
lévő összeköttetést. Erre egy része tanácskozások és készülő
dések közt tölté idejét. Azonban Akton, a Caeninae-beliek33 
királya, egy tüzes és hadi dolgokban jártas férfiú, már Romulus 
első merényleteit gyanús szemmel nézte, a sabin nők elrablása 
folytán pedig meggyőződött arról, hogy mindenkire nézve félel
messé és tűrhetetlenné válik, ha meg nem fenyítik, azért első
nek nyúlt fegyverhez, és nagy hadi erővel indult Romulus 
ellen, ez pedig ő ellene. Szemben állván, kölcsönös mérlege
lések után páros viadalra hívták ki egymást, mialatt a seregek

32 Állítólag Lykurgos szigorú intézkedései miatt elégedetlen spár
taiak, kik hazájukat elhagyván, Italiában, Sabinumban telepedtek le.

33 Caeninae város Latiumban a sabinok szomszédságában, kikkel 
valószínűleg szövetséges viszonyban állott.
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mozdulatlanul fegyverben állának. Romulus fogadalmat teve, 
hogy ha győz és leveri ellenét, ennek fegyverét Jupiternek 
fogja szentelni. Győzelmesen le is sújtja, seregét csatában meg
futamítja, városát meg elfoglalja.

De nem bántalmazta a bent elfogottakat, csak azt paran- 
csolá meg nekik, hogy házaikat rombolják le, és kövessék őt 
Rómába, hol a polgárokkal egyenlő jogokban fognak része
sülni. Rómát mi sem emelé jobban, mint az, hogy a meg- 
győzötteket folyton magához csatolá és beolvasztá. Romulus 
azon töprengvén, hogy fogadalmát minél kedvesebbé tegye 
Jupiter előtt, és a népnek illő látványt nyújtson, táborában 
egy rendkívül nagy tölgyfát döntött le és győzelmi jellé alakítá 
át. Akrón fegyvereit pedig egymásután sorban elrendezvén, 
arra felaggatá, ruháját föltüré és röpködő haját borostyánnal 
koszorúzá. Majd jobb vállára vette az egyenesen felnyúló 
diadaljelet s úgy lépdelt elől egy diadal-énekbe kezdvén, 
mialatt serege fegyverben követé, a nép pedig örömmel és 
bámulattal fogadá. Ez a díszmenet volt a későbbi diadalmene
teknek eredete és előképe, a diadaljel meg Jupiter Feretrius 
fogadalmi ajándékának neveztetett el. Mert a rómaiaknál «ferire» 
annyit jelent, mint ütni, Romulus pedig fogadalmában azt 
kéré, hogy ellenét leüthesse, leverhesse. E zsákmányt Varró 
szerint «opimá»-nak nevezik, mert a vagyont így mondják: 
«opem». Több valószínűséggel származtatható ez az «opus» 
szóból, mely munkát, művet jelent. Mert csak az ellenfél 
vezérét sajátkezűleg megölő vezérnek engedtetik meg vitézsége 
miatt, hogy zsákmány-opimát szentelhessen föl. Es ez csak 
három római vezérnek jutott osztályrészül, először Romulusnak, 
ki a Caeninae-beliek királyát öli meg, azután Cornelius Cossus- 
nak, ki a tyrrhének királyát Tolumniust verte le, végre Claudius 
Marcellusnak, a ki meg a gallok királyát Britomartust győzé 
le. Cossus és Marcellus már négy-lovas szekéren vonultak be, 
maguk vivén a győzelmi jeleket, azonban Dionysius helytelenül 
állítja, hogy Romulus szekeret használt a bevonulásnál, mert 
mint állítják, Tarquinius Demaratus fia volt az első a királyok 
közt, ki a diadalmenetek eme módját és pompáját életbe lép
tette. Mások szerint Publicola tartotta először bevonulását sze
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kéren. Különben a Rómában látható és a győzelmi meneteket 
ábrázoló minden szobrok Romulust gyalog tüntetik elő.

XVII. Caeninae elfoglalása után, mialatt a többi sabinok 
hadi készületekkel foglalatoskodtak, Fidenae, Crustumerium és 
Antemnae lakói egyesültek a rómaik ellen. Csatára kerülvén 
a dolog, szintén meggyőzettek és kénytelenek valának tűrni, 
hogy Romulus városaikat elfoglalja, mezeiket feloszsza, magokat 
pedig Rómába áttelepítse. Romulus minden egyéb földet fel
osztott a polgárok között, kivéve az elrablóit hajadonok atyáinak 
birtokát, melyet az utóbbiaknak meghagyott. E  miatt méltatlan
kodván a többi sabinok, Tatiust választák vezérükké és Róma 
ellen indultak. A város nehezen volt megközelíthető a mostani 
Capitolium-erőd 34 miatt, melyben őrsereg állott, a melynek Tar- 
peius volt a vezére, nem pedig Tarpeia szűz, mint némelyek 
mondják, kik ugyancsak együgyű színben tűntetik fel Romulust. 
Tarpeia a vezér leánya volt, ki feladá az erődöt a sabinoknak, 
vágyakozván a karpereczekre, melyeket rajtok látott és árulása 
dijául azt kéré, a mit bal karjokon viselnek. Ebbe Tatius 
beleegyezvén, a leány éjjel egy kaput nyit ki és beereszté a 
sabinokat. Tehát úgy látszik, nem egyedül Antigonos 35 mondá 
azt, hogy az árulókat szereti, de azokat, kik az árulást már 
elkövették, gyűlöli, s Caesar Augustus sem áll egymagában, 
ki Rhymitalkes thrák királyra vonatkozólag azt mondá, hogy 
szereti az árulást, de az árulót gyűlöli. Sőt inkább közös 
érzülete ez mindazoknak, a kiknek ily gonoszokra szükségük van, 
mint a méregre vagy némely állatok epéjére : kedvelik, midőn 
igénybe veszik szolgálatukat és megutálják gonoszságukat, ha 
azt már elnyerték.

így érezvén Tatius Tarpeia iránt, meghagyja a sabinoknak, 
hogy a megállapodásokat emlékökben tartsák és tőle mit se 
tagadjanak meg abból, mit a balkarjokon hordanak. Legelőször 
ő kapcsolja le karpereczét karjáról és pajzsával együtt reá 
hajítja. Mindnyájan ugyanazt teszik, mire aztán Tarpeia az 
aranytól és pajzsoktól elborítva tömegük és súlyuk alatt meghal.

34 Elnevezését Jupiter templomának alapozásakor ott talált ember
főtől — caput — nyerte; azelőtt Saturnius, később Tarpeius.

55 Macedóniai király.
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Azonban Tarpeius is megbünhődik. Romulustól árulással vádol- 
tatván, a mint ezt Juba Sulpicius Galba 36 után elbeszéli. 
A Tarpeiára vonatkozó egyéb adatokból hitelt nem érdemelnek 
azok, a melyek azt állítják, hogy Tatiusnak a sabinok vezérének 
leánya volt, ki azért követte el az árulást, mert együtt lakni 
kényszerült Romulusszal és atyja által büntettetett meg. Ezek 
közé tartozik Antigonos 37 is. Symilos 38 költő pedig egyáltalán 
hiábavalóságot beszél, azt vélvén, hogy Tarpeia nem a sabi- 
noknak, hanem a keltáknak adta föl a Capitoliumot, kiknek 
királyába beleszeretett. Ugyanis ezeket mondja:

Fenn lakván Tarpejja magas Capitolium ormán,
Rc5ma falának emígy elveszítője leve;

Férjet óhajtva, a kelta királyt szemeié ki magának.
S őseinek honját hütelenül od’adá.

Azután lentebb halálára vonatkozólag :

Majd a bojok meg a keltáknak tengernyi vitézi,
Innen a Pón ölték és temeték is el őt,

Karjokról levevén a pajzsokat úgy vetik ő rá, 
így tisztes temetés érte gyalázatos őt.

XVIII. Tény azonban, hogy az itt eltemetett Tarpeiától 
neveztetett a halom Tarpejinek mindig, míg Tarquinius király 
e helyet Jupiternek szentelvén, maradványai innen elvitettek 
és Tarpeia neve feledésbe ment, mindazonáltal a Capi
tolium egyik szikláját ma is Tarpejinek hívják, a melyről a 
gonosztevőket szokták letaszítani. A fellegvár a sabinok hatal
mába kerülvén, Romulus haragjában harczra hívja ki őket, mit 
Tatius felbátorodva el is fogad, látván, hogy biztos vissza
vonulás áll rendelkezésökre, ha szorongattatnának. A közbenső 
tér ugyanis, melyen összeütközni szándékoztak, számos hal
moktól körülvéve, heves és nehéz küzdelemre nyújtott kilátást 
mind a két félnek a terep-nehézségek miatt, a hol a futás és 
üldözés szűk helyre volt szorítva. Kevés nappal azelőtt a Tiber 
történetesen kiáradván, mély és sötét iszapot hagyott hátra 
azon a lapályon, hol most a Forum terül el, s mivel egyáltalán

86 Galba császár nagyatyja, egyébként ismeretlen.
87 Görög iró II. Ptolemaeus idejéből.
88 Görög költő, ki Italia történetét versekben irta meg.



72 PLUTAKCHÜS.

nem volt szembetűnő, azért annál nagyobb veszedelem is 
lappangott alatta, mert őrizkedni sem lehetett tőle. Midőn a 
sabinok erről mit sem tudván e hely felé vonultak, szerencsés 
véletlen jött segítségükre. Curtius egy kiváló, hírére és bátor
ságára büszke férfiú, a többiek előtt messze előre lovagol, 
midőn a mélység egyszerre elnyeli lovát. Egy ideig ütéssel és

Jupiter Stator temploma későbbi alakjában.

biztatással törekszik lovát kihajtani, midőn pedig ez lehetetlen 
volt, lovát ott hagyván magát menté ki. Ez a hely ő utána 
még most is Curtius-mocsárnak neveztetik. A sabinok e vesze
delemtől megnekedvén, heves ütközetet vívtak, mely eldöntetlen 
maradt, ámbár sokan elvesztek, köztök Hostilius is. Ez, úgy 
mondják, Hersiliának volt a férje, Hostiliusnak pedig, a ki
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Numa után uralkodott, nagyatyja. Mint valószínű, ez után 
rövid idő alatt több ütközet történt, azonban főleg csak az 
utolsóról emlékeznek meg. Ebben Romulus fején kővel oly 
sebet kapott, hogy majd lerogyott, felhagy tehát az ellen
állással a sabinokkal szemben, a rómaiak is engednek és futva 
a Palatium felé tartanak, leszoríttatván a síkságról. Majd 
Romulus sebéből felocsúdván, fegyverrel kezében a futamodók 
elébe siet s hangos kiáltással biztatja őket, hogy álljanak meg 
és küzdjenek. A futás általánossá válván körülötte és senki sem 
mervén visszafordulni, az égre emeli kezeit és kéri Jupitert, 
hogy állítsa meg seregét, hogy ne fordítsa el tekintetét Róma 
veszni indult ügyétől, hanem állítsa azt helyre. Alig végzé be 
imáját, sokakat szégyen-érzet szállt meg a király miatt és gyors 
változással a futamodók bátorságot nyertek. Megállanak tehát 
először is azon a helyen, a hol most Jupiter Stator temploma 
áll, mi annyit jelent mint megállító. Itt sorakozván, vissza- 
szoríták a sabinokat, egész a mostani Regiáig39 és a Vesta 
templomig.

XIX. Midőn itt új harczra készülődnének, csodálatos és 
leirhatlan látomány tartóztatá fel őket. A sabinok elrabolt 
leányai tűnnek elő mindenünnen sírás és jajgatás közt és a fegy
vereken, holtakon át, mint egy istenségtől megszállottak, 
atyáikhoz és férjeikhez rohannak, némelyek csecsemőiket hozzák 
karjaikon, mások szétbontott hajukat lobogtatják, mindnyájan 
azonban a leggyengédebb kifejezésekkel szólítgatják majd a 
sabinokat, majd a rómaiakat. Mindkét fél ellágyult és soraik 
közt helyet engedőnek nekik, hogy ott megálljának ; a sirás 
mindnyájokat áthatja ; tekintetök mély szánalmat ébreszt és 
még inkább szavaik, melyek nyílt és igaz szemrehányások után 
kéréssel és könyörgéssel végződtek: «Mit vétettünk tinektek, 
mondák, mi rosszat tettünk azzal, hogy szenvedtünk, hogy most 
is keserves kínokat szenvedünk ? Erővel és törvény ellenére 
elraboltak minket azok, kikhez ma tartozunk ; elraboltatván, 
elfeledének minket testvéreink, atyáink és rokonaink mind
addig, míg az idő a legbensőbb kötelékekkel fűzött minket

39 Numitor, vagy inkább Numa király palotája.
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leggonoszabb elleneinkhez, és azt tette, hogy most remegünk 
azokért, a kik velünk jogtalanságot és erőszakot követtek el, 
ha harczolnak és megsiratjuk őket, ha elesnek. Mig hajadonok 
valánk, nem jöttetek el boszut állani mi érettünk a jogtiprókon, 
most pedig elszakítjátok a nőket férjeiktől, az anyákat gyer
mekeiktől. Szánalmasabb mi ránk nyomorultakra nézve segít- 
ségtek, mint akkori gondatlanságtok, árulástok. Ily szeretettel 
viselkedtek ők irányunkban, ily szánalommal vagytok ti hozzánk. 
És ha más okból harczoltatok is, kell, hogy ennek véget 
vessetek, mert épen mi általunk lettetek nagy-atyákká és roko
nokká. Ha azonban mi érettünk harczoltok, vigyetek el minket 
vőitekkel és unokáitokkal, és adjátok vissza atyáinkat, roko
nainkat, ne foszszatok meg minket gyermekeinktől és férjeinktől. 
Könyörgünk ti néktek, ne tegyetek ismét foglyokká minket!» 
Hersiliának ilyen és hasonló előterjesztése, és a többieknek 
könyörgése folytán fegyverszünetet kötöttek és a vezérek alku
dozásra összejöttek. E közben az asszonyok férjeiket, gyerme
keiket atyáikhoz és testvéreikhez vezeték, italt és ételt hozának 
nekik, kiknek erre szükségök volt, a sebesülteket meg haza 
szállítván, ápolák és látni engedék, hogy otthon ők az urak, 
hogy férjeik figyelmesek irányukban és jóakaratban, meg 
teljes tiszteletben részesítik őket. Ennek folytán a béke létre
jött oly feltételekkel, hogy a nők közül, a kik hajlandók, 
férjeiknél maradjanak és mint föntebb elmondtam, mentesek 
legyenek minden munkától és szolgálattételtől, kivévén a 
gyapjúszövést; a rómaiak és sabinok lakjanak közösen a városban, 
és a várost nevezzék Romulus után Romának, az összes 
rómaiakat Tatius hazája után 40 Quiritesnek ; mindketten közösen 
uralkodjanak és vezéreljék a hadsereget. A hely, hol az egyez
séget megkötötték, máig is comitiumnak neveztetik; «össze
jönni» ugyanis a rómaiaknál annyi mint comire.

XX. A város ily módon megkétszereződvén, a sabinok 
közöl ioo patricius választatott a többiek mellé, a légiókban 
a gyalogság száma 6ooo-re, a lovasságé pedig 600-ra emelke
dett. Három tribust állítanak fei, az elsőt Romulus után Ram-

40 Curesról. a sabinok fővárosáról.
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nenses, a másikat Tatius után Tatiensesnek nevezék, a harma
dikat Lucerensesnek, ama szent liget után, melybe, miután 
menedék nyittatott, sokan menekültek és az alkotmány része
seivé lettek, mert a rómaiak a ligetet lucusnak nevezik. Hogy 
pedig ennyi tribus volt, már a név is tanúsítja,41 és máig is 
tribusoknak nevezik a törzsöket, és tribunoknak a törzsiőnö- 
köket. Minden tribus 10 curiát foglalt magában, melyeket, 
mint némelyek mondják, az elrablott asszonyokról neveztek el. 
Ez azonban, ügy látszik, téves állítás, mert több curia hely
nevet visel.

Végre az asszonyokat is többféle tiszteletben részeltették; 
ide tartozik, hogy ki kell elölök térni az útból, nem szabad 
semmi illetlent mondani egy nő jelenlétében, sem magát 
mezítelenül mutatni, mert különben főbenjáró bűntett vádja 
alá kerül, fiaik pedig viselik az úgynevezett bullát,42 egy nyak
ékszert, így nevezve hasonlatossága miatt a vizbuborékhoz, és 
biborszegélyű 4;i köpenyt. A két király nem tartott közvetlenül 
közös tanácskozásokat egymással, hanem előbb mindegyik 
külön saját száz senatorával, azután hívák össze mindnyájokat 
közös gyűlésre. Tatius ott lakott, hol most a Moneta 44 tem
ploma áll, Romulus pedig az úgynevezett «szép part» lépcsői
nél. Ezek a Palatin hegyről a nagy Circusba levezető út mentén 
vannak. Mint mondják, itt állott a szent somfa, melyről azt 
regélték, hogy Romulus próbára teendő a maga erejét, lehajítá 
dárdáját, melynek nyele somfából volt, az Aventini hegyről, s 
annak hegye oly mélyen hatolt a földbe, hogy azt kihúzni, noha 
sokan megkisérlék, senki sem bírta. A fa termékeny földbe 
kerülvén, megeredett, sarjakat eresztett és szép törzsökös som
fává növekedett, Romulus utódai ezt mint legszentebb tárgyat

41 Tribus a latin «tres, tria» szóból =  három.
42 Aranyból vagy ezüstből készült kis félgömb, mely a megigézés 

ellen bűvös szert rejtett magában.
43 Toga praetexta, fehér köpeny, bíbor szegélylyel, melyet a ható

sági személyek is viseltek.
44 Juno tiszteletére Camillustól a capitoliumi hegyen épített tem

plom ; Juno «Moneta», mert egy földrengésre előre figyelmeztető a 
rómaiakat (moneo =  intek, figyelmeztetek). Közelében volt később a 
pénzverő ; innen a pénz neve is : «moneta».
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őrizék és gondosan fallal vették körül. Ha a mellette elhaladók 
közöl valaki úgy találta, hogy ez nem elég üde és zöld, hanem 
mintha száradozna, sorvadozna, úgy ezt azonnal hangosan közié, 
a kikkel összejött. Ezek aztán mintha csak tűzoltásnál segéd
keznének, vízért kiabáltak, és mindenünnen összefutottak, vízzel 
teli edényeket hozván e helyre. Azt is mondják, hogy midőn 
Cajus Caesar 45 a lépcsőket javította, a munkások a fa közelé
ben ásván, gyökereit vigyázatlanságból teljesen elrongálták és 
a fa elszáradt.

XXI. A hónapokat a sabinok a rómaiaktól vették át, és 
a mi ezekre vonatkozólag följegyzésre érdemes vala, az Numa 
életrajzában meg is van írva, míg Romulus azoknak kerek 
pajzsát hozta be és megváltoztatá a saját s a rómaiak fegy
verzetét ; azelőtt ug^mis argosi pajzsokat46 viseltek. Egymás 
ünnepeiben és áldozásaiban részt vettek; azokat pedig, melyeket 
azelőtt külön tartottak meg az egyes népek, nem szünteték 
meg, hanem más közöseket is létesítettek. Ezek közé tartozik 
a Matronaliák ünnepe, mely az asszonyok tiszteletére alapítta- 
tott, hogy a háborúnak véget vetettek, és a Carmentáliák 
ünnepe. Némelyek a Carmentát egy párkának tartják, ki az 
emberek születése fölött intézkedik, és ez okból tisztelik őt az 
anyák. Mások szerint pedig az arkadiai Evander neje volt, ki 
mint jósnő ihletségében verses jóslatokat adott és «carmentá»- 
nak neveztetett, mert a verseket «carminá»-nak mondják. 
Valódi neve azonban Nikostraté volt. És ebben mindnyájan 
megegyeznek. Némelyek azonban a Carmenta szót több való
színűséggel úgy magyarázzák, hogy az olyant jelent, ki eszétől 
meg van fosztva, a rajongás folytán beálló őrület miatt. Mert 
megfosztva lenni az ő nyel vökön «carére», «mens» pedig az 
ész. A Parilia-ról már föntebb volt szó. A Lupercaliák, tekin
tettel idejökre, úgy látszik tisztító ünnepek, ugyanis február hó 
feriáin 47 tartatnak meg, melyet tisztító hónak magyarázhatunk,

46 Caligula, a rómaiak 3-ik császára.
46 Négyszegletesek.
47 Februare ős latin szó =  tisztítani, kiengesztelni; feriák =  szü

netek, melyeken bizonyos jogcselekményeket végezni tilos vala (a mai 
«normanapokrt).
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és magát e napot régente «febrata»-nak hívták. Az ünnepnek 
neve görögül Lykaia,48 s azért azt hiszik, hogy Ősrégi időkből 
még az Evanderral bejött árkádoktól származik. Az azonban 
szintén el van terjedve, hogy a nőstény farkastól is lehet a 
nevet származtatni, ugyanis úgy látjuk, hogy a lupercusok 49 50 
körfutásukat azon a helyen kezdik, hová állítólag Romulust 
kitették. Az ezen alkalommal végbevitt dolgok az ünnep erede
tére nézve tájékozást nem nyújtanak. Kecskéket vágnak le, 
azután két előkelő ifjat vezetnek oda, majd némelyek véres kés
sel homlokukat megérintik; mások meg tejbe áztatott gyapjú
val azonnal letörlék. Az ifjaknak a letörlés után nevetniök kell. 
Azután a kecskék bőrét össze vagdalják, majd mezítlenül, csu
pán felövezve, futásnak indulnak és azokat, a kikkel találkoz
nak, szíjjal ütik. A fölserdült nők nem futnak el az ütlegelés 
elől, azt vélvén, hogy ennek a könnyű szülésre és a terhes
ségre jótékony befolyása van. Egyik sajátossága ez ünnepnek, 
hogy a lupercusok kutyákat is áldoznak fel. Egy bizonyos 
Butas,r,° a ki elegikus költeményeiben a római szokásokat 
meseszerű okokból származtatja le, azt mondja, hogy Romulus 
és társai megölvén Amuliust, örvendezve futottak oda, a hol 
mint csecsemőket a farkas szoptatá; eme futás utánzására 
tartják meg az ünnepet, és előkelő ifjak futnak.

Mint Romulus s Rémus hajdan karddal kezeikben 
Álba felől futnak verve az útbajövőt.

És hogy véres késsel érintik homlokukat, az jelképe az 
akkori öldöklésnek és veszedelemnek, a tejjel való mosás végre 
szoptatásuknak emléke.

Caius Acilius 51 pedig azt beszéli, hogy a város alapítása 
előtt Romulusnak és testvérének marhái eltűntek; erre ők 
Faunushoz imádkozván mezítelenül, nehogy az izzadás terhökre 
legyen, futásnak erednek a keresésre : és ezért futnak mezíte
lenül a lupercusok. A mi pedig a kutyát illeti, azt mondhatni,

48 Farkas-ünnep.
49 Pan isten papjai.
50 Csak az alább idézett két vers maradt fenn tőle.
51 Néptribun Kr. e. 198-ban, görögül írt évkönyveket.
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hogy ha az az ünnep engesztelés, úgy azt engeszteléskép 
áldozzák fel. De a görögök is engesztelő ünnepeiken kutya- 
kölykeket hordanak körűi, és sok helyen divatos az úgyneve
zett Periskylakismos.52 Ha pedig ez a farkas iránti hálából 
történik, mert Romulust táplálá és megmenté, nem ok nélkül 
vágják le a kutyát, mert az a farkasok ellensége ; hacsak nem 
azért büntetik ez állatot, hogy a lupercusokat boszantja, midőn 
körülfutnak.

XXII. Beszélik továbbá, hogy a tűz tiszteletét is Romulus 
hozá be először, kiválasztván e czélból a Vestales nevezetű szent 
szüzeket. Mások azonban ezt Numának tulajdonítják, egyéb
ként a hagyomány szerint Romulus kiválóan istenfélő és a jós
lásban is jártas volt, és ez okból szokta hordani az u. n. litu- 
ust. Ez egy görbe bot, melylyel a madárjóslat végett leülök 
az égtájakat jelölik meg. Ez a Palatin hegyén őriztetvén, 
a városnak a galloktól történt elfoglalásakor eltűnt; azután, 
hogy a barbárokat elűzték, mély hamu alatt feltalálták és 
pedig sértetlenül a tűztől, holott ez minden egyebet elpusztí
tott és megsemmisített. Romulus némely törvényeket is hozott,, 
melyek közül igen szigorú az, mely megtiltja a nőnek, hogy 
férjét elhagyja, ellenben megengedi a férjnek, hogy nejét méreg
keverés, gyermek-becsempészés, vagy a kulcsoknak hamisok
kal való felcserélése és házasságtörés miatt elűzze, ha pedig 
egyéb okból küldené el, vagyonának egy része a nőt illeti, 
a másikat pedig Ceres templomának rendelé; a ki pedig 
elválik nejétől, áldozni tartozik a föld alatti isteneknek. Saját
ságos az, hogy az atyagyilkosokra semmi büntetést nem szab
ván, minden gyilkosságot atyagyilkosságnak nyilvánít, mintha 
amaz ugyan átkos, emez azonban lehetetlen volna. Es hosszú 
időn át úgy látszott, hogy méltán nem vette tekintetbe az ily 
bűntényt, mert közel 600 év folytán senki sem követett el 
Rómában ilyest. A legelső atyagyilkos, mint beszélik, Lucius 
Ostius volt, a hannibáli háború után. De legyen ez elég 
ezekre vonatkozólag.

XXIII. Tatius uralkodásának 5-dik évében, ennek néhány

52 Kutyakölykök körűlsétáltatása.
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barátja és rokona az úton találkozván a Laurentum-beliek53 
Rómába menő követeivel, megtámadták őket, hogy pénzöket 
erővel elvegyék, s mivel nem engedék, hanem védék magukat, 
megölék őket. Ily gonosz merénylettel szemben Romulus 
szükségesnek tartá, hogy a gonosztevők tüstént megbüntettes- 
senek, de Tatius ezt elodázá és halogatá. Ez volt az egyedüli 
oka nyílt meghasonlásuknak, egyebekben pedig lehető mér
sékletet tanúsítván egymás iránt, a kormányzást közös egyet
értéssel vitték. A meggyilkoltak rokonai megfosztatván Tatius 
által minden törvényes megtorlástól, megtámadják őt Lavi- 
numban, 54 midőn Romulusszal áldozott, és megölték, Romulust 
pedig mint ^igazságos férfiút üdvkiáltások közt haza kisérték. 
Romulus Tatius tetemeit Rómába hozván, tisztességesen eltemet - 
teté, sírja az aventíni hegyen az u. n. Armilustrium55 56 mel
lett van, a gyilkosság megtorlásával azonban egyáltalán nem 
törődött. Néhány történetíró azt beszéli, hogy Laurentum városa 
félelemből kiszolgáltatá Tatius gyilkosait, Romulus azonban 
elbocsájtá őket, azt mondván, hogy a gyilkosság gyilkosság 
által ki van egyenlítve. Ezen eljárás szóbeszédre és gyanúra 
adott alapot, mintha kedvére történt volna, hogy uralkodó 
társától megszabadult, a közügyekben azonban zavart nem 
idézett elő, sem a sabinokat tel nem lázította, sőt némelyek 
iránta való jóindulatból, mások meg hatalmától való félelemből, 
a többiek pedig istennek tartván őt, teljes odaadással mind
végig csodálói maradtak. De a külföldiek közöl is sok bámu- 
lója akadt Romulusnak, és a régi latinok követeket küldvén 
hozzá, barátságot és szövetséget kötöttek, Fidenaet pedig 
Róma szomszédos városát elfoglalta, állítólag hirtelenében lova
sokat küldvén ki azzal a rendelettel, hogy a kapuk sarkait 
vágják ki, és azután váratlanul maga is ott termett; mások 
szerint a fidenaeiek előbb követték a betörést, zsákmányt 
hajtván el, s nagyban pusztítván a vidéket egészen az elő-

53 Laurentum város Latiumban a tengerparton.
54 Ősrégi város Latiumban, nevét állítólag Aeneas nejétől, Laviniá-

tól nyerte.
56 Fegyvertisztítás, mely az Aventin hegyén nagy ünnepélyességek 

közt ment végbe, a midőn a hadsereg fölött szemlét tartottak.
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városig. Ekkor Romulus cselt vett nekik, sokakat közülök leöl, 
és városukat elfoglalja. Azonban nem pusztítá el azt, sem fel 
nem dulá, hanem római gyarmattá tévé, 2500 lakost küldvén 
oda ápril hó Idusán. 66

XXIV. Nemsokára ezután halálvész támadt, mely rögtöni 
halált hozott az emberekre minden betegség nélkül; kiterjedt ez 
a termékekre, nyájakra, melyeket terméketlenséggel és meddő
séggel sújtott. Véreső is hullott a városra, úgy hogy az elkerül
hetetlen csapásokhoz még szertelen babonás félelem is járult. 
Mivel pedig Laurentum lakóit is hasonló nyomorúság érte, min
denki azt hitte, hogy a két várost azért látogatá meg az 
istenség haragja, mert Tatius és a követek gyilkosai tekinte
tében az igazság követelményei lábbal tapostattak. Mihelyt 
mindkét fél kiadá és megbünteté a gyilkosokat, a csapás szem
látomást alább hagyott, Romulus pedig megtisztitá a két várost 
engesztelő áldozatokkal, s ezeket állítólag még ma is teljesítik 
e ferentini kapunál. Mielőtt még a halálvész megszűnt volna, 
a cameriaiak megtámadták a rómaikat és beszáguldozták 
a vidéket abban a hitben, hogy a rómaiak képtelenek lesznek 
a védekezésre ama csapások miatt. Romulus tüstént ellenök 
indult, és a csatában győzvén, 6000-et ölt le közölök; azután 
városukat elfoglalván, az életben maradt lakosok felét Rómába 
telepíté, innét pedig a Sextilis hó kalendáján kétszer annyit 
küldött Cameriába, mint a mennyien visszamaradtak. Egyéb 
zsákmány között egy négyfogatú ércz-szekeret is hozott 
Cameriából, melyet Vulcanus templomában állított fel s

győzelem istennőjétől megkoszorúzott tulajdon képszobrát 
ahelyezte reája.

XXV. A közállapot ily módon megszilárdulván, a gyengébb 
szomszédok meghódoltak és örültek, hogy bátorságban marad
hattak, mig a hatalmasok, félelemtől és irigységtől vezettetve 
azt tárták, hogy nem szabad tovább tétlenül maradniok, hanem 
szembe kell a gyarapodó hatalommal szállni és gátat kell vetni 
Romulusnak. Legelőször is az etrusc törzshöz tartozó Veji- 
beliek, terjedelmes vidék birtokosai és tekintélyes város lakói 56

56 April Idusa =  ápr. 13-ika.
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kezdették meg a háborút, visszakövetelvén Fidenaet, mint hoz- 
zájok tartozót. A mi nemcsak jogtalan, de egyúttal nevetséges 
követelés volt, mert az akkori veszedelmes háború közepette 
nem nyújtottak segítséget a fidenaeieknek, sőt veszni engedték 
ez embereket, kiknek most idegen kézre került házait, földjét 
visszakövetelék. Romulustól gúnyos feleletet nyervén, két részre 
oszták seregöket, az egyikkel a Fidenae melletti csapatot támad
ták meg, a másikkal pedig Romulus ellen indultak. Fidenaenél 
győzvén, 2000 rómait öltek m eg; ellenben Romulustól legyő- 
zetvén, 8000 embert veszítettek. Fidenaenél ismét csatára került 
a dolog, melyben, mint egyhangúlag állítják, az oroszlánrész 
Romulusnak jutott, a ki rendkívüli fortélyossággal párosult 
bátorságot tanúsítván, az emberi tehetséget jóval felülmúló 
erőt és fürgeséget juttatott érvényre. Azonban az merő mese, 
vagy inkább teljesen lehetetlen, a mit némelyek beszélnek, 
hogy 14000 ember maradván a csatatéren, ezeknek több mint 
felét Romulus sajátkezűleg ölte volna meg ; holott még a mes- 
seneiek is nagyzási hóbortban látszanak szenvedni, midőn 
Aristomenesről57 azt állítják, hogy háromszor mutatott be 
hekatomphoniai áldozatot a lakedaimonok felett. Megfuta
modván az ellenség, Romulus a még életben maradottakat 
futni hagyja, és egyenesen a város ellen vonul. A lakosok 
a bekövetkezett nagy szerencsétlenség folytán nem állottak 
ellen, hanem kérelemhez folyamodván, 100 esztendőre békét 
és barátságot kötöttek, lemondtak területök nagy részéről, melyet 
Septempagiumnak, azaz hétfalunak neveznek, és a folyam 
melletti sóbányáktól elállottak, azonfelül 50-et a legkiválóbb 
polgárok közül kezesül adtak. Ezek következtében Romulus 
diadalmenetet is tartott október hó Idusán, melyre a szám
talan hadi foglyok közt a Veji-beliek vezérét is magával vitte, 
egy öreg férfiút, ki esztelennek és kora ellenére tapasztalat
lannak tanusítá magát ez alkalommal. Ezért van az, hogy 
midőn a győzelmi áldozatot tartják, még ma is egy biborsze- 
gélyü köntösbe öltözött Öreg embert vezetnek a Fórumon

67 Pausanias azt állítja, hogy Aristomenes messenei vezér három 
különböző csatában 100—100 ellenséget ölt le sajátkezűleg, és ezért 
mutatott be három ízben Hekatomphoniát (százvágás) Zeusnak.

Flu tarchos. I. 6



keresztül a Capitoliumba, nyakába akasztván a gyermekbullát, 
a hírnök pedig azt kiáltja : «a sardesiek eladók !» Az etruscok 
ugyanis, mint mondják, sardesi5ii telepesek, Veji pedig etrusc 
város.

X XVI. Ez volt Romulus utolsó háborúja. Ezután a mi 
sokkal, vagy inkább csekély kivétellel mindenkivel megtörténik, 
midőn nagy és váratlan szerencse folytán hatalomra és dicső
ségre emelkedik, azt ő sem kerülhette ki. Elbizakodván sike-
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reiben, tűrhetetlen gőggel telt el, leveté népies modorát, fel
cserélé azt a monarchia pompájával, mely első sorban a magára 
öltött ruházat által vált gyűlöltté és bántóvá. Mert bibor alsó 
ruhát viselt, ezen felül biborszegélyü tógát és karzatos trónon 
ülve intézte az ország ügyeit. Folyton körülötte valának azok 
az ifjak, a kiket parancsai gyors teljesítése miatt celeresnek 
neveztek. Mások meg előtte lépdeltek s botjaikkal távol tárták 
a tömeget, szíjakkal körül övezve, hogy megkötözhessék azonnal 58

58 Sardes. Lydia, kisázsiai tartomány fővárosa.
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azokat, a kiket megkötözni parancsol. S mivel megkötözni 
hajdan a latinoknál annyit tett, mind ligare, most pedig alli
gare, azért neveztetnek a pálcza-vivők «lictores»-nek, a pálczák 
pedig, a melyeket akkor használtak, «baculá»-nak. Valószínű 
azonban, hogy a kappa betű becsusztatása folytán neveztetnek 
lictoresnak, azelőtt pedig litoresnek, a mi a görög «leiturgoi»- 
val azonos. Mert «leitos» a görögöknél ma is községet jelent, 
laos meg népet.

XXVII. Midőn nagyatyja, Numitor, Albában elhúnyt, és 
az uralkodás joga ő reá szállott, hogy a nép kedvét keresse, 
szabad alkotmányt hozott be, és évről-évre más kormányzót 
adott az albaiaknak, ez által megtanítá Rómában a hatalma
sokat, hogy király nélküli önkormányzattal biró állami szer
vezet után vágyakozzanak, melyben ők felváltva uralkodók és 
alattvalók lehetnek. Mert az u. n. patríciusok a közdolgok 
intézésében többé már részt nem vettek, csak nevök és külső 
jelvényük maradt tiszteletben ; és inkább szokásból, mint tanács
kozás czéljábót jöttek össze a tanácsházban. Itt Romulus ren
deletéit csendben meghallgatták, és a néppel szemben csak 
annyiban voltak elsőbbségben, hogy határozatairól előbb érte
sültek, aztán eltávoztak. De ezek csekély jelentőségű dolgok 
voltak, midőn azonban a fegyverrel megszerzett földet önha
talmúlag katonáinak kiosztá, és a Veji-belieknek kezeseit 
visszaadá a nélkül, hogy a patríciusok azt helyeselték és akarták 
volna, ez úgy tűnt fel, hogy ezzel a tanácsot nyíltan lealázta. 
A miért aztán Romulus gyanúsítás és rágalmazás tárgyává 
Ion, midőn kevéssel később megfoghatatlan módon eltűnt. 
Eltűnt pedig a mostani julius hó, vagy a mint akkor nevezék, 
Quintilis hó nonáin. 59

Haláláról semmi biztos nem mondható, sem összevágó 
tudósítás nem nyerhető, kivéve annak időpontját, mint azt 
föntebb elmondtam. Mert eme napon még ma is divatozik 
többféle szokás, melyek vonatkozással vannak amaz eseményre. 
Ezen a bizonytalanságon azonban nem kell csodálkozni, midőn 
még Scipio Africanus halálának módjáról, a ki pedig odahaza

69 Quintilis nonáin =  julius 7-én.
6*
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az estebéd után húnyt el, sincs semmi hitelt érdemlő bizonyíték. 
Ez némelyek szerint természeténél fogva beteges lévén, testi 
gyengeség folytán múlt ki, mások szerint megmérgezte magát, 
ismét mások szerint pedig ellenségei éjjel hegyibe támadván, 
megfojtották. Pedig Scipiónak holtteste közszemlére tétetett ki, 
hogy bárki is láthassa, és teteme mindenkiben, a ki csak látta, 
a bűntény gyanúját és sejtelmét kelté föl. Mig Romulus hir
telen tűnvén el, testének egyetlen része, vagy ruhájának csak 
foszlánya sem volt látható többé. Azért gyanították némelyek 
azt, hogy a senatorok Vulcanus templomában megtámadták őt 
és megölték, testét darabokra vagdalván, kiki egy-egy részt ru
hája ránczába tett és úgy vitték ki. Mások meg úgy vélekednek, 
hogy Romulus eltűnése nem a Vulcanus templomában, sem 
a senatorok kizárólagos jelenlétében történt. Történetesen 
Romulus a városon kívül az u. n. Kecske- vagy Zergemocsárnál 
népgyűlést tartván, egyszerre a levegőben csodálatos, leírha
tatlan mozgalom és hihetetlen változás támadt. A nap elsöté
tedett és éj szállt alá, nem szelíden, nem is csöndesen, hanem 
borzasztó dörgés között, szélzivatart és záport hajtván minde
nünnen. Ezalatt a néptömeg szerte futott, a hatalmasok meg 
összecsoportosultak. Mihelyt a zivatar elcsendesült és a nap 
újra kisütött, a nép ugyanazon a helyen összegyűlt ismét, és 
kíváncsian kérdezősködék a király után. A hatalmasok ellen
szegülnek a kérdezősködésnek és nyomozásnak, hanem meg- 
hagyák mindenkinek, hogy tiszteljék és imádják Romulust, 
mint ki az istenekhez szállott fel, és jó király helyett kegyes 
istenök lesz. A többség hitelt adott ezeknek, és vidáman távozott, 
eltelve jó reménységgel, imádva Romulust. Voltak azonban 
olyanok is, a kik a dolgot keserűen és ellenséges indulattal 
kétségbe vonván, nyugtalanságot okoztak a patríciusoknak, 
és szemökre hányták, hogy együgyű mesékkel hitegetik a népet, 
midőn ők maguk a király gyilkosai.

XXVIII. így állván a dolog, egy előkelő származású és 
erkölcsösségéről ismeretes patriciusi férfiú, Julius Proclus, Romu- 
lusnak barátja és meghittje és az Albából átköltözöttek egyike 
a Fórumon előlépvén, a vallás legszentebb tárgyainak érintése 
közben eskü alatt nyilvánosságra hozta, hogy útjában Romulus
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szembe jővén vele, megjelent előtte, nagyobb és szebb alakban 
mint valaha, fényes, lángoló fegyverekkel ékesítve. O e láto- 
mány fölött megrémülvén, így szólítá meg: «Mi baj ért, vagy 
mely szándék vezet, oh király, téged, hogy minket igaztalan 
és gonosz vádak közepett, az egész népet pedig árvaságban 
és mély gyászban hagytad hátra ?» Ez pedig azt feleié neki: 
«Az isteneknek úgy tetszett, oh Proclus, hogy annyi ideig 
legyek az emberek között, s miután felépítém a várost, melynek 
a legnagyobb hatalom és dicsőség osztályrésze, ismét az egekben 
lakjam, a honnét származom. De Isten veled, és mondd meg 
a rómaiknak, hogy mérséklettel és bátorsággal el fogunk jutni 
az emberi hatalom legfőbb fokára. Én Quirinus neve alatt 
kegyes nemtőtök leszek.» Mindezeket a rómaiak elhitték, 
egyrészt az elbeszélő jelleme, másrészt esküje miatt. Sőt mintegy 
isteni ihlettől megszállva föllelkesűltek ; senki ellent nem 
mondott, minden gyanúval és rágalmazással felhagytak, és mint 
istenhez fohászkodván imádták Quirinush Ez elbeszélés hasonlít 
ahhoz, mit a hellének a prokonnésosi Aristeas 60 és az asty- 
palaiai Kleomedes felől regélnek. Aristeas, mint beszélik, egy 
kallómalomban elhunyt, és teste, midőn barátai érte jövének, 
eltűnt. Néhány ép akkor megérkező utas azt állítá, hogy talál
kozott Aristeasszal a krotoni úton. Kleomenes pedig egy rend
kívüli testi erővel és nagysággal felruházott ember volt, ki 
hóbortos természete és eszelőssége folytán sok erőszakot követett 
el. Végre egy iskolában a tetőt tartó pillért öklével sújtván, 
derékon ketté törte és a tetőt beszakította. A gyermekek 
elveszte miatt üldöztetvén, egy nagy ládába menekült, annak 
tetejét lezárta, és azt belülről oly erősen tartá, hogy felszakí
tani nem bírták, noha sokan erőlködtek rajta. Midőn aztán 
feltörték a ládát, sem elevenen, sem holtan nem találták meg 
ez embert. E  miatt megrémülvén, Delphibe küldenek jóslatért 
követeket, kiknek Pythia ezt feleié:

A legutolsó hős Kleomedes, az astypalaei.

60 Ez az Aristeas költő és történetíró volt, ki azt állítá magáról, 
hogy lelke saját akaratából elhagyja testét, és ismét visszatér.
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Beszélik, hogy Alkméné61 teteme is eltűnt, midőn ki 
akarák vinni és helyette egy kő feküdt a halottas ágyon. 
Egyáltalán sok ilyesmit regélnek, a józan ész ellenére isteni 
rangra emelvén azt, mi természetére nézve halandó. Végkép 
megtagadni az erény isteni jellegét kegyeletlenség és nemte- 
lenség, de a földet az éggel összekeverni esztelenség. Maradjunk 
tehát a mellett, mi biztos és mondjuk Pindar-ral62 * «Minden
kinek teste a halál szörnyű erejének van alávetve, életben 
csak az örökkévalóságnak képe marad, mert csak ez van 
egyedül az istenektől». Hisz’ onnét jött és oda tér vissza; 
nem a testtel, hanem csak midőn a testtől teljesen megsza
badult, elvált, és mindenkép tiszta testetlen, és a bűntől mentes 
lett. Mert Heraklitos 6a szerint a száraz lélek a legtökéletesebb, 
a mely, miként a villám a felhőkből, úgy repül ki a testből. 
A testtel összeolvadt és tőle áthatott lélek olyan mint a nehéz, 
sötét gőz, mely nehezen gyűl ki és emelkedik föl. De nem is 
kell a jók testét a természet ellenére az égbe emelni. Azonban 
hinnünk kell, hogy az erények és a lelkek a természet tör
vényei és az isteni igazság folytán, ha egyszer mint a beava
tási mysteriumban, teljesen megtisztulnak és megszenteltetnek, 
és azt a mi halandó és érzéki, levetkezik, az emberekből 
hérosok, a hérosokból nemtők lesznek, a nemtőkből pedig az 
istenek közé emelkednek, nem ugyan polgári törvények folytán, 
hanem valójában és az ész elveinél fogva, és a legszebb és 
legboldogabb tökéletességhez jutnak.

XXIX. A Quirinus név, melyet Romulus ezután nyert, 
némelyek szerint azonos jelentésű az Enyalios-szal.64 Mások a 
quiritesből származtatják, a hogy a polgárokat nevezék, míg 
mások szerint a régiek a lándzsát, vagy annak hegyét «quiris»- 
nek nevezték. Innét jön a Juno quiritis szobor neve, mely egy 
lándzsa hegyén állt; így nevezték a Regiában elhelyezett dár
dát Marsnak, és lándzsával szokták azokat megtisztelni, kik a 
háborúban magukat kitüntették. Tehát mint egy harczos és

61 Alkméne, Herakles anyja.
62 A görögök legnagyobb lantosa. Thebában Kr. e. 522-ben született.
03 Mellékneve skotinos =  homályos. Ephesosból 500 körűi Kr. e.
64 Latinul Mars.
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lándsa-hordó istent nevezék Romulust Quirinusnak. A tiszte
letére emelt templom a Quirinális halmon áll, mely tőle nyerte 
nevét. Az a nap pedig, melyen eltűnt, «népfutás», vagy «nonae 
capratinae» nevét nyerte, mert a városból a kecskemocsarak
hoz vonulnak ki áldozni, a kecskét pedig capranak hívják. 
Midőn kimennek az áldozás végett, hangosan kiáltják a nálok 
szokásos neveket, mint Marcus, Lucius, Gaius, utánozván az 
akkori futást, és kölcsönös szólítgatást a félelem és zavar kö
zepette. Mások ellenben azt állítják, hogy ez nem a futás, 
hanem a sietés és sürgölődés utánzása, és ennek okát így 
magyarázzák : Midőn a kelták Róma megszállása után Camil- 
lustól kiüzettek, és a város veszteségei miatt nem egy köny- 
nyen szedheté magát össze, több latin törzs hadat indított 
ellene Livius Posthumius vezérlete alatt. Ez nem messze a 
város alatt tábort ütvén, hírvivőt külde be azzal az izenettel, 
hogy a latinok fel akarják éleszteni a már kialvó régi össze
köttetést és rokonságot, egyesítvén a két nemzetet újabb köl
csönös házasságok által. Ha tehát küldenek nekik kellő számú 
hajadonokat és özvegyeket, békében és barátságban fognak 
velők maradni, miként ez azelőtt hasonló föltételek alatt a sa- 
binokkal szemben meg volt. Ezt hallván a rómaiak, egyrészt 
tartottak a háborútól, másrészt azonban a nőknek kiadását 
mivel sem tekinték enyhébbnek a fogságnál. E zavarukban 
egy Philotis, vagy mások szerint Tutola nevű rabnő azt taná- 
csolá nekik, hogy se ezt, se azt ne tegyék, hanem csellel 
élvén, kerüljék ki úgy a háborút, mint a kezesek kiszolgálta
tását. A csel pedig ebből állana, hogy Philotist magát és vele 
csinos külsejű rabnőket szabadállású nők módjára felékesítvén, 
küldjenek ki az ellenséghez, azután Philotis éjjel égő fáklyá
val jelt ad, a rómaiak meg fegyveres kirohanást tesznek, és 
az alvó ellenséget lekaszabolják. Ez meg is történt, és a lati
nok kelepczébe kerültek. Philotis a fáklyát egy vad fügefán 
felemelé és hátulról szőnyegekkel és takarókkal úgy elfedte, 
hogy annak fénye az ellenség előtt nem volt látható, míg a 
rómaiak azt világosan észrevehették. Mihelyt ezt megpillanták, 
azonnal sietve kivonultak, és szoronkodásuk közben többször 
néven szólítgaták egymást. Majd váratlanul az ellenségre tör
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vén, meggyőzik, és e győzelem emlékére tartják meg ezt az 
ünnepet. Nonae capratinaenek nevezik pedig a vad fügefától, 
mely a rómaiaknál «caprificus)) ; az asszonyokat meg a váro
son kívül fügefák ágainak árnyékában megvendégelik. A szol
ganők körüljárván, kéregetnek és tréfálkoznak, majd ütik és 
kővel dobálják egymást, mert akkor is segítségére voltak a 
rómaiaknak, és velők együtt küzdöttek.

E hagyományt azonban nem sok író fogadja el. De kü
lönben is az, hogy fényes nappal történik a néven szólítgatásT 
s hogy kimennek a tenger felé a kecskemocsarakhoz, az előbbi 
elbeszéléshez jobban illik. Ha ugyan mind a két eset ugyanaz 
nap, de különböző időszakban nem történt. Romulus, mint 
mondják, életének 54-ik, uralkodásának pedig 3 8-ik évében 
tűnt el az emberek köréből.

TH ESEU S ÉS ROMULUS Ö SSZEHASO NLÍTÁSA.

I. íme amaz emlékezetre méltó tények, melyek Romulust 
és Theseust illetőleg tudomásomra juthattak. Kitűnik ezekből 
először az, hogy Theseus szabad elhatározásból, senkitől nem 
kényszerítve, midőn pedig módjában állott, hogy a reá örök
ségkép szállott és nem megvetendő Troizénben bátorságban 
uralkodjék, önszántából törekedett nagy vállalatokra. Romulus 
ellenben meg akarván menekülni szolgai állapotától és az őt 
fenyegető büntetéstől, mint Plato mondja, félelemből lett vitézzé, 
és a végveszedelemtől való rettegés által Ion kényszerítve nagy 
tettek véghezvitelére. Azután Romulusnak legnagyobb ténye, 
hogy Álba egy zsarnokát elpusztítá, míg Theseusra nézve 
Skiron, Sinnis, Prokrustes és Korynetes csak mellékes dolgok 
és küzdelmeinek előjátékai voltak; ezeket megbüntetve és meg
semmisítve megszabadná Hellast kegyetlen zsarnokaitól, mielőtt 
még csak ismerték volna azok, a kiket megmentett. Theseus- 
nak módjában állott minden vesződség nélkül átkelni a ten
geren, a nélkül, hogy a rablóktól bántalmat kellett volna szen
vednie, míg Romulusnak sok baja akadt, a meddig csak Amu
lius élt.
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Döntő bizonyíték ez arra nézve, hogy Theseus a nélkül, 
hogy bármi sérelmet szenvedett volna, mások érdekében indult 
a gonoszok ellen. Romulus és Remus pedig, a meddig ők 
maguk bántalmat nem szenvedtek a zsarnoktól, elnézték, hogy 
másokat sérelemmel illessen. És ha nagy jelentőséget kell 
annak tulajdonítani, hogy Romulus megsebesült a sabinok 
elleni harczban, hogy megölte Akront, és hogy sok ellenséget 
győzött le csatában, eme tettekkel méltán szembe állítható a 
kentaurokkal való ütközet és az amazon háború.

II. De a mit Theseus a krétai adóra vonatkozólag me
részen elkövetett, hogy magát egy szörnynek eledeléül vagy 
Androgeos sírján áldozatul odaadá, akár pedig, a mi a monda 
szerint még legkönnyebb, hogy dölyfös és rossz indulatú em
bereknél szégyenletes és alacsony szolgálatra szánta el magát, 
és önkényt evezett el az ifjakkal és leányokkal, mindez oly 
fokú merészség, nagylelkűség, a köz iránti odaadás, és erény 
meg dicsőség utáni vágyakodásra mutat, melyet kimondani 
senki sem képes. Azért nekem úgy látszik, hogy a bölcsek 
nem helytelenül jellemzik a szerelmet, midőn azt az ifjak gon
dozása és megmentésére szolgáló istenek adta eszköznek tekin
tik. Ariadne szerelme pedig kiválóan isten művének és The
seus megmentésére szolgáló eszköznek tűnik fel. De nem is 
méltányos őt szerelme miatt vádolni, sőt csodálkozni kell azon, 
hogy az ifjak és leányok nem mindnyájan leledzettek ily érze
lemben, ha pedig csak Ariadne maga érezte ezt irányában, 
tán joggal állíthatom, hogy ő méltó volt az isten szerelmére, 
mert a szép, a jó és a férfinagyság iránt fogékony volt. Noha 
mindketten természetöknél fogva államférfim tulajdonokkal ren
delkeztek, egyik sem tartá meg királyi jellegét, mert abból 
kivetkőzvén, egyik demokratává, másik pedig zsarnokká vál
tozott át, így ellentétes szenvedélyek folytán ugyanazon hibába 
estek. Az uralkodónak első kötelessége fentartani a hatalmat, 
fentartatik pedig ez azáltal, ha tartózkodik attól, a mi meg 
nem illeti, és ragaszkodik ahhoz, a mi őt megilleti. A ki fel
adja jogát, vagy túlterjeszkedik azon, nem marad az többé 
király, sem uralkodó, hanem demagóg, vagy despota lesz, és 
alattvalóinak gyűlöletét, vagy megvetését vonja magára. Mégis



90 PLUTARCHOS.

úgy látszik, hogy ama hiba a jóságosságból és emberszeretetből, 
emez pedig az önzésből és keménységből ered.

III. Ha a baleseteket nem tulajdoníthatjuk kizárólag az 
istenségnek, hanem azok alapját a jellem és szenvedélyek kü- 
lönféleségében kell keresnünk, úgy a meggondolatlan heves
ség, és az esztelenül elhamarkodó harag vádja alól sem Ro- 
mulust testvére, sem Theseust fia 1 iránti magaviseleté tekin
tetében fel nem menthetjük. Azonban a haragot felindító al
kalmat tekintvén, inkább menthető az, kit fontosabb indító 
ok, mint valamely súlyos csapás sújtott le. Romulusnak, 
tanácskozás és a közérdekű ügyekre vonatkozó vizsgálódás 
folytán viszálya keletkezvén, senki sem hitte volna, hogy elmé
jét ily szenvedély ragadja el. Theseust pedig fiával szemben 
nejének szeretete, féltékenysége és rágalmai tántorították meg, 
melyektől ugyan kevés halandó menekülhetett meg. És a mi 
még fontosabb, Romulus haragja oly cselekvényekben, tettek
ben tört ki, melyek szerencsétlenül végződtek. Theseus haragja 
ellenben szavak, szitkok és vén emberek átkozódásain túl nem 
terjedett, mert a többi, úgy látszik, az ifjú balvégzetének tulaj
donítható, következőleg Theseusra adhatja bárki is szavazatát.

IV. Romulusnak először is az a nagy fölénye van, hogy 
hatalmának kezdete a legjelentéktelenebb. O és testvére rab
szolgák, és egy kanász vélt fiai, mielőtt magok szabadokká 
lettek volna, fölszabadították csaknem az összes latinokat. Egy 
azon időben a legszebb nevekre tettek szert, mint elleneik le
győzői, rokonaik megmentői, népek királyai, városok alapítói, 
nem áttelepítői, a minő volt Theseus, a ki több lakóhelyet 
egybevont és összeépített, a mikor is a királyokról és régi 
hősökről elnevezett 'sok várost pusztított el. Romulus ugyanezt 
később szintén megtette, kényszerítvén elleneit, hogy lakóhe
lyeiket pusztítsák el és rombolják le, és a győzőkhöz csatla-

1 Theseusnak neje Phaedra nem találván mostoha fiánál Hippolytos- 
nál viszonszerelemre, bosszúból bevádolja őt erénye ellen elkövetett 
merénylet miatt atyja, Theseus, előtt. Ez azt az ígéretét bírván Neptun- 
tól, hogy három kérelmét teljesíti, hozzája fordult fiának megbüntetését 
kívánva. Neptun ennek folytán egy szörnyet küldött ki a tengerből, 
melytől az arra haladó Hippolytos lovai megrémülvén, gazdájokat elra
gadják, és a sziklák közt addig hurczolják, míg lelkét ki nem adta.
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kozzanak. Kezdetben azonban nem egy már létező várost tele
pített át, vagy gyarapítóit, hanem teremtett olyat, a mely még 
nem létezett, és szerzett magának egyben területet, hazát, 
királyságot, családot, házasságot és rokonságot a nélkül, hogy 
valakit megölt vagy tönkretett volna, sőt jóltevője Ion a lakás- 
és tűzhelynélkülieknek, kik a nép közé felvétetni és polgá
rokká lenni óhajtottak. Rablókat és gonosztevőket ugyan nem 
ölt meg, de fegyverével népeket hódított meg, városokat pusz
tított el, királyokat és vezéreket vezetett diadalmenetében.

V. Remus megöletését illetőleg, a tettes vita tárgyát ké
pezi, és a legsúlyosabb vádat másokra tolják ; de az bizonyos, 
hogy halálra szánt anyját megmenté, és nagyatyját dicstelen, 
megalázó szolgaságból Aeneas trónjára hely ezé vissza. Szán
dékosan sok jót tett vele, de még szándéka ellenére sem sérté 
meg. Míg ellenben Theseust feledékenysége és a vitorlára vo
natkozó parancs elmulasztása miatt, nézetem szerint, bármely 
terjedelmes védőbeszéd, még engedékeny bírák előtt is, nehe
zen fogja felmenteni az atyagyilkosság vádja alól. Egy attikai 
iró belátván, hogy mily nehéz feladat minden jóakarat mellett 
is, Theseust megvédeni, azt találta ki, hogy Theseus hajója 
közeledtére Aegeus nagy sietséggel a fellegvár felé futott, hogy 
láthassa, de megbotolván, lezuhant, mintha bizony kísérője 
nem lett volna, vagy midőn a tenger mellett sietett, ott egyet
len szolgája se lett volna jelen.

VI. A mi pedig az asszonyok elrablása folytán elkövetett 
vétkeket illeti, úgy Theseus mentségére tisztességes ürügy 
hiányzik. Először azért, mert az többször történt, így elrablá 
Ariadnét, Antiopét, a troizeni Anaxót és végül Helénát, ámbár 
az még sem serdületlen és fejletlen gyermek volt, ő meg oly fiatal, 
hogy még törvényes házasság nélkül is el lehetett volna ; de 
azon okból is, hogy a troizéniek, lakónok és az amazonok 
leányai, kikkel egybe nem kelt, nem lehettek érdemesebb és 
termékenyebb anyák, mint az Erechtheustól2 és Kekropstól 3

2 Melléknéven földmegrázó, a földből született. Athéné gondozta 
és az Akropolison levő templomba helyezte. Os herosa volt Attikának.

3 Félig ember-, félig sárkányalkattal, Attika első királya. Ő utána 
neveztettek az athéniek kekropidáknak.
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leszármazott athéni nők. Abba a gyanúba kerül tehát, hogy 
mindezt féktelen kéjvágyból követte el. Romulus ellenben, noha 
mindjárt kezdetben közel 800 nőt rabolt el, de nem mindnyá
ját, csak az egy Hersiliát tartá meg magának, a többieket 
meg kiosztá a nőtlen polgároknak. Azután később e nők iránt 
tanúsított tisztelet, szeretet és méltányosság bebizonyíták, hogy 
amaz erőszak és jogtalanság az egyesülés legszebb és legeszé- 
lyesebb eszközévé lön.

Ez által egybeolvasztá és egygyé alakítá a két nemzetet, 
és a jövendőre nézve a kölcsönös jóakarat és hatalom forrá
sát nyitá meg. A szeméremről, szeretetről és állhatatosságról, 
a melyet e házasságokba beoltott, már maga az idő is tanús
kodik. Mert 230 év lefolyása alatt sem férfi nejét, sem a nő 
férjét elhagyni nem merte, s míg a helléneknél csak a kiváló 
műveltséggel bírók tudják megnevezni az első atya- vagy anya
gyilkost, addig minden római tudja, hogy Spurius Carvilius 
volt az első, a ki magtalanság ürügye alatt nejétől elvált. 
Azonban az ily hosszú idő tanúságát még a tények is meg
erősítik. Mert ez az összeházasodás okozá, hogy a királyok az 
uralmat, a két nemzet pedig a polgári jogokat megosztá egy
mással. Addig Theseus házasságai az athéniek részére senki
vel baráti vagy szövetséges összeköttetést nem eredményeztek, 
de igen is ellenségeskedéseket, háborúkat, sok polgárnak és 
végre Aphidnae elvesztét, és csak ellenségeik könyörületessége 
folytán, kik előtt leborulván, hozzájuk, mint istenekhez, folya
modtak, kerülték el nagy nehezen ama balsorsot, mely a tró
jaiakat Alexander miatt érte. Theseusnak anyját azonban nem
csak fenyegeté, de utói is érte Hekuba sorsa, midőn fia cser
ben hagyta. Ha ugyan elfogatása nem egyéb mesénél, a mint 
kívánatos, hogy valamint ez, ügy több egyéb körülmény is 
vatótlan legyen. Végre az, a mit az istenség befolyásáról be
szélnek, szintén nagy különbségeket létesít közöttök. Romulus 
megmentése ugyanis kiváló isteni kegynek volt kifolyása, ellen
ben az Aegeusnak adott jóslat, hogy idegen földön nőtől tar
tózkodjék, úgy látszik, azt bizonyítja, hogy Theseus születése 
az istenek akarata ellenére történt.
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államférfiúi működése különféle elbeszélésekre szolgáltatnak 
alapot; de legkevésbbé tudnak megegyezni az időre nézve, a 
melyben élt. Némelyek azt állítják, hogy Iphitosszal 1 együtt 
élte virágkorát és evvel létesíté az olympiai 2 játékok tartama

1 Eurytos fia, Oichaliából, Heraklestől Tiryns város falairól letaszít- 
tatott. Az olympiai játékok megállapítását (774. K. e.) általánosan neki 
tulajdonítják.

2 A geographiai helyzeténél fogva szerte ágazó és a régi időkben 
soha egységes állammá nem tömörült görögségnek a közös eredeten, 
nyelven és valláson felül rendkívül fontos összekötő kapcsa az olympiai 
játékok, a melyeket állítólag 794. K. e. Iphitostól történt megalapításuk 
óta Alsó-Görögország Elis tartományában ötödévenkint tartottak. A görög 
világ minden részéből összesereglett nép gyönyörködött itt feddhetetlen 
életű, szabad polgártársainak vér nélküli nemes testi versenyében, a 
mihez később a szellemi termékek bemutatása is csatlakozott. A verse
nyek színhelye, Olympia (össze nem tévesztendő az istenek székhelyével, 
a Felső-Görögországban levő Olympos hegygyei) egy, a szó szoros értel
mében véve ünnepi város pusztán az isteni tisztelettel kapcsolatos versenyek 
czéljaira szolgáló, vagy rájok emlékeztető templomokat, középületeket, ver
senytereket és nagyszámú szobrokat foglalta magában. Róla régi írók adatain 
kívül a német kormánytól Curtius tudós vezetése alatt 1875—1881. eszkö
zölt ásások eredményei adnak fogalmat. A játékok idejére a görög törzsek 
közt esetleg dúló mindennemű viszálykodásnak meg kellett szűnnie; ez 
az u. n. olympiai fegyverszünet (ekecheiria). Egy játéktól a másikig elmúló 
négy-évi időköz, az u. n. olympias, a görög időszámítás alapja.

ható, a mi vita tárgyát ne képezné, a mennyiben szár
mazása, utazásai és halála, főleg pedig törvényhozói és

1.
y k u r g o s r ó l , a  t ö r v é n y a lk o t ó r ó l  e g y á lt a lá n  m i s e m  m o n d -
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alatti fegyverszünetet. Ezek közé tartozik Aristoteles, a böl
cselő is, bizonyítékéi hozván fel amaz, az olympiai játékoknál 
használt hajítókorongot,3 a melyen Lykurgos nevét őrzik bevésve.

Azok pedig, a kik a spártai királyok egymásutánja szerint 
számítják az időt, mint Eratosthenes 4 és Apollodoros,5 jóval 
idősbbé teszik az első olympiasnál. Timaios 6 azt gyanítja, hogy 
Spártában különböző időben két Lykurgos élt és ezek egyi
kének tulajdonítják hírneve miatt mindkettőnek tetteit s hogy 
az idősbik nem sokkal Homéros után élt, sőt némelyek 
szerint Homérost személyesen ismerte. Nagy régiségét gyanít- 
tatja Xenophon7 is, azt állítván, hogy e férfiú a Heraklidák 
idejében élt. Származásukra nézve bizonyára még a legkésőbbi 
spártai királyok is Heraklidák voltak, ő azonban, ügy látszik, 
Heraklesnek amaz első és közvetlen leszármazóit akarja Herak- 
lidáknak nevezni. Bármily tévedezo is e tekintetben a történet, 
mégis meg fogjuk kisérteni e férfiú életrajzának megírását, 
követvén ama tudósításokat, a melyek legcsekélyebb ellen
mondásokat foglalnak magukban és a melyek mellett a leg
tekintélyesebb tanuk állanak.x'

így Simonides8 költő nem Eunomost tartja Lykurgos 
atyjának, hanem Prytanist; ugyancsak a legtöbb iró Lykur- 
gosra és Eunomosra nézve egészen más vérségi táblázatot 
állít fel, olyformán, hogy Patroklestől, Aristodemos fiától szárma
zott Soos, Soostól Eurytion, Eurytiontól Prytanis, ettől Eunomos, 
ennek meg első nejétől Polydektes, a másodiktól, Dianassától 
Lykurgos, a ki is ekként Dieutychidas tudósítása szerint, Pa- 
troklesnek hatodik, Heraklesnek pedig tizenegyedik utóda.

3 Hajító korong, görögül diskos. Tányéralakú s körülbelül ép akkora 
rézkorong, a melyet tekéinkhez hasonlóan gördítettek e l ; a korongját 
legmesszebbre elgördítő volt a győztes.

4 Kyrenéből. Az alexandriai könyvtár őre. Munkái elvesztek, tatal
mokat részben Strabo műveiből ismerjük. Élt a Kr. e. III. században.

6 Athéni iró Kr. e .; a Chronika és Bibliotheka czímű műveit töre
dékekből ismerjük.

6 Siciliai történetíró. Élt 220 körűi Kr. e. Iratai elvesztek.
7 Athénben 445 körül Kr. e. született, híres iró és hadvezér, 

Sokrates tanítványa.
8 Bölcselő és költő Keos szigetéről. Aischylos és Pindaros kortársa.
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II. Lykurgos elődei között legtöbbre becsülték Soost. 
Ennek idejében igázták le a spártaiak a helótákat9 és jutottak 
egy nagy tartomány birtokába, a melyet az arkádiaiaktól 
szakítának el. Beszélik, hogy Soos, mikor _KlitoriotL10 lakosai 
őt egy nehezen járható és viztelen vidéken bekerítették, arra 
az egyességre lépett velők, hogy a fegyver utján szerzett terü
letről lemond, ha igy ő maga, mint övéi mindnyájan isznak 
a közeli forrásból. Miután az egyességet esküvel megerősítették, 
összehivá embereit és megigéré, hogy a királyságot adja át 
annak, a ló nem fog inni. Egyik sem tudván magát türtőz
tetni, legutoljára .maga száll le, az ellenség szeme láttára, meg- 
locsolja magát a vízzel és elvonúl, megtartván magának a tar
tományt, mert hisz nem ittak mindnyájan. Bármennyire is 
csodálták őt e tettéért, nem ő utána nevezték el házát, hanem 
fia után Eurytiónidáknak, mert úgy látszik Eurytion volt az 
első, a ki a királyság monarchikus szigorából engedett, kedvét 
keresvén és hízelegvén a népnek. Ez engedékenység folytán 
a nép követelővé lett és mivel a későbbi királyok majd gyű
löletesekké lettek erőszakoskodásuk folytán, majd pedig ked- 
vezésök és gyengeségök miatt megvetettek, azért hosszú időn 
át zavar és törvénytelenség uralkodott Spártában és ennek 
Lykurgos atyja is áldozata Ion. Midőn ugyanis egy verekedést 
akart meggátolni, konyhakéssel kapott szúrás folytán meghalt 
és idősb fiára, Polydektesre hagyá a királyságot.

III. Rövid idő múlva ez is elhalálozván, Lykurgosnak 
kelle átvennie az uralmat, a mint mindnyájan vélték; és ő át 
is vette a királyi méltóságot, míg bátyja nejének áldott álla
pota nyilvánossá nem lett. A mint ezt megtudta, kijelenté, 
hogy a királyság a gyermeket illeti, ha ugyan fiú lesz, s az 
uralmat csak mint gyámatya viselé. A királyi árvák gyámjait 
s spártaiak prodikosoknak nevezték. E közben a királyné 
titokban átizent hozzá és megértette vele, hogy hajlandó mag-

9 Állami rabszolgák, a kik egyes spártaiaknak szolgálatra kiosztattak. 
Állítólag Helos várostól vették nevöket. A spártaiak ellen 900 körül 
Kr. e. fellázadván, leigáztattak és példabeszédszerű sanyarú sorsra jutottak.

10 Város Árkádiában, nevezetes egy forrásról, a mely a borital iránt 
utálatot gerjesztett.

Pltitarcho. I. 7
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zatát elhajtani, oly feltétel alatt, hogy mint Spárta királya 
nőül veendi. Lykurgos, noha ez erkölcstelenségtől megborzadott, 
ajánlatát vissza nem utasítá, sőt tetteté magát, mintha azt 
helyeselné és elfogadná, azt üzenvén vissza, hogy nem szükséges 
neki magzatját elhajtani, sem mérges szerekkel egészségét meg
rontani és életét koczkáztatni ; majd lesz ő neki gondja arra, 
hogy a gyermeket mindjárt születése után láb alól eltegyék, 
így áltatá az asszonyt egész a lebetegedésig. S midőn meg- 
tudá, hogy ahhoz közel áll, felvigyázókat külde hozzá nehéz 
órájában. Ezeknek meghagyta, hogy, ha leány születnék, azt 
adják át az asszonyoknak, ha pedig hu, hozzák el ő hozzá, 
bármivel volna is foglalatos. Történetesen a tisztviselőkkel 
együtt étkezett, midőn a fiú megszületett. A szolgák meg
jelentek és a kisdedet hozzá vitték. Ekkor ő, mint mond
ják, karjaiba vette és a jelenlevőknek azt mondá : «Spár
taiak ! királytok született», azután lefekteté a királyi trónra 
és Charilaosnak11 nevezé el, mert mindnyájan nagy örömre 
gerjedtek, magasztalván fenkölt érzületét és igazságszeretetét. 
Mindössze azonban csak nyolcz hónapig uralkodott Lykurgos. 
Egyébként is nagy tekintélyben állott a polgárok között és 
mindinkább öregbedett azoknak száma, a kik erényei miatt 
ragaszkodtak hozzá és szívesen teljesiték parancsait, szem
ben az olyanokkal, a kik csak a király gyámját és a királyi 
hatalom kezelőjét látták benne. Azonban irigyei is voltak, 
a kik azon dolgoztak, hogy e fiatal ember növekedő hatal
mának gátat vessenek, főleg pedig az anyakirályné rokonai 
és barátai, a ki magát sértve érzé, sőt ennek egyik testvére, 
Leonidas egykor merészebben is szidalmazá Lykurgost és oda 
veté neki, hogy ő biztosan tudja : Lykurgos egyszer még 
király lesz. Gyanút akart ezzel kelteni és Lykurgost előre 
rágalmakba keverni, mint olyat, a ki a király élete ellen tör, 
ha t. i. ennek valami baja esnék. Ilyes híreket maga a királyné 
is terjesztett. -Ezeket szivére vevén, de bizonytalan eshetősé
gektől is tartván, elhatározá, hogy azzal kerüli ki a gyanúsí
tást, hogy elutazik és addig vándorol, míg unokaöcscse fel- 
serdülvén, örököst adhat a királyságnak.

11 Annyit jelent, hogy a nép öröme.
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IV. Hajóra szállván tehát, először is Krétába jutott el, a 
hol tanulmányozá az ottani alkotmányt és kiváló hírű férfiakkal 
ismeretséget kötött. Némely törvényeiket helyeseknek tartván, 
azokat megjegyzé magának, hogy hazájába hozván, életbe léptesse, 
másokat azonban elvetett. Az ottani bölcsek és államférfiak 
egyikét kéréseivel és barátságával reábirta, hogy Spártába 
menjen. Ez Thales12 volt, kit ugyan lyrai költőnek tartottak, 
de csak látszatra művelte a költészetet, voltaképen azonban 
azzal azt érte el, a mit a legkiválóbb törvényhozók. Dalai 
tulajdonkép beszédek valának, a melyek szelíd és megnyugtató 
hanglejtésökkel engedelmességre és egyetértésre buzdítának, 
telve egyúttal komolysággal és bájjal. Ezek hallatára észre
vétlenül szelídültek a hallgatók erkölcsei és felébredt bennök 
a jónak szeretete és belső viszálkodásaik meggyülölése. Úgy, 
hogy Thales bizonyos tekintetben úttörője lön Lykurgosnak 
polgártársai nevelésében. Krétából Lykurgos Ázsiába hajózott, 
hogy mint mondják, a krétaiak egyszerű és szigorú életmódját 
az ionok pompa- és kéjszeretetével összehasonlítván, mint az 
orvos az egészséges szervezetet a beteggel és nyomorgóssal, 
az erkölcsök és alkotmányok közt fennforgó különbséget mér
legelje. Itt akadt, úgy látszik, legelőször Homéros költemé
nyeire is, a melyeket Kleophylos13 utódai fentartottak. És 
belátván, hogy a bennök foglalt gyönyörködtető és élvezetes 
szórakoztatás vegyítve van erkölcsi és politikai tanulságokkal, 
a melyek nem kisebb figyelmet érdemelnek, szorgalmasan leirá 
és összegyüjté azokat, hogy hazájába vihesse. Mert a hellének 
közt terjengett már homályos híre e hőskölteményeknek és 
némelyek bírták is egyes oly töredékeit, a melyek mintegy 
véletlenül szétszóródtak, ismertté azonban legelőször Lykurgos 
tette őket. Az egyptomiak azt tartják, hogy Lykurgos ő hozzájok 
is eljutott és egyéb intézkedések közt a katonák osztályának 
a többitől való elkülönítése nyerte meg főleg tetszését. Ezt 
Spártába is behozta, a hol a kézműveseket és művészeket el
különítvén egymástól, egy valóban nemes és tiszta állam-

12 E Thalestől. a ki nagy zenész és költő volt, megkülönböztetendő 
a miletosi Thales, a hét görög bölcs egyike.

13 Kleophylos volt állítólag Homéros házigazdája.

7*
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szervezetet létesített. Az egyptomiak emez állítását némely 
görög történetíró is támogatja ; hogy azonban Lykurgos Li- 
byába és Ibériába is eljutott, sőt még Indiába is elvándo
rolt és itt a gymnosophistákkal14 is társalgóit volna, ezt tud
tunkra a spártai Aristokratesen,15 Hipparchos fián kívül senki 
sem említi.

V. E közben azonban a spártaiak nagyon érezték a távol
levő Lykurgosnak hiányát és többször küldöttek érte, tapasz
talván, hogy a királyok 16 csak névvel és külső tisztelettel 
rendelkeznek, egyébként pedig a néptől semmiben sem külön
böznek s hogy viszont Lykurgosban uralkodói szellem lakott 
és hatalom, a melylyel az embereket vezetni tudta. De magoknak 
a királyoknak sem volt ellenére az ő visszatérte, sőt azt 
remélék, hogy az ő jelenlétében kevésbbé lesznek a nép rakon- 
czátlankodásainak kitéve. Ily hangulatban találván őket, vissza
tértekor azonnal hozzáfogott a meglevő állapotok eltörléséhez 
és az alkotmány megváltoztatásához, abban a meggyőződésben, 
hogy részleges törvényeknek semmi hatása és haszna nem 
lenne, hacsak, mint a hibás és mindenféle betegségekkel 
megrakott szervezetből a meglevő rossz anyagokat tisztító 
szerekkel ki nem űzi és át nem változtatja, hogy egészen uj 
életmód vegye kezdetét.

Ekkép határozván el magát, először is elvándorol Delphibe, 
áldozatot nyújt be, az istenek tanácsát kéri és visszatér ama híres 
jóslattal, a melyben a Pythia17 őt az istenek kedvelnének szó
lítja, a ki inkább isten, mint ember, — s mivel Lykurgos jó 
alkotmányt kér tőle, ezt megadja és helyesli kérését az isten, 
hozzá tevén, hogy az összes alkotmányok közt az övé lesz 
a legkitűnőbb. E  szavakra felbátorodva, megnyerte a legkivá
lóbbakat és felszólítá őket az együtt munkálkodásra. Kezdetben 
titkon értekezett barátaival, később azonban mind többekkel 
érintkezvén, egyesíté őket terve kivitelére. Midőn a kitűzött

14 Meztelen indiai bölcsek.
16 Lakonika czímü könyv szerzője; egyébként ismeretlen.
16 Spártában u. i. két király uralkodott egyszerre ; egyikök a hadat 

vezette, másika otthon kormányzott.
17 L. Theseus 6. jegyzetét.
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idő elérkezett, 30 előkelő férfiúnak megparancsold, hogy kora 
reggel menjenek fegyveresen a piaczra, hogy félelembe és 
rémületbe ejtsék ellenfeleiket. Ezek közül 20 legkiválóbbnak 
nevét Hermippos 18 följegyzé. A kinek azonban legtöbb része 
volt Lykurgos vállalatában és a ki leginkább közreműködött 
a törvények behozatalánál, az egy Arthmiades nevű volt. 
A  zavar kezdetekor Charilaos király rémületében az hívén, 
hogy az egész mozgalom ő ellene irányul, a Chalkioikosba19 
menekült. Azután esküvel megnyugtatva reábiratta magát, 
hogy azt odahagyja, sőt a vállalkozásban részt vett. Egyébként 
is szelíd lelkületű volt, úgy, hogy társa, Archelaos állítólag 
azt mondotta volna azoknak, a kik az ifjú királyt előtte 
dicsőítették: «Hogyne volna Charilaos jó ember, hisz’ még 
a gonoszok irányában sem rossz.»] Lykurgosnak többféle újítása 
közt az első és legfontosabb volt a tanácsnak (gerusia) fel
állítása, a mely Plátó szerint az által, hogy a királyi hatalommal 
egyenlő jogkört nyert és vele összevegyülvén, annak túlkapá
sait korlátold, az állam biztonságának és egyszersmind mér
sékletének támaszává lett a legfontosabb ügyekben. Mert 
eddig az alkotmány ingatag volt, s majd a királyok részére 
a zsarnokság felé, majd pedig a nép részére a demokratához 
hajlott; most a tanácsban oly biztos támasztékot nyert, hogy 
egyrészről az egyensúlyt fenntartá, másrészről a rendet és 
állandóságot biztosítá. A huszonnyolcz tanácsos mindig a kirá
lyokhoz csatlakozott, ha szükséges volt a demokratával szembe
szállni és viszont meg a népet támogatta, nehogy zsarnokság 
kapjon erőre. E  tanácsosok száma 28 volt, mert mint Aristo
teles állítja, ama harmincz férfiú közül, a kik kezdetben 
Lykurgos mellett voltak, ketten megijedve, az ügyet cserben 
hagyták. Sphairos20 pedig azt mondja, hogy már kezdettől 
fogva ennyien voltak, a kik a tervbe be voltak avatva. Tán 
eme szám sajátsága is tekintetbe vétetett, a mennyiben négy-

18 Smyrnai iró, körülbelül 240-ben élt Kr. sz. e. Bölcselők és tör
vényhozók életrajzait irta meg.

19 Minervának érczből épült temploma Spártában.
20 240 körül Kr. e. élt Zénó tanítványa. Többek közt Lykurgos 

élete történetét is megírta.
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szerese a hétnek, mely a hat után az első tökéletes szám, 
mert részeivel egyenlő. Én azt hiszem, hogy azért nevezett ki 
28 tanácsost, hogy ha a két király is hozzájuk számíttatik, 
együttesen legyenek harminczan.

VI. E hatóság felállítása körül Lykurgos oly buzgalommal 
járt el, hogy arra vonatkozólag egy jóslatot is hozott Delphiből, 
a melyet rhetrának neveznek. Ez igy hangzik : «Ha a hellén 
Zeusnak és a hellén Athénénak templomot emeltél és a népet 
törzsekre és osztályokra osztottad, és 30 tagból álló tanácsot 
létesítettél, beleértve a királyokat, úgy időkoronként gyüjtsd 
össze a népet Babyka és Knakion közt, tégy javaslatokat 
és vond vissza, de a népnél legyen a jog és hatalom a döntés 
felett.» E  jóslatban «phylas phylaxab) és «obas obaxai» jelentik 
a népnek bizonyos részekre való felosztását, a melyeknek 
egyikétjDhyJainak, a másikat pedig obainak nevezte. Az «archa- 
getai» szón a királyokat érti, «apellazein)) pedig annyi, mint 
a népet összegyűjteni, mert Lykurgos az alkotmány kezdemé
nyezését és okát a pythiai «Apolló»-ra vezeti vissza. Babykát 
és Knakiont ma Oinusnak nevezik. Aristoteles szerint a Knakion 
egy folyó, Babyka meg hid. E  kettő között tárták a nép- 
gyüléseket, a hol sem fedett csarnokok, sem más építkezések 
nem valának. Mert Lykurgos azt vélte, hogy az ilyes dolgok 
a tanácskozás kárára vannak inkább, mint hasznára, a meny
nyiben hiú gondolatokat és a büszkeség üres érzelmeit keltik 
fel az emberekben, a kik a közdolgok feletti tanácskozásra 
gyűlvén össze, szemeiket csak a szobrok, festmények, színpadias 
díszletek és a tanácsterem gazdagon ékesített mennyezetére 
fordítják. Ha aztán a nép összegyűlt, akkor a tanácsokon 
és a királyokon kívül senkinek sem volt joga javaslatot tenni ; 
az Ő előterjesztéseik fölött aztán a nép döntött. Később, midőn 
a nép pótlásokkal és kihagyásokkal a javaslatokat elferdíté és 
meghamisítá, Polydoros és Theopompos királyok ama rhetrát 
ezzel toldották meg: «Ha pedig a nép ferde végzéseket fogad 
el, a tanácsosok és királyok szakadjanak eb), a mi azt teszi, 
hogy ne hagyják jóvá, hanem egyszerűen távozzanak és a 
népet oszlassák szét, mert a javaslatot az igazság ellenére el
ferdíté és megváltoztatá. Ugyanis elhitették a polgársággal,
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hogy az isten rendelé ezeket, a miről Tyrtaios 21 valahol így 
emlékezik meg :

Pythóból hozták s maga Phoibos mondta ki nékik 
Isteni jóslatait s teljesülő szavait:

Hogyha tanács ül, a fők isten-kedvelte királyok,
Kik gondját viselik s védik a drága hazát,

Majd pedig a vének, míg utolsó helyt van a démos,
S tiszte: igaz szívvel hozni határozatot.

VII. Ilyképen mérséklé Lykurgos az államhatalmat. Mind- 
azáltal az utódai az olygarchiát22 * nagyon erősnek, daczosnak 
és hevesnek találták, úgy, hogy mint Plato mondja, mintegy 
gyeplőt tettek reá az ephorok25 hatalmával, midőn körülbelül 
130 évvel Lykurgos után Elatos és tiszttársai választattak első 
ephorokká Theopompos királysága alatt. Ez felesége szemre
hányására, hogy a királyságot csekélyebb hatalommal fogja 
gyermekeire juttatni, állítólag így felelt: «Sőt annál nagyobbat, 
a mennyivel állandóbb». És valóban, a mértékfelettit eldobván 
magától, az irigységgel együtt a veszélytől is megmenekült, 
úgy, hogy a spártai királyokat nem is érte az a sors, a melyre 
a messeneiek és argivok juttatták királyaikat, a kik a nép ja
vára hatalmukból mitsem akarának engedni, sem feladni. És 
épen ez az, a mi Lykurgos bölcseségét és előrelátását legin
kább nyilvánvalóvá teszi, hogy ha a messeneieknek és argi- 
voknak, e két szomszéd és rokon népnek és királyaiknak vil
longásait és rossz közállapotait szemügyre veszszük. Ezek kez
detben hasonló előnyökben részesültek, sőt a földek felosztá
sában, úgy látszik, nékik kedvezett a szerencse, azonban nem 
sokáig boldogultak, mert a királyok elbizakodottsága, a tömeg 
engedetlensége meglevő intézményeiket felforgatá és kimutatá, 
hogy az, a ki a spártai alkotmányt rendezé és hatalmokat 
felosztá, a spártaiakra nézve valóban isteni adomány volt. 
Ezekről azonban később.

21 Költő Athénből, vagy Miletosból, a ki a spártaiakat a II. messe- 
niai háború alkalmával költeményeivel lelkesíté; neve a harczi dalos 
jelzésére használatos. Az idézett töredék Eunomia czímű költeményé
ből való.

22 Kevesek (előkelők) uralma.
28 Felügyelők.
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VIII. Lykurgos második és pedig legmerészebb intézke
dése a földnek felosztása. Rendkívüli aránytalanság létezett e 
tekintetben,'midőn á vagyontalanok és szűkölködők sokasága 
az államra szorult, az alatt a gazdagság meg kevesek kezeibe 
folyt össze. Azért, hogy a dölyfösséget, irigységet, csalárdságot, 
bujaságot, sőt a mi még ezeknél megrögzöttebb és nagyobb 
betegsége az álladalomnak, a gazdagságot és szegénységet szám
űzze, reábeszélé a spártaiakat, hogy az egész földet közre- 
bocsájtván, újólag oszszák fel és a javaknak teljes egyenlősé
gében és közösségében éljenek. Hogy az elsőséget a derékség- 
ben keressék, hogy közöttük semmi más különbség és egyen
lőtlenség ne forduljon elő, mint a melyet a rosszakra nézve a 
gyalázás, a jókra nézve a dicséret megállapít. Ezt a tervét 
végrehajtandó, felosztá az egész Lakedaimont (Spártát) 30,000 
részre a perioikok24 számára, Spárta városának területét pedig 
9000-re, mert ennyien valának az osztályra felhívott spártaiak. 
Némelyek azt állítják, hogy Lykurgos 6000 részt osztott ki, 
ezekhez később Polydoros 3000-ret csatolt. Mások szerint pe
dig a 9000 résznek felét Polydoros, a másikat meg Lykurgos 
osztá ki. Mindegyiknek része akkora volt, hogy egy férfiú 
számára hetvem egy nő számára pedig tizenkét medimnos25 
árpát és a nedvadó gyümölcsökből aránylagos mennyiséget 
termett évenként. Ennyi eleséget elegendőnek tartott jólétük 
és egészségük fentartására, egyébre meg úgy sem lesz szük- 
ségök. Mondják, hogy midőn később utazásából hazatérve, az 
ép akkor letarolt mezőkön keresztül ment, látván a sorban 
álló és egyforma nagyságú boglyákat, mosolyogva mondá a 
körülötte levőknek, hogy az egész Lakonika úgy tűnik fel, 
mintha az sok testvér között az imént osztatott volna feL

IX. Megkísérlé az ingó vagyonnak felosztását is, hogy ez 
által teljesen megszüntesse az egyenlőtlenséget és aránytalan
ságot. De midőn látta, hogy ennek egyenes elvétele mily ne- 
hezökre esik, más utat választott és politikai intézkedésekkel 
törekedett a kapzsiságot leküzdeni. Először is minden arany

24 Spárta körüli mezei lakosok.
56 Egy medimnos körülbelül 52 liter.
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és ezüst pénzt érvényen kívül helyezvén, elrendelé, hogy e 
czélra egyedül a vasat használják, ennek azonban nagy súlya 
és tömege mellett oly csekély belértéket adott, hogy 10 mi- 
nának26 elhelyezésére egy tágas szoba, elszállítására meg két- 
fogatú szekér kellett. Ennek forgalomba hozatala folytán a 
vétkeknek számtalan faja egészen kipusztult Lakedaimonból. 
Mert ugyan ki akart volna ellopni, ajándékba elfogadni, el
rabolni, erővel kicsikarni oly dolgot, a melyet képtelen volt 
elrejteni, a melynek bírása nem volt kívánatos, sőt haszonnal 
el sem volt darabolható. Mert, mint mondják, Lykurgos az 
izzó vasat eczetbe mártá, azért, hogy azt egyébre való hasz
nától és értékétől megfoszsza, mivel így törékenynyé és a fel- 
munkálásra alkalmatlanná vált. Ezután a haszontalan és fölös
leges mesterségeket száműzé Spártából; noha ezek legtöbbje 
minden száműzetés nélkül már a régi pénzzel együtt eltűnt, a 
mennyiben a készítmények keletre nem találtak. A vaspénz a 
többi hellének közt forgalomba nem jöhetett és értékkel sem 
bírt, sőt gúny tárgya is volt. Azért nem lehetett külföldi kalmár
árút venni, kereskedő-hajó nem jött a kikötőkbe, Lakonia 
földjére nem tette lábát sem sophista,27 sem kóborló jós, sem 
leánykereskedő, sem ötvös vagy ékszerész, mert a pénz hi
ányzott. így aztán a pompa lassanként önmagától elsorvadt, 
megfosztatván éltető és tápláló elemétől. Es a kik több va
gyonnal rendelkeztek, ebben semmi előnyük nem volt, mert a 
gazdagság a közönséghez utat nem talált, hanem mint holt 
tőke a házban rejtőzködött. Azért a mindennapi és nélkülöz
hetetlen tárgyak, minők az ágyak, székek és asztalok a leg
ügyesebben készültek nálok, így a lakoni kothon,28 mint Kri- 
tias 29 állítja, a hadjáratokban jó hírben állott. Mert ha nem 
elég tiszta vizet kelle inniok, színe azt eltakará, a piszok meg 
befelé hajló nyakában leülepedvén, az ital tisztábban jutott a

26 Egy mina ~  100 drachma. 1 drachma körülbelül 80 fillér.
27 Álbölcsek, a kik Görögországot bebarangolván, különféle tár

gyakról pénzért beszédeket, elmefuttatásokat tartottak és üres, erőltetett 
szóvitáikkal a való bölcseletet rossz hírbe hozták.

28 Korsó forma edény.
29 Állítólag a «Lakedaimoni államiról szóló mű szerzője.
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szájhoz. És mindezeket a törvényhozónak kell köszönni, mert 
az iparosok elvonulván a haszontalan munkáktól, ügyességöket 
a szükségesekben mutatták ki.

X. Hogy a fényűzést még jobban leküzdhesse és a gaz
dagság utáni vágyat megsemmisíthesse, behozta a harmadik 
és pedig legszebb intézkedését, t. i. a közös étkezést. Ugyanis 
össze kelle jönniök, hogy a közös és meghatározott eledeleket 
és italokat közösen elfogyaszszák. Odahaza tiltva volt, hogy a 
drága párnákon és asztaloknál étkezzenek, hogy falánk állatok 
módjára sötétben szakácsoktól és czukrászoktól hízlaltassák 
magukat, hogy így erkölcseik mellett még testöket is elront
sák, mely az által az érzékiségre és kicsapongásokra nyer haj
landóságot, és hosszas alvást, meleg fürdőket, sok pihenést és 
úgyszólván mindennapi betegápolást kíván. Ez már magában 
nagy dolog volt, de még nagyobb volt az, hogy a gazdagsá
got, mint Theophrastos 80 mondja, közömbössé és szegénynyé 
tette az étkezések közössége és az élelem olcsósága által. Mert 
a drága házikészleteket sem használni, sem bennök gyönyör
ködni, sem azokat látni, vagy mutogatni nem volt lehetséges, 
minthogy a szegény és gazdag ugyanegy lakomára ment; úgy, 
hogy Spárta az egyedüli állam a nap alatt, a melyre az isme
retes közmondást alkalmazni lehet, hogy: a gazdagság vak, és 
mint egy festmény, holtan, mozdulatlan fekszik. De nem is 
volt szabad otthon előre enni és jóllakottan menni a közös 
étkezésre, mert a többiek gondosan ügyeltek arra, a ki nem 
evett, vagy ivott velők, és korholák, mint mértéktelen és a 
közös étkezésre elpuhult embert.

XI. A vagyonosok, mint mondják, főleg ez intézkedése 
miatt nehezteltek Lykurgosra. Sűrű csoportban összegyülekez
vén ellene, méltatlankodva lehurrogatták; míg a sokaságtól 
meghajigálva, futva menekült a piaczról. A többieket ugyan 
megelőzé s már a templomba szaladt; egy Alkandros nevű 
ifjú azonban, a ki egyébként nem volt gonosz természetű, 
inkább heves és indulatos, utána veté magát és üldözé, majd 
midőn Lykurgos visszafordúlt, botjával reásújtván, fél szemét

30 Lesbos szigetről Plato és Aristoteles tanítványa. Több jeles 
munka szerzője.
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kiüté. Ez a csapás nem csüggeszté el Lykurgost, hanem a 
polgárok elébe állván, megmutatá véres arczát és tönkretett 
szemét. Szégyen és részvét érzete hatá meg a nézőket; átad
ták neki Alkandrost és hazakísérték, vele együtt boszankod- 
ván. Lykurgos ezt megköszönvén nekik, elbocsájtá őket, Al
kandrost azonban lakásába vezeté, de sem rossz szóval, sem 
tettel nem illeté, hanem elbocsájtá rendes cselédeit és meg- 
parancsolá neki, hogy Őt szolgálja. A  jóindulatú ifjú hallgatva 
teljesíté a vett parancsokat és mert állandóan Lykurgos körül 
maradt és vele élt, megismeré szelíd, szenvedélytől ment lel- 
kületét, szigorú életemódját, fáradhatlan munkásságát s oly 
erős vonzalmat táplált e férfiú iránt, hogy társainak és bará
tainak azt mondá, hogy Lykurgos legkevésbbé sem szigorú, 
vagy kíméletlen, sőt maga a szelídség és nyájasság másokkal 
szemben. így bűnhődött meg ő és ily elégtételt szolgáltatott 
neki Lykurgos, és ezzel az indulatos és akaratos ifjúból a leg
szerényebb és legjózanabb férfiút nevelte. E szerencsétlenség 
emlékére Lykurgos Athenának templomot emelt, a melynek 
Optilitis melléknevet adott, mert a szemeket a dór szójárás 
szerint «optiloi» nak mondják. Némelyek és köztük Dioskori- 
des,31 a ki a lakóniai államszervezetről egy munkát írt, azt 
állítják, hogy Lykurgos sebet kapott ugyan, de nem veszté el 
szemevilágát, sőt a templomot is felgyógyulásáért hálából építé 
az istennőnek. Tény azonban, hogy e szerencsétlenség után 
szoktak le a spártaiak arról, hogy botot vigyenek a népgyűlé
sekre.

XII. A közös étkezéseket a krétaiak andriának,32 a lake- 
daimonoknál pedig phiditiának nevezik, vagy azért, hogy ba
rátságra és bizalmasságra nyújtanak alkalmat, az 1 helyett d-1 
használván, vagy mert mértékletességre és takarékosságra33 
szoktatnak. De az is lehetséges, mint némelyek állítják, hogy 
az első betű úgy van odaragasztva és eredetileg editiának34

81 Valószínűleg arról a Dioskoridesről van szó, a ki hat könyvet 
irt az orvostudományról. Ez Kr. sz. u. az első században élt.

82 Férfitársaság, vendégség.
83 Philia =  barátság, pheidó =  takarékosság.
34 Edo — enni.
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hívták az evés és étkezés után Rendesen 15-en jöttek össze, 
némelykor egynehánynyal többen, vagy kevesebben. Mindegyik 
hozott egy hónapra egy medimnos árpalisztet, nyolcz chus 35 
bort, öt mina sajtot, öt fél mina fügét és ezenfelül csekély 
összeg pénzt húsra. Egyébként, ha valaki áldozott, úgy a zsen
géből, ha pedig vadászott, akkor a zsákmányból küldött egy 
részt a közös étkezéshez ; de szabad volt otthon is étkezni, 
midőn valaki az áldozás és vadászat közben megkésett, a töb
bieknek azonban meg kelle jelenniök. És hosszú ideig szigo
rúan megtarták a közös étkezéseket. így midőn Agis király 
athéni győzedelmes hadjáratából visszatért, nejénél óhajtván 
étkezni, ételrészeért küldött. A polemarchok36 azonban nem 
küldék azt el neki és midőn a következő napon a köteles ál
dozást boszúságból nem teljesítő, megbüntették őO A közös 
étkezéseket a fiúk is látogatták; ide mintegy a józanság isko
lájába vezették őket. Meghallgatták itt a politikai beszélgeté
seket, példát vettek a szabad emberekről, megtanultak enye- 
legni, durvaság nélkül gúnyolódni és a gúnyt eltűrni boszan- 
kodás nélkül. Mert kiválólag lakón sajátságnak tartották a 
tréfát megérteni, de ha ezt valaki elviselni nem tudta, úgy 
megkérhette a gúnyolódót és ez felhagyott vele. A belépők 
mindegyikének a legidősb, az ajtóra mutatván, azt mondá: 
«Ezen keresztül egy szó sem megy ki». Midőn valaki a közös 
étkezésben részt óhajtott venni, állítólaglfy-próba alá vetették. 
Az asztaltársak mindegyike egy kenyérgolyócskát vett kezébe 
és szavazat gyanánt szó nélkül abba az edénybe dobá, a me
lyet a szolga fején körülhordozott, és pedig a ki beleegyezését 
adá, egyszerűen, a ki pedig visszautasítá, kezével erősen össze
nyomta. Ugyanis az összenyomott golyócska annyit ért, mint 
az átfúrt szavazókövecs.37 És ha csak egy ilyet is találónak,

3b A chus körülbelül 3 liter; a mina mint súly 500 gramm körül.
36 A király alvezérei. Béke idején hasonló állásuk, mint a rómaiak

nál a censoroké : az erkölcsiség nyilvános őrei és a közös étkezés fel
ügyelői.

37 A bíróság előtt kétféle szavazó kövecset használtak, u. m. az 
egyszerűét, símát, felmentő szavazat esetében és az átlyukasztotta^ 
midőn terhelő szavazatokat adtak.
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nem fogadták be a jelentkezőt, mert azt akarták, hogy az 
egész társaság jól érezze magát. Az így visszautasítottra azt 
mondák, hogy «ki van kaddozva», mert kaddosnak nevezik amaz 
edényt, a melybe a golyócskákat dobják. jAz ételek közt leg
jobban szereték a barnalevest, úgyannyira, hogy a húsféléket 
az öregek nem is kívánták, hanem az ifjaknak engedék át, 
magok pedig a levesből laktak jól kedvök szerint.- Mondják, 
hogy egy pontosi király e leves miatt vett magának lakon 
szakácsot, midőn azonban megízlelé a levest, undorítónak ta
lálta. A szakács pedig azt mondá : «Ε levesből, ó király, csak 
azoknak kell enni, a kik az Eurotasban megfürödtek>u) Majd 
mértékletes ivás után lámpa nélkül hazamentek. Mert nem 
volt szabad világgal járniok sem ez alkalommal, sem máskor, 
hogy megszokják éjjel és sötétben bátran, félelem nélkül járni- 
kelni. Ezek a közös étkezésre vonatkozó rendszabályok.-K.

v i l i i .  Lykurgos írott törvényeket nem hozott, sőt azokat 
az úgynevezett rhetrák egyikében eltiltá. Mert azt tartá, hogy 
az állam jólétét és erkölcsiségét előmozdító legfontosabb és 
kiváló rendeleteknek a polgárok erkölcseibe és életmódjába 
kell bevésve lenniök, hogy rendíthetetlenül és szilárdan fenn
maradjanak, mert a szabad elhatározásban oly köteléket bír
nak, a mely erősebb a kényszernél, ezt pedig a nevelés oltja 
be az ifjakba, a mely ő nálok a törvényhozó szerepét játsza. 
A mi pedig a csekélyebb jelentőségű vagyonbeli ügyeket illeti, 
a melyek a szükségletek szerint más és más változásoknak 
vannak alávetve, tanácsosabbnak tartá ezeket előirt szabályok
kal, változhatlan szokásokkal nem korlátolni, hanem a körül
ményekre bízni pótlásukat, vagy eltörlésüket, a mint azt ta
pasztalt férfiak majd helyesnek fogják találni. Tehát a neve
lésbe helyezé a törvényhozás teljes és lényeges működését. 
Egyik rhetra, mint mondottuk, megtiltá az írott törvények 
használatát. Egy másik rhetra a fényűzés ellen irányult, elren
delvén, hogy minden ház fedele fejszével készüljön, az ajtók 
pedig csak fűrészszel, minden egyéb szerszám alkalmazása nél
kül. Mert a mit később állítólag Epaminondás 38 mondott asz-

38 Thébai vezér, a ki a spártaiakat Leuktránál legyőzé 371. Kr. e.
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taláról, hogy ily ebéddel nem fér össze az árulás, azt Lykurgos 
már előbb belátá, hogy az ily épülettel a pompa és fényűzés 
nem fér össze. Mert senki se oly ízléstelen és együgyű, hogy 
ily egyszerű és pórias házba ezüstlábú nyoszolyákat, bíbor
szőnyegeket, aranyserlegeket és minden ezekkel járó drágasá
gokat hozzon be ; sőt ellenkezőleg szükséges, hogy a hajlékkal 
az ágy, az agygyal a takaró, ezzel pedig egyéb bútorok és 
készletek összhangzásban és arányban álljanak. Ily szokásnak 
megfelelőleg, mondják, hogy az idősb Leotychides39 Korin- 
thosban étkezés közben meglátván a szoba pompás táblázatú 
menyezetét, azt kérdezé gazdájától, vájjon nálok a fák négy- 
szögletesre nőnek-e. Lykurgosnak még egy harmadik rhetrá- 
járói is emlékeznek, a mely megtiltá ugyanazon ellenséggel 
több ízben harczrakelni, nehogy az hozzászokván a gyakori 
védekezéshez, harczban járatosabbá legyen. Ez okból vádolák 
később Agesilaos királyt, főképen, hogy Boiotiába való gya
kori és sűrű betöréseivel és hadjárataival képesekké tette a 
thebaiakat a lakedaimonokkal szembeszállni. Azért mondá néki 
Antalkidas, midőn megsebesülve megpillantá ő t : «Ugyan szép 
iskola-pénzzel fizetnek ki téged a thebaiak, hogy őket, a tu
datlanokat akaratod ellenére harczolni megtanítád». Az ily 
törvényszabályokat nevezi tehát Lykurgos rhetráknak, mint 
Apolló kinyilatkoztatásait és jóslatait.

XIV. A nevelést pedig, a melyet a törvényhozó legfon
tosabb és legszebb művének tekinte, egészen élőiről kezdvén, 
figyelmét a házasság és a gyermekek nemzése körüli intézke
désekre fordítá. Nem áll ugyanis az. a mit Aristoteles elbeszél, 
hogy Lykurgos megkísérlé ugyan az asszonyok megjavítását, 
de ezzel felhagyott, nem bírván megzabolázni a nők szabados
ságát és uralomvágyát, minthogy a férfiak számtalan hadjára
taik alatt kénytelenek voltak a házi uralmat ő reájok hagyni 
és e miatt őket kelleténél jobban elkényeztették, sőt úrnőiknek 
szólították ; ellenkezőleg, ezekre lehető legnagyobb gondot for
dított. A leányok testi szervezetét futás, küzdelmek, korong- 
és dárda vetéssel edzé, hogy a leendő magzatok csirái az erős

39 Spártai király, a mykalei csata kivívója.
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testben erős gyökereket vervén, jobban sarjadozzanak, magok 
pedig a szülést félelem nélkül viseljék el és a vajúdás fájdal
mait könnyen és bátran leküzdhessék. Hogy kiirtsa a puhasá
got, kényességet és minden női gyengeséget, valamint az ifja
kat, úgy a leányokat is hozzá- 
szoktatá, hogy a díszmene
tekben meztelen vegyenek 
részt és hogy bizonyos ünne
pek alkalmával az ifjak jelen
léte és szemei előtt tánczol- 
janak és énekeljenek. Némely
kor egyiket vagy másikat 
találó gúnynyal illették hibái 
miatt, máskor meg dalba ön
tött dicséreteket intéztek az 
arra érdemesekhez és ez által 
az ifjakban dicsvágyat és ve
télkedést ébresztettek. Mert 
a ki bátorsága miatt dicsé
retet nyert és a leányoknál 
hírre kapott, az a magaszta
lások miatt büszkén távozott, 
az alatt a gúny és tréfa tö
visei oly érzékenyen hatot
tak, mint a szigorú rendre
utasítások, a mennyiben e 
látványosságra a többi pol
gársággal együtt a királyok 
és tanácsosok is összejöttek,
A leányok ruhátlan volta 
egyáltalán nem volt szégyen
letes, mert csak a szemér- 
metesség volt jelen, az illet
lenséget nem is ismerték, úgy, hogy az egész egyszerű szo
kássá vált, a testi szépség versengését idézte e lő ; a női 
nembe nemes gondolkozásmódot öntött, hogy ép úgy, mint a 
férfi, a dicsőségben és vitézségben ők is osztályosak. Azért

Dór leány.
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illett is hozzájok úgy beszélniök és gondolkozniok, mint Gör
gőről, Leonidas nejéről állítják. Midőn ugyanis hihetőleg egy 
idegen nő azt mondá neki: « Ti lakedaimoni nők uralkodtok
egyedül férjeitek felett», így felelt: «Mert egyedül mi szülünk

rajtok a szüzek felvonulásait, levetkőzését és küzdelmeit az 
ifjak szemei előtt, akik, mint Plátó mondja, nem geometriai, 
hanem szerelmi kényszertől vonzattak. Sőt a nőtleneket bizo
nyos megaláztatásban részesíté Lykurgos; kizárattak a Gymno- 
paidiák 40 látványosságából ; tél idején az archonok parancsára 
körüljárták a piaczot meztelenül és e közben egy rájolc készí
tett dalt énekeltek, hogy méltán bűnhődnek, mert a törvé
nyeknek nem engedelmeskedének; azonkívül megfosztattak a 
szolgálatkészség és tisztelet ama jeleitől, melyeket az ifjak az 
öregebbek iránt tanúsítottak. Azért a Derkyllidas 41 ellen mon
dottakat senki sem rosszalá, ámbár hírneves vezér volt. Egy 
ifjú felé tartván, ez helyéről nem kelt fel előtte, mondván: 
«Hisz’ nincs gyermeked, aki nékem helyét egykor átengedje!» 
A házasság úgy jött létre, hogy a vőlegény menyasszonyát 
elrabolta, a midőn is nem kicsiny, vagy serdületlen nőket 
választottak, hanem virágzókat és éretteket. Az elragadott leányt 
az úgynevezett nyoszolyó-asszony átvevén, fejét csupaszra le- 
nyírá, férfiöltözetet és sarúkat adott néki, szalmára fekteté 
egyedül és világ nélkül. A vőlegény pedig aki nem volt sem 
részeg, sem a gyönyörtől kimerült, hanem józan, mint mindig, 
a phiditiákban végezvén vacsoráját, besurrant, megoldá övét és 
felemelvén, az ágyra helyezte. Kevés időt vele töltvén, illedel
mesen eltávozott oda, a hol a többi ifjakkal együtt szokott 
aludni. És aztán is úgy cselekedett ; kortársaival együtt tölté 
a napot és velők együtt pihent, nejét azonban titokban, óva
tosan kérésé fel, röstelkedve, félve, nehogy valaki a házban 
levők közül észrevegye. De egyben a nő is úgy mesterkedett

40 Az Apolló tiszteletére rendezett ünnepek, a melyeken a fiatalság 
mezítelenül tánczolt és énekelt.

41 Spártai vezér, a ki a perzsák ellen Kis-Ázsiában vívott harczokban 
tüntette ki magát Kr. e. 399-ben.

szokások buzdítólag hatottak a házasulásra. Értem
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és járt kezére, hogy kellő időben és észrevétlenül összejöhes
senek. És ez nem is rövid ideig történt úgy, hogy némelyek
nek már gyermekeik is születtek, mielőtt nappal látták volna 
nejöket. Az ily összejövetel nemcsak az önuralmat és mérték
letességet fejleszté, hanem a testnek meghagyván termékeny
ségét, mindig friss és megújult szeretettel vivé őket egymás 
karjai közé, nem lévén eltelve és kimerülve az akadálytalan 
élvezetek által, hanem az egymás iránti vágyakozás és szere
lemnek gyújtó anyagát hagyták hátra sziveikben. Lykurgos ily 
módon behozván a házaséletbe a szemérmetességet és rendet, 
egyszersmind a hiú és nőies féltékenységet is száműzni töre
kedett belőle. És midőn helyesnek tartá a házasságból a 
kicsapongást és mértékletességet kizárni, egyúttal megengedé 
az érdemes férfiaknak a gyermekek és nemzés közösségét, 
kinevetvén azokat, akik az ilyesekben semmi közösséget és 
részesedést nem engednek meg és e miatt háborúskodásban 
vérrel keresnek elégtételt maguknak. Meg volt ugyanis en
gedve az idősb férfiúnak, a kinek fiatal neje volt, ha egy 
derék és szép ifjú neki megtetszett és ezt alkalmasnak vélte, 
az illetőt nejéhez vezetni és ha nemes sarj fakadt az érintke
zésből, a gyermeket sajátjának elismerni. És viszont meg volt 
engedve egy derék férfiúnak, ha ő más nejét termékenysége 
és szerénysége miatt nagyra becsülte, hogy a férjtől engedelmet 
kérjen az összejövetelre, hogy mintegy termékeny földbe ves
sen és derék gyermekeket nemzhessen, a kik más derék gyer
mekekkel egyvérüek és rokonok lesznek. Mert Lykurgos 
mindenekelőtt azt tartá, hogy a gyermekek nem az atyák 
sajátjai, hanem az állam közös tulajdonai, azért tehát azt akará 
hogy a gyermekek ne történetesen bárkitől, hanem csak a 
legkitűnőbbektől származzanak. Azután más törvényhozók ide
vonatkozó intézkedéseiben sok együgyűséget és rövidlátást 
tapasztalt, a kik kutyáikat, lovaikat a legjobb apaállatok alá 
vezetik, a midőn is tulajdonosaik beleegyezését szép szóval, 
vagy pénzzel törekednek kinyerni; a nőket pedig zár alatt 
őrzik, azt kívánva, hogy csak tőlük szüljenek, legyenek bár 
bárgyuak, elaggottak és betegesek, mintha bizony első sorban 
nem azok terhére esnének az idétlen gyermekek, a kik bírják

8Plutarchos, I.
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vagy felnevelik őket és viszont, ha hibátlan származásúak, nem 
nekik szereznek örömet. Eme természeti és politikai indo
kokra alapított rendelkezések annyira kizárták azt, hogy a nők 
könnyelműségét előmozdítsák, a mely később köztük lábra 
kapott, hogy a házasságtörés náluk teljesen hihetetlen do
log volt.

Felemlítik egy régi spártainak, Geradasnak mondását is, 
akitől egy idegen azt kérdezé, hogy mely büntetésben része
sülnek nálok a házasságtörők, azt mondá: «Barátom, nálunk 
nincsen házasságtörő !» «De ha mégis találkoznék?» vágott 
közbe ez, «Annak,» — mondá Geradas, «oly nagy bikát kell 
büntetésül adni, amely nyakát a Taygetos-hegyen keresztül 
nyújtván, az Eurotasból tud inni.» Amaz e fölött csodálkozva 
azt kérdé : «Hogy lehetne ekkora bika?» Geradas pedig mo- 
solyogva így felelt: «Vájjon hogy lehetne Spártában házasság
törés ?» A házasság felől ezt tartá fenn a történelem szá
munkra,

XVI. A csecsemő felnevelése felett az atya nem rendel
kezett, hanem felvevén azt, egy j^esche 42 nevű helyre vitte, 
hol a törzsek vénei összegyűltek. Ezek megvizsgálták a kis
dedet ; ha jó alkotású és erőteljes volt, felneveltetését elren
delték és a 9000 földrészből egyet részére kiutaltak ; ha pedig 
alkalmatlan és alaktalan volt, beledobták a Taygetos-hegy 
mellett levő Apothetai nevű barlangba, tekintve, hogy sem a 
gyermekre, sem az államra nézve nem előnyös az olyannak 
életben maradása, aki már születésétől fogva fogyatékos és 
gyenge természetű. Azért nem is vízben, hanem borban fü- 
rösztötték meg a kisdedeket az asszonyok, hogy szervezetöket 
próbára vessék. Azt mondják ugyanis, hogy a szívbajos és 
beteges gyermekek a tiszta bortól elájulnak és tönkre mennek, 
míg az egészségeseknek szervezete az által megerősödik, meg
izmosodik. A dajkálás tekintetében nagy gondot és ügyességet 
tanúsítottak ; így pólyázás nélkül nevelték fel a csecsemőket, 
hogy ez által testi szervezetöket, tagjaikat hajlékonyakká tegyék.

42 Társalgást, beszélgetést jelent; ettől nyerte ama hely a nevét, 
a hova a spártai férfiak a közdolgok megvitatása, szórakozás stb. végett 
összeszoktak jönni.
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Hozzászoktatták őket, hogy az eledeleket egyformán szívesen ve
gyék és válogatósak ne legyenek ; hogy sötétben ne rettegjenek, 
a magánytól ne féljenek; hogy az illetlen makranczoskodást és 
sírást ne ismerjék^ Azért több külföldiek gyermekeik mellé la- 
kóniai dajkát vásároltak; így a hagyomány szerint az athénei 
Alkibiadesnek, Amykla, spártai nő volt a dajkája. Plátó 
azonban azt állította, hogy Perikies annak Zopyrost tette 
nevelőjévé, a ki miben sem különbözött a többi rabszolgáktól. 
Míg Lykurgos nem bízta vásárolt vagy bérelt nevelőkre a 
a spártai ifjakat és nem állt szabadságában bárkinek is, hogy 
gyermekét tetszése szerint nevelje, vagy oktassa. A gyerme
keket, mihelyt hetedik évöket betölték, magához vévé Lykur
gos és csapatokra osztá, hogy közös nevelésben részesüljenek, 
ugyanazon fegyelem alatt, meg közös munkára és játszásra 
szoktatá őket. Felügyelőül olyat állított melléjük, a ki a csa
patokban értelmességével és a vitákban bátorságával kitűnt. 
Ettől vettek példát, ennek rendeletére ügyeltek s eltűrték bün
tetését is, úgy, hogy e nevelés valóban az engedelmesség 
iskolája volt. Az öregek pedig megfigyelték őket játékaik közben, 
gyakran vitázást és czivódást támasztottak köztük, hogy kiis
merjék, vájjon milyen mindegyiknek a természete, hogy van-e 
merészsége, hogy nem hátrál-e meg a harczban. A tudományokat 
csak szükség szempontjából tanulták; az egész nevelés külön
ben oda irányult, hogy a felsőbbségnek engedelmeskedjenek, 
a fáradalmakat elviseljék és a harczban győzzenek. Azért 
előrehaladó korukkal együtt gyakorlataikat is szigorították, 
hajukat tövig lenyirták, hozzászoktatták, hogy sarú nélkül jár
janak, hogy csaknem mindig mezítelen játszszanak. Midőn 
12 évesek lettek, alsó szoknyát nem viseltek többé, az egész 
évre pedig egy köpenyt kaptak. Testök piszokkal volt födve, 
nem ismervén sem a fürdőt, sem kenőcsöt, kivévén, hogy az 
év néhány napján részesültek az ily kedvezményekben. Csoportok 
és osztályok szerint feküdtek azon az almon, a melyet magok 
számára összehordtak, az Eurotas folyóban nővő sásnak hegyeit 
puszta kézzel, kés nélkül letördelvén. Télen pedig a lykophon 
nevű növényt náddal keverték össze és ezt terítették maguk 
alá : ennek u. i. bizonyos melegítő erőt tulajdonítottak.
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XVII. Az ily korban levők legkiválóbbjai már baráti 
szeretőkre 43 tettek szert, az öregebbek is több figyelmet for
dítanak reájok, gymnásiumukat gyakrabban látogatták s küz
delmeiknek és tréfálkozásaiknak tanúi voltak, nem amúgy 
szórakozásból, hanem mert ők magokat úgyszólván minden 
gyermek atyjának, nevelőjének és felvigyázójának tartották, 
úgy, hogy nem volt sem alkalom, se hely arra, hogy a vétkes 
a büntetést és a korholást kikerülhette volna. Azonkívül mel
léjük a legderekabb és legerényesebb férfiak közöl egy pai- 
donomos 44 is rendeltetett, de csoportonként magok is válasz
tottak egy eirent, a legeszesebbek és legbátrabbak közül! 
Eiréneknek 45 nevezik pedig azokat, a kik a gyermekkort két 
évvel meghaladták, míg melleireknek 46 pedig a gyermekek 
legidősebbjeit. Ilyen eiren, a ki 20 esztendős volt, vezeti a 
küzdelmekben az alárendelteket, otthon pedig az asztal körüli 
szolgálatra használja fel őket. A nagyobbakkal fát, a kiseb
bekkel meg főzeléket hordát. És mindez lopás útján történik. 
Némelyek a kertekbe másznak, mások meg a férfiak közös 
éttermébe osonnak nagy ravaszsággal és óvatossággal. A kit 
tetten kaptak, azt erősen megkorbácsolták, mert ügyetlenül és 
könnyelműen lopott. És az eledelekből is ellopták, a mit csak 
tudtak, megtanulták ügyesen rászedni azokat, a kik aludtak, 
vagy hanyagul vigyáztak. A tettenkapottak büntetése kor
bács és böjtölés. Táplálkozásuk nagyon sovány volt, hogy a 
szükség ellen maguktól védekezvén, bátorságra és ravaszságra 
szoríttassanak. Ez volt a főczélja fogyatékos táplálkozásuknak, 
mellékes czélja pedig a testnek növekedése. Ugyanis a test 
magasabbra növekszik, ha az életerőnek nem kell vesződni és 
küzdeni a sok táplálékkal, amelynek súlya és tömege azt 
lenyomja, hanem mikor saját könnyűségénél fogva felemelked- 
hetik, akkor a test is szabadon, akadály nélkül fejlődhetik. És

43 Baráti szerető =  praederastiát űző ; a nevezett ocsmány bűnre 
a magyarban — hál’ Istennek ! — szavunk sincs.

44 A ki a gyermekek közt a rendet fentartja.
45 Vagyis a ki nyilvános összejöveteleknél felszólalhat; ez a 18. év 

betöltésével vette kezdetét.
46 Vagyis a ki eiren fog lenni.
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ez úgy látszik, a szépséget is előmozdítja. Mert a sovány és 
nyúlánk termet inkább alkalmas a tagok kifejlesztésére, míg 
a kövér és bőven tápláltnál már súlya útjában van ennek. 
Bizonyára ez az oka annak, hogy az asszonyok, kik terhessé
gük alatt tisztító szerekkel élnek, jó alkatú és tagos gyerme
keket hoznak a világra, noha ezek soványak, mert az anyagon, 
ha ez könnyű, könnyebben diadalmaskodhatik a képző erő. 
Hanem hát e jelenség okát hadd vizsgálja m ás!

XVIII. A fiuk oly óvatos félelemmel loptak, hogy sokat 
emlegetik azt a fiút, a ki rókakölyköt csenvén, azt köpenye 
alá rejté és eltűrte, hogy ez állat körmeivel és fogaival gyom
rát felhasogassa és inkább meghalt, csakhogy titkát megőrizhesse. 
És ez, a mostani ifjakból következtetve, éppen nem hihetetlen 
dolog, mert ezek között magam is többeket láttam az Orthia 47 
oltára előtt korbácsütések alatt kimúlni. Az étkezés után az 
eiren elnyujtózván, az egyik fiúval énekeltetett, a másikhoz 
valamely jól meggondolt feleletet váró kérdést intézett, mint 
például : ki a legderekabb az emberek között ? vagy : mit kell 
erről vagy arról a tettről tartani ? Ezáltal már gyermekkoruktól 
fogva hozzászoktatták őket, hogy a szépet és jót elbírálják és 
a polgárok magaviseletével foglalkozzanak. Mert ha valaki 
az ily kérdésekre, hogy ki jó polgár, vagy ki nem tiszte
letreméltó, felelni nem tudott, azt benne a renyhe és az erényre 
nem vágyakodó lélek jelének tekintették. A feleletet megokolni 
és bizonyítani kelle, rövid és szabatos mondatba foglalván 
azt. Aki pedig hanyagul felelt, azt az eiren azzal bünteté, hogy 
a hüvelykujját megharapta. Gyakran az eiren az idősebbek és 
az elöljárók jelenlétében fenyíté meg az ifjakat, hogy láttassa, 
vájjon ésszerűen és kellően büntetett? A büntetés közben nem 
akadályozták, de ha a fiúk eltávoztak, felelősségre vonták azért, 
hogy kelleténél szigorúbban, vagy ellenkezőleg, hogy enyhén és 
puhán büntetett. A  baráti szeretők is osztoztak a fiúk jó vagy 
rossz hírében. Mondják pl., hogy egykor egy fiú a küzdelem 
közben gyáván felkiáltott, mire szeretőjét az elöljárók fenyíték 
alá vették. Ámbár az ily szeretkezés annyira szokásba jött

47 Artemisnak mellékneve. Ennek oltára előtt szokták a spártaiak 
a gyermekeket, a kiket lopáson értek, évenként kétszer megkorbácsolni.
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náluk, hogy az előkelő tisztes asszonyok is szerettek leányo
kat, a féltékenységnek mindazonáltal nyoma sem volt. Sőt 
ellenkezőleg, az ily vonzalom a barátság forrásává Ion azok 
között, a kik ugyanazt szerették és folyton azon buzgólkodtak, 
hogy a szeretőt minél derekabbá tegyék.

XIX. Megtaníták az ifjakat arra is, mogy beszédjökben a 
keserűt a kellemessel vegyítsék és hogy nyomatékos rövidségre 
törekedjenek. A mint említém, Lykurgos a vaspénznek nagy 
súlya mellett csekély belértéket adott, a beszéd pénzét ellen
kezőleg kevés és egyszerű kifejezésmód mellett mély jelentő
ségűvé és tartalmassá tévé, a mennyiben rászoktatá az ifjakat, 
hogy válaszaikban velősek és sokatmondók legyenek. Mert 
valamint a nemi élvezetekben kicsapongók magja többnyire 
meddővé és terméketlenné válik, úgy a fecsegésben való mér- 
téktelenség üressé, dőrévé teszi a beszédet. Agis király, mi
dőn egy attikai kigúnyolá a lakon kardot rövidsége miatt, és 
azt mondá, hogy azt a bűvészek a .színpadon könnyen elrejt
hetnék, ezt válaszold: «Hát mi e karddal is jól eltaláljuk elle
neinket!» És nékem úgy tetszik, hogy a lakon beszéd látszó
lagos rövidsége mellett a dolog lényegét tökéletesen eltalálja 
és a hallgatók elméjébe hatol. Maga Lykurgos is, mint látszik 
rövid, velős beszédű j /olt. ha ugyan az utána fenmaradottakból 
ítélni lehet. Ilyen pl. az államformára vonatkozó nyilatkozata 
azzal az emberrel szemben, a ki azt kiváná, hogy hozza be 
a demokrácziát Spártába: «Hozd be először te házadba a 
demokrácziát!» Továbbá, midőn valaki az áldozatok végett 
tudakolódott, hogy mért rendelt oly csekély és olcsó áldoza
tokat: «Azért, úgymond, hogy sohase szűnjünk meg tisztelni 
az istenséget!» A versenyküzdelmeket illetőleg azt mondá, 
hogy csak azokat engedi meg a polgároknak, a melyeknél a 
kezet nem kell kinyújtani. 48 Közismeretüek az ilyes feleletei, 
a melyeket polgártársai részére levelekben adott: «Hogyan aka
dályozhatjuk meg az ellenség betörését? ha szegények marad
tok és egyitek se kíván többet, mint a másik.» A falakra 
vonatkozólag: «Nem fal nélküli az olyan város, a melyet téglák

48 T. i. hogy legyőzetését jelezve kegyelmet kérjen.
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helyett férfiak vesznek körül.» Hogy emez és ilyenfajta leve
leknek mennyiben adható hitel, az nem egykönnyen dönt-

XX. Hogy a hosszű beszéd rossz hírben állott náluk, azt a 
következő velős mondások bizonyítják. Leonidas király, midőn 
valaki fontos dologról alkalmatlan időben beszélt, ezt mondá: 
«Barátom, te a szükségen kívül használod a szükségest!» Chari- 
laos, Lykurgos unokaöcscse megkérdeztetvén az iránt, hogy az 
utóbbi miért hozott oly kevés törvényt, azt feleié: «Fukarszavuak- 
nak kevés törvényre van szükségök.» Archidamidas 49 pedig, mi
dőn némelyek megszólták Hekataios sophistát azért, hogy egy 
vendégségre meghivatván, mit sem beszélt, azt mondá : «Aki tud 
beszélni, tudja az idejét is!» Ama csípős megjegyzésekből, amelyek, 
mint említém, nem voltak minden kellem nélkül, ime egy
néhány példa: «Demaretes, 50 a kit egy hiábavaló ember alkal 
matlan kérdéseivel zaklatott, többször ugyanazt tudakolván tőle, 
hogy ki a legderekabb a spártaiak között, azt feleié : «A ki hoz
zád legkevésbbé hasonlít.» Agis, midőn némelyek az elisieket 
magasztalták, hogy az olympiai játékaikat szépen és igazságosan 
rendezték, ezt a megjegyzést tette : «Ugyan, de nagy dolog is 
az, hogy az elisiek öt év alatt egy napig igazságosak!» Theo- 
pompos 51 52 pedig, midőn egy idegen a spártaiak iránti jóindu
latát bizonyítgatá, azt állítván, hogy őt polgártársai a spártaiak 
barátjának hívják, azt mondá: «Jobb volna, ha hazád barátjá
nak neveznének!» Pleistonax, 62 Pausanias fia, egy athénei 
szónoknak, a ki a lakedaimonokat tanulatlanoknak nevezé, azt 
feleié: «Igazad van, mert a hellének közt egyedül mi nem 
tanultunk tőletek semmi rosszat.» Archidamidas pedig annak, 
a ki tőle tudakolá, hogy a spártaiak hányán vannak, ezt veté 
oda: «Elegen, barátom, hogy a hitványokat elkergessük.»

49 Archidamas több spártai király neve volt; hogy melyikről van 
szó, nem tudható.

50 Spártai király, a ki száműzetésében Darius perzsa királyhoz 
menekült és ennek, valamint Xerxesnek Görögország elleni hadjárataiban 
részt vett.

51 Spártai király.
52 Szintén egy spártai király.
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Tréfás beszédeikből lehet következtetést vonni szokásaikra. És 
hozzá voltak szokva, hogy felesleges szókat ne mondjanak, 
hogy soha ki ne ereszszenek oly szót a szájokból, a mely 
valamely érdemes gondolatot nem tartalmazott volna. Egy 
spártai, felszólíttatván, hogy hallgasson meg egy embert, ki a 
fülemülét utánozá, ezt mondá: «Hallottam már magát a fü
lemülét !» Egy másik, elolvasván e feliratot:

Harczban esett e csapat, mely a zsarnokságot eloltá,
Selinus kapuit halva feküdte körül,53

ezt a mondást hagyta hátra: «Méltán haltak meg ez emberek, 
mert a zsarnokságot teljesen el kellett volna égetniök.» Egy ifjú 
viszont, midőn valaki oly kakasokat ígért néki, a melyek a via
dalban a végsőig harczolnak, így felelt neki: «Vagy inkább adj 
olyanokat, a melyek ölnek a viadalban !» «Dehogy ülök oda, 
a honnét az öregebbek elől fel nem kelhetek,» feleié egy másik, 
látván, hogy némelyek árnyékszéken végzik szükségüket; és azért 
nem is helytelenül állítják némelyek, hogy a lakonizálás inkább 
a bölcselkedés, mint a testgyakorlatok iránti vonzalmat jelenti.

XXI. Az ének- és a zeneoktatásra nem fordítottak 
kevesebb gondot, mint a beszéd csinosságára és tisztaságára. 
Énekeik egy bizonyos fulánkot tartalmaztak, a mely felgerjeszté 
a bátorságot és lelkesedést meg tettre-buzdulást élesztett. 
A kifejezés· mód egyszerű és férfias, a tartalom komoly és 
erkölcsnemesítő volt. Többnyire dicsőítő énekek valának azok 
felett, a kik Spártáért dicső halált szenvedtek, vagy gyalázása 
a gyáváknak, a kik szomorú és áldatlan életet éltek, végre 
korok,szerint erény fogadalmak, vagy saját erényeik magasz- 
talásai Tán nem lesz helytelen ezekből egy példát felhozni. 
Ünnepeiken 3 kar volt összeállítva, a három különböző élet
kor szerint. Az öregek kara így kezdett az énekbe:

Mi hajdanában mind erős ifjak valánk!

Az ifjak kara válaszkép így énekelt?
Mi meg vagyunk, próbáld meg, hogyha van szived!

A harmadik, a gyemekek kara pedig :
Mi meg leszünk, de még vitézbek, mint ti most!

53 Szilasi fordítása.
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Egyáltalán azonban, ha szemügyre veszszük a lakon köl
teményeket, a melyekből néhány a mi korunkig fennmaradt, 
és a hadi indulókat, a melyeket a fuvola hangja kísért, midőn 
az ellenség ellen mentek, igazat kell adnunk Therpandrosnak54 
és Pindarosnak55, midőn a zenét a bátorsággal összekötte
tésbe hozzák. Amaz így énekli meg a lakedaimonokat:

Ott ifjak dárdája ragyog meg a fennszavú Múzsa 
S tág uralommal a jog.

Pindaros meg :

lm itt vagyon vének tisztes tanácsa.
Vitézkedő ifjak dárdája, körtáncz,
A Múzsa és az ünnepség.

Mindketten tehát egyaránt a harcz és a zene kiváló ked
velőiként tüntetik fel a lakedaimonokat.

Mert valóban a czitera hangja nem enged a vasnak.

a mint a lakon költő mondja 56.
Azért az ütközetekben első sorban a múzsáknak áldozott 

a király, valószínűleg emlékeztetendő a harczosokat nevelteté
sökre és az ő itéletökre, hogy szálljanak szembe a veszedel
mekkel és emlékezetre méltó tetteket hajtsanak végre.

(XXII. Ilyen időkben az ifjak tekintetében a szigorú 
fegyelmet enyhítették, nem akadályozták őket abban, hogy 
hajókat csinosítsák, fegyveröket, ruhájokat ékesítsék, és örven
deztek, ha ezek mint paripák tomboltak és prüszköltek a háború 
után. Ámbár hajókat serdült koruk óta gondozták, mégis 
főleg a beálló veszedelmek alkalmával fordítottak arra figyelmet, 
hogy ragyogjon és szépen legyen elválasztva, megemlékezvén 
Lykurgosnak egyik ide vonatkozó mondásáról, hogy a haj 
a szépet még szebbé, a rútat pedig ijesztővé teszi. Testgya
korlataik is enyhébbek lettek a háborúzások alkalmával, egy-

f;4 Lesbosi zenész és költő ; a hét-hurú lant feltalálója.
Thébából; leghíresebb görög lantos. 520 körül Kr. sz. e.

66 Alkman tulajdonkép Sardesből való, Spártába később hivatott 
el, mint Tyrtaios és Terpandros, hogy hadi vitézségre tüzelje a spár
taiakat.



1 2 2 PLUTARCHOS.

általán az ifjak egész életmódja nem volt oly fegyelmezett és 
felügyeletnek alávetve, úgy, hogy egyedül állottak az emberek 
között, a kikre nézve a háború üdülés volt ama gyakorlatok 
tekintetében, a melyek a háborút előkészíték. Midőn a pha
lanx csatarendben állott szemben az ellenséggel, a király egy 
kecskét áldozott fel és megparancsolá katonáinak, hogy virá
gokkal koszoruzák fel magukat, a fuvolásokkal meg a kastori57 
éneket fuvatta el és egyúttal maga is hadi indulóba kezdett. 
Ez aztán fenséges, de egyúttal rémítő látványt nyújtott, a mint 
a fuvola ütenye szerint lépdelve, zárt hadoszlopban, rendíthetlen 
lélekkel csendesen, vidáman indultak énekszó mellett a vesze
delmekkel szembe. Mert természetes, hogy ily lelkűiét mellett 
szivökben sem félelem, sem harag nem lakozhatott, sőt az 
állhatatoság érzülete és az isteni segedelembe vetett remény 
és bizalom tölté el őket. Midőn a király az ellenség ellen 
indult, kíséretében volt egy, a versenyjátékoknál megkoszo
rúzott győztes. Beszélik, hogy egy lakoniai nagy összeg pénzt 
utasított vissza, mikor az olympiai játékoknál meg akarák 
vesztegetni, s midőn aztán nagy fáradsággal legyőzé ellenfelét, 
valaki azt kérdé tő le: «Nos lakón,. mivel lettél gazdagabb 
e győzelem miatt?» ez mosolyogva azt felelte : «Azzal, hogy 
a hadi sorban a király előtt fogok harczolni az ellennel.» 
Legyőzvén és megfutamítván az ellenséget, azt csak addig 
üldözék, míg győzelmök az ellenség futása által kétségtelenné 
vált és ez után rögtön visszafordultak, mert sem nemes, sem 
a hellénekhez méltó tettnek nem tárták összekaszabolni és 
legyilkolni azokat, a kik a győzelmet feladván, elhagyják 
a csatatért. És ez nemcsak szép és nagylelkű eljárás volt, 
hanem hasznos is. Tudván ugyanis az ellenök küzdők, hogy 
az ellenszegülőket leszabdalják, míg a futókat megkímélik, 
előnyösebbnek tárták a futást, mint a maradást.

XXIII. Hippias58 sophista szerint Lykurgos maga igen 
harczvágyó volt, a ki sok hadjáratban vett részt. Philostephanos59 
meg a lovasságnak ulamosokra való felosztását is Lykur-

57 így nevezve szerzőjéről, Kastorról.
18 Elisből, kortársa Sokratesnek.
59 Kyrenéből; több történeti munkát irt.
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gosnak tulajdonítja. Az ulamos pedig, mint azt ő összeálítá, 
50 lovasból álló osztály volt, négyszögbe rendezve. Phalerosi 
Demetrios pedig azt állítja, hogy semmiféle hadi tényt végre 
nem hajtott és hogy az alkotmányt béke-időben hozta létre. 
És úgy látszik, hogy az olympiai játékok tartama alatti fegyver- 
szünet gondolata csak egy szelíd és békeszerető férfiútól ered
hetett. Ámbár vannak, a kik az állítják, mint Hermippos00 
említi, hogy Lykurgos kezdetben erre nem is gondolt, és Iphi- 
tosszal semmi összeköttetése volt, hanem utazásai közben 
véletlenül jutott el Olympiába mint néző, midőn úgy rémlett 
előtte, mintha emberi hangot hallott volna háta mögött, a mely 
őt megdorgálá és csodálkozását fejezi ki, hogy polgártársait 
a népünnepen való részvételre nem beszéli reá, midőn pedig 
visszafordult és a beszélő sehol sem volt látható, a hallottakat 
isteni kijelentésnek vette, ekkor fordult Iphitoshoz és vele 
együtt szabályozván ez ünnepet, azt fényesebbé és állandóbbá 
tévé.

■ OCXIV. A nevelés kiterjedt a felnőttekre is. Senkinek sem 
volt szabad saját kénye szerint élni, hanem az államban, mint 
valamely táborban az életrend és közügyekre vonatkozó fog
lalkozások mind meg voltak határozva; egyáltalán abban 
a meggyőződésben éltek, hogy ők nem a magokéi, hanem az 
államéi. Ha más teendők teljesítésére utasítást nem nyertek, 
a fiukra ügyeltek fel és őket valami hasznos tárgyra oktaták, 
vagy maguk tanultak az idősebbektől. És ez volt egyike ama 
szép és üdvös intézkedéseknek, a melyeket Lykurgos polgár
társai részére létesített, hogy t. i. az ipari foglalkozásoktól 
teljesen eltiltatván, szabad idővel rendelkeztek. Vagyon-gyüj- 
téssel foglalkoznia pedig, a mi fáradsággal és munkával van 
összekötve, senkinek sem kelle, mert a gazdaság becsét és 
értékét el veszté. Földjeiket a helóták művelték és azok után 
meghatározott kért fizettek.

"Égy spártai a törvénykezési napok alatt Athénben tartóz
kodván, megtudá, hogy egy polgár tétlenség 61 miatt büntetést

60 Smyrnából; tudósok életrajzát irta meg.
61 Athénben t. i. mindenkinek bizonyos életmódot kelle választani, 

a ki pedig ezt nem tette és tétlenségben tölté napjait, büntetés alá került.
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szenvedett, szomorúan ballag haza, kísérve bánatában és bo- 
szúságában osztozkodó barátaitól. Erre azt kérdé a spártai 
körülállóktól, hogy mutassák meg neki azt az embert, a kit 
a szabadság miatt büntetés ért. Ily szolgainak jtartották ők az 
iparra és vagyon-szerzésre irányuló fáradozást. Pereik, mint 
képzelhető, a pénzzel együtt megszűntek; sem bőség sem 
szükség nem létezett nálok, hanem az egyenlőség miatt jólét, 
az egyszerűség miatt pedig olcsóság uralkodott. Midőn pedig nem 
táboroztak, egész idejöket táncz, ünnepek, vendégségek, vadá- 
szati/Eedvtelések, testgyakorlatok és leschék vették igénybe.

X X V. Azok, a kik 30-ik évöket még el nem érték, egyál
talán nem jártak a piaczra, hanem rokonaikkal és baráti szere
tőikkel szerezték be házi szükségleteiket. Az idősebbekre nézve 
meg szégyenletesnek tartották, ha folyton ilyes foglalkozások 
közt mutatkoztak, a helyett, hogy a napnak legnagyobb részét 
gymnasiumokban és az úgynevezett leschéken töltötték. Mert 
ezekre szoktak összejönni, hogy illedelmesen szórakozzanak 
egymás társaságában, de üzleti és piaczi dolgokról egy szóval 
sem emlékeztek, hanem az ily társalgásnak főtárgyát a derékség 
dicsérete és a roszaknak gyalázása képezte, fűszerezve tréfával 
és enyelgésekkel, a melyek az intést és rendreutasítást hatá
sossá teszik. Maga Lykurgos sem volt teljesen rideg ember, 
mert mint Sosibios 02 beszéli, a nevetésnek egy kis szobrot is 
emelt, a tréfának pedig, mint a fáradság és szigorú életmód 
megédesítőjének utat nyitott vendégségeikbe és egyébb ily 
szórakozásaikba. Egyáltalában pedig hozzászoktatá Lykurgos 
polgártársait, hogy se ne kívánjanak, se ne tudjanak magánosán 
élni, hanem mint a méhek, folyton szoros kapcsolatban legyenek 
a közérdekekkel, és a királyok körül sorakozzanak; becsvágy 
és rajongás által úgyszólván önmagokból kiemelkedvén, egész 
lényöket a hazának szenteljék. E  gondolkozásmódjukra val
lanak bizonyos szólamaik is. Midőn Paidaretost nem választották 
be a 300-ak 03 közé, egész derült arczczal távozott, örvendezvén, 
hogy az állam ő nálánál 300 jobb polgárral rendelkezik. 
Polykratidas társaival követségbe menvén, a perzsa király vezé-

02 Spártai nyelvész és történetíró 250 körül Kr. e.
63 A spártai ifjak közül kiválasztott csapat.
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reihez, midőn kérdezék tőlök, vájjon magán vagy állami ügyben 
jöttek-e, azt feleié: «Ha sikerrel járunk el, közügyben, ha nem, 
úgy magánügyben». «Argileonis, Brasidas 64 anyja, midőn né
hány ainphipolisi lakos Lakedaimonba érkezve, őt meglátogatta, 
azt kérdezé tőlök, vájjon Brasidas szépen halt-e meg és méltón 
Spártához. Ezek pedig magasztalván e férfiút, azt mondák, 
hogy Spártának nincs több ilyen fia. «Ne beszéljetek ilyest», 
feleié ő, «mert bár derék és vitéz férfiú volt Brasidas, de 
Spártának sok fia van, a kik vitézebbek nálánál.»

XXVI. A tanácsosokat,-mint említém, Lykurgos kezdetben 
azok közül válás: \, a kik tervének kivitelében részt vettek, 
később az elhunytnak helyét azzal rendelé betölteni, a kit 
a 60 évet meghaladók közt a legerényesebbnek tartanak. Úgy 
látszik, hogy az emberi versenygéseknek ez volt a legnagyob
bika és legvitásabbika. Mert itt nem az volt a kérdés, ki leg
gyorsabb a gyorsak, ki legerősebb az erősek között, hanem 
a jók közül a legjobbat, a bölcsek közül a legbölcsebbet 
kelle kiválasztani, a ki erényének versenydíjakép élete fogy
táig, úgyszólván minden állami hatalmat elnyerjen, az élet. 
a halál, becsület és a legfontosabb dolgok feletti uralmat. A 
választás pedig ily módon történt. A népgyülés összejött. Erre 
a választott férfiak egy közel levő épületbe zárkóztak, a hol 
sem ők nem láttak, sem őket nem látták, csakis az egybe
gyűltek kiabálását hallották, mert, mint más esetekben is, 
felkiáltással választottak a pályázók közűi. Ezek nem mindnyájan 
egyszerre, hanem sor szerint egyenkint vezettettek be és 
hallgatva vonultak keresztül a gyűlés terén. A berekesztetteknél 
irótáblák voltak, a melyekre mindegyiknél feljegyezték a fel
kiáltások erejét, nem tudván, hogy kinek szól, csak azt, hogy 
az a bevezetetteknek elseje, másodika, harmadika stb. volt. 
A  ki mellett a kiáltás legnagyobb és legtartósabb volt, azt 
tanácsosnak nyilvánították ki. Ez aztán megkoszorúzva sorba 
járta a templomokat és számos ifjú követé, a kik őt dicsérék 
és magasztalák, számos nő dicsőítő éneket zenge erénye felett

64 Híres spártai vezér, a ki a peloponnésosi háborúban kiváló sze
repet játszott. Az Amphipolis melletti csatában nyert sebe folytán hunyt 
el 422. Kr. sz. e.



és szerencsés életét magasztalé. Rokonainak mindegyike étkeket 
tevén elébe azt mondd, hogy e vendégséggel az állam tiszteli 
meg őt. Körútját bevégezvén, a közétkezésre ment, hol minden 
a rendes módon ment végbe, kivévén, hogy két ételrészt 
helyezének elibe, a melynek egyikét félretevé. Az étkezés után 
az épület ajtaja előtt összegyűlt nő-rokonai közül azt, a kit 
leginkább becsült, előhívd és félre tett részét neki adá, mondván, 
hogy a mit erénye jutalmául kapott, azt ő neki adja. Azután 
a többi asszonyok magasztalások között hazakisérték.

XXVII. A temetkezésekre vonatkozólag Lykurgos szintén 
kitűnő intézkedéseket létesített. Első sorban, minden babona- 
ságot megszüntetendő, nem akadályozd meg, hogy a halot
takat a városban temessék el, sem hogy a síremléket a tem 
plomok közelébe állítsák fel, idejekorán meg akarván barát- 
koztatni az ifjakat az ily látványokkal, és hozzászoktatni, hogy 
a haláltól ne rettegjenek, mintha a halottak testének érintése, 
vagy a sírok közelében való járás-kelés megfertőztetné őket. 
Azután megtiltá, hogy a halottal együtt bármit is eltemes
senek ; csak vörös lepelbe és olajfa levelekbe takarva tették 
le a temetet. Nem volt szabad a halottnak nevét a sírra felírni, 
csak ha harczban elesett férfi volt, vagy mint papnő hányt el. 
A gyász idejét rövidre szabta, t. i. 1 1 napra: a tizenkettedik 
napon Demeternek kelle áldozatot bemutatni, és ezzel a gyász 
megszűnt. így semmit sem hagyott az életben tétlenül és par
lagon : hanem az élet minden szükségletét összeköté az erényre- 
buzdítással és a rosznak megvetésével és a várost úgyszólván 
számtalan példával tölté be, a melyekkel szünet nélkül talál
koznak kelle s a melyek összefolyván a neveléssel, ellenáll- 
hatlanúl a jóra vezeték és jókká képezék őket. Ezért nem 
is engedte meg, hogy kedvök szerint eltávozzanak a hazájokból 
és szerte kóborolván, idegen erkölcsöket, a szabados életmód 
példáit, és különböző állameszméket hozzanak be. Sőt még az 
országba becsődült és minden hasznos czél nélkül beözönlő 
idegeneket is elüzé, nem abbeli félelmében, mint Thukydides 
állítja, hogy alkotmányát utánozzák és az erkölcsökből valami 
hasznosat eltanuljanak, hanem inkább hogy rossz példát ne 
adjanak. Mert idegen emberekkel szükségkép a velők vald

I2Ó  PLUTARCHUS.
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beszélgetés is elterjed, uj beszédek uj véleményeket hoznak be ; 
ezekből pedig okvetlenül sok szenvedély és vágy fakad, 
a melyek a már megállapított alkotmány összhangját zavarják. 
Azért azt tartá, hogy inkább kell óvni a várost attól, hogy 
megromlott erkölcsökkel el ne teljék, mint ragályos betegsé
gektől, a melyek kívülről fenyegetnek.

XXVIII. Mindezekben nyoma sincs az igazságtalanságnak, 
sem a hatalomvágynak, a melylyel Lykurgos törvényeit vádolják, 
hogy ezek állítólag alkalmasok ugyan a bátorság felélesztésére, 
de tekintettel az igazságosság követelményeire, elégtelenek. 
Valószínűleg a nálok Kryptiának tír’ nevezett intézmény, — ha 
ugyan, miként Aristoteles állítja, ezt szintén Lykurgos hozta 
be, — vezette Plátót Lykurgosnak és az ő alkotmányának 
ilyetén megítélésére. A Kryptia pedig ebből állt. Az elöljárók 
időközönként az ifjak közül azokat, a kik legértelmesebbeknek 
látszottak, szétktildék a vidékre, és ezek csak tőrrel és a leg
szükségesebb élelmi szerekkel voltak ellátva. Ezek nappal szerte- 
szélyedvén, rejtekhelyeken húzták meg magokat és pihentek, 
éjjel pedig az utakra mentek és a kezeikbe került helotákat 
meggyilkolták. Gyakran meg a mezőket barangolták keresztül 
és öldösték a heloták legerősebb és legtekintélyesebbjeit. Thu- 
kydides a peloponnésosi háború czimü művében hasonlókép 
azt beszéli, hogy a spártaiaktól vitézségök miatt kiválasztott 
helóták, miután magokat mint felszabadultakat megkoszorúzták, 
sorban járták az istenek templomait, azután nemsokára mind
nyájan, noha 2000-nél többen voltak, eltűntek : úgy, hogy 
sem akkor, sem később ki sem tudta megmondani, hogy mi 
módon vesztek el. Aristoteles pedig különösen azt állítja, hogy 
az ephorok, midőn hivatalukba lépnek, először is hadat izennek 
a helótáknak, hogy meggyilkolásuk büntetlenül történjék. De 
egyébként is szigorúan és keményen bántak el velők. Erővel 
sok tiszta bort itattak meg velők, azután a közétkezésekhez 
vezeték őket, hogy megmutassák az ifjaknak, milyen a részegség. 
Majd megparancsolták, hogy aljas és nevetséges dalokat éne
keljenek és tánczot járjanak; a szabad emberekhez illőktől 65

65 Titkos intézmények.
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meg eltilták őket. Azért, midőn, mint beszélik, később a the- 
baiak Lakoniába haddal törvén be, 06 megparancsolták az 
elfogott helótáknak, hogy énekeljék el Terpander, Alkman és 
a lakedaimoni Spendón dalait, vonakodva azt mondák, hogy 
ezt uraik nem engedik meg. így tehát, a kik azt állítják, hogy 
Spártában a szabadok valóban szabadok, és a szolgák valóban 
szolgák, helyesen jellemezték e különbséget. Ez a kemény 
bánásmód az én nézetem szerint csak később kapott lábra 
a spártaiaknál, főleg a nagy földindulás 67 után, midőn, — 
mint írják —, a helóták a messenaiakkal egyesülten megtá
madták őket és nagy pusztításokat vittek végbe az országban, 
sőt az államot is végveszedelemme fenyegették. És én nem is 
írhatom Lykurgos rovására az oly gyalázatos dolgokat, minő 
a Kryptia, a midőn egyébkénti szelídségéből és igazságszere- 
tetéből vonojk következtetést jellemére, a miben még az istenség 
is támogat.68 *

XXIX. Miután leglényegesb intézkedései a szokásokban 
gyökeret vertek és alkotmánya eléggé megerősödött, hogy 
maga magától fennállhatott és maga magát megvéd.hette, akkor 
Plátó szavai szerint, a hogy az istenség örvendezett a világ 
létesített rendje és első megmozdulása felett, úgy Lykurgos 
is benső öröm és megelégedés érzetével telt el törvényhozói 
munkájának szépsége és nagysága felett, a mely immár életbe 
léptetve haladt saját utján és óhajtá, hogy azt, a mennyire 
emberi előrelátás folytán lehetséges, halhatatlanéi és megvál- 
tozhatatlanúl hagyhassa az utókorra. Népgyülésre hívja össze 
tehát mindnyájokat és elmondja, hogy mindaz, a mi a közület 
boldogságát és erkölcsét illeti, kellőleg és elegendőkép meg 
van valósítva, de a legfontosabb és leglényegesebb még hátra 
van, ezt azonban elibök nem terjesztheti, míg az istentől tanácsot 
nem kér. Szükséges tehát, hogy a megállapított törvények 
mellett, a nélkül, hogy azokat megváltoztatnák, vagy eltörölnék, 
megmaradjanak, míg ő vissza nem térend Delphiből, és akkor 
majd teljesítni fogja azt, a mit az isten jónak talál. Midőn

66 A leuktrai ütközet után. 170. Kr. e.
67 Kr. e. 467., a mely alkalommal 20,000-nél több spártai veszett el.
68 Lásd az V. fej.
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ebbe mindnyájan beleegyeztek, felszólíták, hogy utazzék el, 
azután esküt vevén a királyoktól, tanácsbeliektől és végre 
a többi polgároktól, hogy a behozott alkotmány mellett meg
maradnak és avval élnek, míg ő visszatér, elutazott Delphibe. 
Megérkezvén a jósdához, áldozatot nyujta be az istennek és 
megkérdezé, hogy a fennálló törvények alkalmasak és helyesek-e 
a közület jólétének és erényének biztosítására. Az isten azt 
feleié neki, hogy törvényei jók és az állam dicső lóg maradni, 
míg Lykurgos alkotmányát megőrzi. A jóslatot Lykurgos írásba 
foglalván, Spártába küldé. O pedig az istennek újólag áldo
zatot mutatván be, elbúcsúzott barátaitól és fiától, és elhatá- 
rozá, hogy soha sem fogja polgártársait esküjök alól feloldani 
és hogy életének önként vet véget, oly korban lévén, 69 
a melyben egyformán elérkezett az ideje annak, a ki akár 
még élni, akár meghalni kíván, és midőn azt, a mi a boldog
sághoz szükséges, teljesen elérni látszott. Elhunyt pedig az 
eledelektől való tartózkodás következtében, azzal a meggyő
ződéssel, hogy nem szabad egy államférfiu halálának ahhoz 
méltatlannak, sem élete végének tétlennek lenni, hanem az 
erény és tevékenység a maga részét itt is megkívánja. O reá 
nézve ugyanis, miután legszebb művét befejezte, a halál az 
ő boldogságának valódi betetőzése, polgártársaira nézve pedig 
halálát ama javak kezeseként fogja hátrahagyni, a melyeket 
nekik megszerzett, mert megesküvének, hogy alkotmányát 
megőrzik, míg ő visszaérkezendik. De nem is csalódott számí
tásában. Mert Spárta Hellas legelső állama volt, úgy tekin
télye, mint jeles alkotmányánál fogva 500 éven keresztül, mig 
Lykurgos törvényeivel élt, a melyeket az ő utána Agisig, 
Archidamos fiáig uralkodó 14 király közül egyik sem változ
tatott meg. Mert az ephorok behozatala nem eltörlése, sőt 
inkább javítása volt az alkotmánynak, a mely is látszólag 
a nép érdekében létesült, tényleg azonban az aristokratiát 
tévé erősebbé.

XXX. A pénz Agis király uralkodása alatt özönlött be 
először Spártába, a pénzzel pedig a kapzsiság és kincsszomj

69 Lukianos szerint 85 éves volt.
Plutarchos. I. 9
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jött be Lysander által, a ki ugyan maga pénzzel megközelít
hető nem volt, hazáját azonban eltölté pompa- és gazdagság
szeretet ével, ezüstöt és aranyat hozván haza a háborúból 70, 
Lykurgos törvényeit alapjában aláásta. A míg ezek uralkodtak, 
addig Spárta nem annyira egy városi közületnek, mint inkább 
egy bölcs és vallásos férfiú házának volt tekinthető, vagy 
inkább, valamint Herakles, a hogy a költők regélik, az oroszlán
bőrrel és bunkóval felfegyverkezve bebarangolá az emberlakta 
földet, hogy a gonoszokat és kegyetlen zsarnokokat megfe
nyítse, úgy Spárta egy skytaleval 71 és köpenynyel uralkodott 
Hellas fölött ennek akaratával és megelégedésére, megszün
tetvén a jogtalan uralmakat és zsarnokságokat, a melyek az 
államokat elnyomták bíróként döndött háborúk fölött, lázon
gásokat csillapított le, legtöbbször a nélkül, hogy egy pajzsot 
megmozdított volna, egyszerűen azzal, hogy egy követet küldött 
el, a kinek parancsolatait mindnyájan azonnal teljesíték, mint 
a méhek, midőn vezérök megjelenik, összefutván, köréje sora
koznak. így tündöklött ez állam intézményeinek jelességével 
és igazságosságával. Azért csodálkozom azokon, a kik azt 
állítják, hogy a spártaiak engedelmeskedni tudtak ugyan, de 
az uralkodáshoz nem értettek, és a kik magasztalják Theo- 
pompos királynak ama mondását, — midőn valaki azt jegyzé 
meg előtte, hogy Spárta uralkodni tudó királyainak köszöni 
fenmaradását, — hogy: «Sőt inkább polgárainak, a kik enge
delmeskedni tudnak.» Mert vonakodnak annak szavára hajtani, 
a ki rendelkezni nem tud : az alávetés az uralkodó tudomá
nyából ered; a ki jól vezet, azt szívesen követik; valamint 
a ló-idomítás főczélja a lovat szelíddé, engedelmessé tenni, úgy 
az uralkodó tudományának főműve az embereket engedelmes-

70 Athén elfoglalása után Kr. e. 404-ben. 470 talentum ezüstöt, a 
mi körülbelül 1.400,000 korona és ezenkívül temérdek hadi zsákmányt 
hozott Spártába.

71 A spártaiak ez által közölték vezéreikkel és követeikkel rendele- 
teiket. Ez egy keskeny bőrszíj volt, a melyet egy pálczára óvatosan fel
tekervén, reá írták a rendeleteket, úgy, hogy a pálczáról levett szíj csak 
érthetetlen fél betűket mutatott. Az illető vezérnek, vagy követnek szintén 
volt egy evvel egyenlő hosszúságú és vastagságú pálczája, a melyre a 
a küldött bőrszíjat reátekerte és igy annak tartalmát leolvasá.
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ségre bírni. A  lakedaimonok azonban nem csak engedelmes
ségre vettek reá más népeket, de vágyat keltettek bennük, 
hogy a spártaiak felettük uralkodjanak és hogy magokat 
alávethessék. Nem is hajókat, vagy pénzt, vagy hoplitákat 72 * 
kértek tőlük, csak egy spártai vezért, és ha kaptak ilyet, úgy 
tisztelettel és hódolattal fogadták, mint Gylippost 78 a siciliaiak, 
Brasidast a chalkisiak, Lysandert, Kallikratidest és Agesilaost 
az Ázsiában lakó összes görögség. E  férfiakat az összes népek

I 3 I

és uralkodók békéltetőinek és reformátorainak nevezték, és sze
meiket Spártára fordították, mint az erényes élet és rendezett 
államszervezet tanítójára és mesterére. Es erre látszik czélozni 
Stratonikos 74, midőn tréfásan meghagyja és elrendeli, hogy 
az athéniek tartsák meg mysteriumaikat és diszmeneteiket, az 
elisiek bíráskodjanak a versenyjátékokban, a mihez legjobban

72 Nehéz-fegyverzetű gyalog katona.
78 Spártai vezér, a kit a peloponnésosi háborúban a syrakusaiak 

segítségére küldöttek a spártaiak.
74 Athéni zenész Nagy Sándor idejében, a ki elmés mondásairól is 

híres volt.
9*
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értenek, a lakedaimonok meg, ha hibáznának, fenyítsék meg 
őket. Ez azonban csak tréfából volt mondva. De már Antis
thenes 7β, Sokrates tanítványa, látván a leuktrai csata miatt 
büszkélkedő thébaiakat, komolyan jegyzé meg, hogy miben 
sem különböznek az iskolás fiuktól, a kik avval henczegnek, 
hogy tanítójukat megverték.

XXXI. Azonban Lykurgosnak nem az volt főczélja, hogy 
minél több alattvalókra kiterjedő hatalomban hagyja hátra 
Spártát, hanem abban a meggyőződésben lévén, hogy vala
mint az egyes embernek, úgy az egész államnak boldogsága 
az erényen és vele való összhangon alapul, intézkedései, ren
delkezései oda irányultak, hogy polgártársai szabadok és elé
gedettek lévén, lehetőleg sokáig megmaradjanak józanságukban. 
Ez elvből indúltak ki Plátó, Diogenes, Zenón és mindazok, 
a kiknek e tárgy körüli kísérleteit dicsérettel említik, ámbár 
ezek csak írott műveket és beszédeket hagytak hátra. Ő azonban 
nem írásban, vagy beszédekben, hanem a valóságban hozott 
létre egy utánozhatatlan államszervezetet ; és mindazok előtt, 
a kik a bölcsnek elméletét kivihetetlennek tartják, egy minden 
izében bölcs államot mutatván fel, dicsőségben méltán felül
múlta mindazokat, a kik valaha államot szerveztek a hellének 
között. Azért mondja Aristoteles, hogy Lykurgos csekélyebb 
tiszteletben részesül Lakomában, mint megérdemelné, ámbár 
a legnagyobbat juttatják néki. Mert temploma is van és mint 
istent, évenkint áldozattal tisztelik meg. Azt is mondják, hogy 
midőn földi maradványai haza hozattak, villám ütött sírjába. 
És ez nem történt meg egy nevezetes emberrel sem, kivéve 
Euripidest, a ki később hunyt el és Makedoniában temettetett 
el az Arethusa75 76 mellett. A  mi kiváló bizonyítékot és tanú
ságot szolgáltat Euripides tisztelőinek, hogy vele egyedül tör
tént meg halála után az, a mi e kegyes férfiú és az istenek 
kedvelnének jutott osztályrészül.

Némelyek szerint Lykurgos Kirrhában 77 húnyt el. Apollo-

75 A cynikusok bölcseleti iskolájának alapítója. Diogenes mestere.
76 Tengerparti város Makedoniában. hová Archelaus király meg

hívása folytán jutott, és állítólag asszonyok, vagy kutyáktól tépetett szét.
77 Phokisbeli tengerparti város a hasonló nevű öbölben.
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themis azt állítja, hogy Elisbe vitette magát, Timaios 78 és 
Aristoxenos 79 pedig, hogy Krétában végezte be életét; ez 
utóbbi azt is állítja, hogy a krétaiak a pergamiai országút 
mellett mutogatják a sírját. Állítólag egyetlen hu Antioros 
maradt utána, a kinek magtalan kimúlása folytán nemzetsé
gének vége szakadt Barátai és rokonai emlékének megörökítésére 
egy összejövetelt rendeztek, a mely hosszú ideig fennmaradt; 
ama napokat pedig, a melyeken összegyűltek, Lykurgideseknek 
nevezték el. Aristokrates,80 Hipparchos fia beszéli, hogy Lykurgos 
Krétában elhalálozván, tetemét házigazdái elégeték és a ham
vakat saját kérése szerint a tengerbe szórták, attól tartván, ha 
netalán idővel földi maradványai Spártába vitetnének, oly 
ürügy alatt, mintha maga tért volna haza, polgártársai eskü
jüktől felszabaduljanak és az alkotmányt megváltoztassák. 
Ennyit Lykurgosról.

78 Tauromeniumból kiváló történetíró a Ptolemaeusok korából.
79 Aristoteles tanítványa. A zenéről és a bölcsek életéről szóló 

munkái ismeretesek.
80 Lakedaimon történetét tárgyaló művet irta volna meg ; egyébként 

ismeretlen.
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NUMA .
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I.

ν ·73Τ"ζ időt illetőleg, melyben Numa király élt, nagy véle- 
i n  ménykülönbség uralkodik, noha nemzetségtáblái, úgy 

J  látszik, kezdettől fogva egész az ő személyéig kellő sza 
batossággal vannak levezetve. Ámbár egv bizonyos Clodius azt 
állítja az Idők Bizonyságában, (körülbelül ez a czíme könyvé
nek), hogy amaz ősrégi származású jegyzékek a városnak a 
galloktól történt elpusztítása alatt elvesztek és a mostan lát
hatók hamisan állíttattak össze azok iránti kedvezésből, kik a 
legelső nemzetségekbe és a legkitűnőbb házakba minden jog- 
czím nélkül betolakodni akartak. Mondják, hogy Numa Pytha
goras 1 barátja volt, mások meg határozottan azt állítják, hogy 
Numa semmi hellén műveltséggel nem birt, hanem a természet 
tette őt képessé, és a maga erejéből vezette az erényre, vagy 
pedig Pythagorasnál kitünőbb idegennek kell tulajdonítani 
királyi neveltetését. Mások szerint Pythagoras később élt és 
közel öt2 emberöltővel előzte meg Numa kora. Egy spártai 
Pythagoras azonban, ki a 16-ik olympias 3 idejében, melynek 
3-ik évében jutott Numa a királyságra, az olympiai játékokon

1 Samosi bölcs 550 körűi Kr. sz. e. Krotonban, Alsó-Olaszország- 
ban titkos szövetséget alapított. Rejtélyes tanai Egyiptomból származtak, 
mások szerint Chinából.

2 Az ember átlagos életkorát a régiek 30 évre számították, tehát 
5 emberöltő =  150 év.

3 716. Kr. sz. e.
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versenyfutásban győzött volt, Ital iában utazgatván, összejött 
Numával és segítségére volt az állam rendezésében. Innét van 
az, hogy Pythagoras befolyása következtében számos lakón 
intézmény vegyült össze a rómaiakéval. Egyébként is Numa 
sabin eredetű volt, a sabinok pedig magukat lakedaimoni te
lepesek származékainak tartják. Nehéz dolog tehát az időt 
szabatosan megállapítni, főleg ha azt olympiai győzők után 
számítják, kiknek jegyzékét, mint mondják, az elisi Hippias é 
csak később adá ki s ebben semmi hitelt érdemlő bizonyí
tékra nem támaszkodik. A mi említésre méltót Numa felől 
összegyűjtöttünk, el fogjuk beszélni, elkezdvén ott, a hol czél- 
szerűnek látszik.

II. 37 esztendő óta állott fenn Róma Romulus uralkodása 
alatt, midőn július hó 5-én, melyet ma nonae capratinaenak 
neveznek, Romulus a városon kívül az úgynevezett kecske
mocsárnál nyilvános áldozatot mutatott be ; jelen volt a tanács 
és a népnek legnagyobb része. Egyszerre a légkörben nagy 
mozgalom támadt, szélvész és zivatar közben felhő ereszkedett 
alá a földre: a megrémült tömeg futásnak ered és elszéled, 
Romulus pedig eltűnik és többé sem élve, sem holtan fel nem 
találtatott. A senatorok súlyos gyanúba estek és a nép között 
az a hír terjedt el rólok, hogy ők már régóta nehezen tűrvén 
királyi hatalmát és az uralmat magokhoz akarván ragadni, úgy 
ölték volna meg a királyt. Mert alighanem keményen és zsar
nokiig bánt el velők. E gyanút eloszlatták azáltal, hogy Ro- 
mulust isteni méltóságra emelték, mint a ki nem halt meg, 
hanem egyéb sors osztályosává lett; miután Proclus, egy te
kintélyes férfiú megesküdött arra, hogy látta Romulust fegyve
restől az égbe emelkedni és parancsszavát hallotta, hogy őt 
Quirinusnak nevezzék. Új zavar és lázongás támadt a városban 
a jövendő király választása miatt, mert a jövevények még 
nem olvadtak össze a régi polgárokkal‘hanem egyrészről a nép 
nagy háborgásban volt, másrészről a patríciusok is meghaso- 
nolván egymással, kölcsönös gyanúsítások közt éltek. Abban 
ugyan mindnyájan egyetértettek, hogy királynak kell lenni, de 4

4 Sokrates korabeli bölcselő.
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vetélkedtek és egyenetlenkedtek nem csak a személy, hanem 
a nemzet miatt is, mely a fejedelmet adandja. Romulusszal 
együtt alapíták meg a várost, elviselhetlennek tárták, hogy a 
sabinok uralomra törekedjenek azok felett, kik őket a városba 
és területébe egyenlő jog alapján felvették. A sabinok mellett 
az a méltányos ok szólt, hogy midőn királyuk, Tatius meg
halt, nem lázadtak fel Romulus ellen, hanem engedték egye
dül uralkodni ; kívánták tehát, hogy a fejedelem az ő körükből 
vétessék. Mert nem mint gyengébbek csatlakoztak az erőseb
bekhez, hanem egyesülvén velők, számukat megnagyobbították 
és velők együtt emelték városukat állami rangra. Ez vala vi
táik tárgya. Nehogy azónban e czivódás a fejetlenség folytán 
általános zavart idézzen elő, az egész alkotmány egyébként is 
ingatag lévén, elhatározták a patríciusok, kiknek száma 150 
volt, hogy sor szerint mindegyikök viselje a királyi méltóság 
jelvényeit, áldozzon az isteneknek szokás szerint és intézze a 
közdolgokat 6 óráig nappal és 6 óráig éjjel. És az időnek ily 
felosztása helyesnek látszott, mert egyrészt az uralkodókkal 
hasonló jogalapra állítja, másrészt pedig a hatalom váltakozása 
megszünteti a nép irigységét, látván, hogy ugyanegy nappal 
és éjjel ugyanazon férfiú királyból magánemberré leszen. A 
kormányzat e nemét interregnumnak nevezik a rómaiak.

III. De, bár úgy látszik okosan és mérséklettel uralkod
tak, mégis gyanút és zúgolódást keltettek, hogy olygarchiává 
akarják átváltoztatni az államot és a hatalmat saját kezökre 
játszván, királytól függni nem akarnak. E miatt a két párt 
abban egyezett meg, hogy az egyik nép a másikból válaszszon 
királyt. Mert a létező körülmények közt ily módon lehetett 
legczélszerübben megoldani a viszályt, és a választandó királyt 
mindkét nemzet irányában pártatlanná tenni, ki az egyiket 
mint választóját szereti, másik iránt pedig jó indulatot tanúsít 
rokoni összeköttetése miatt. A sabinok a választás elsőségét a 
rómaiaknak ajánlák fel s a rómaiak is helyesebbnek tárták, 
ha maguk választanak egy sabint, minthogy nekik a sabinoktól 
választott rómait kelljen elfogadni. A rómaiak maguk közt 
tanácskozván, megválasztják Numa Pompiliust a sabinok közül. 
Ez ugyan nem tartozott a Rómába települtek közé, azonban
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erényei miatt oly ismeretes volt mindenki előtt, hogy meg
választását a sabinok szívesebben fogadták mint azok, kik 
megválasztották. A választás a néppel közöltetvén, követeket 
küldenek mindkét nemzet előkelőbbjei közül Numához, azzal 
a kérelemmel, hogy jöjjön Rómába és vegye át a királyságot. 
Ntima a sabinok egyik tekintélyes városából Curesből5 6 való 
volt, a melytől a rómaiak s a velük egyesült sabinok a Qui
rites nevet nyerték; fia volt Pomponiusnak, egy jó hírnevű 
férfiúnak, négy fitestvér közt a legifjabb. Különös isteni végzés 
folytán ugyanaz nap született, a melyen Romulus Rómát ala- 
pítá, vagyis május Kalendáinak Il-ik  napján.0 Természeténél 
fogva minden erényre fogékony lényét tanulással, türelemmel 
és bölcselkedéssel még inkább fejleszté. Lelkét nemcsak az 
alacsony szenvedélyektől tisztítá meg, hanem a barbároknál 
dicséretesnek tartott erőszakoskodástól és kapzsiságtól is. az 
igazi bátorságot a vágyaknak az észtől való fékentartásában 
találván. Ennélfogva házából minden puhálkodást és fényűzést 
száműzött; polgártársai valamint az idegenek irányában ki
fogástalan bírónak és tanácsadónak tanűsítá magát; üres óráit 
nem kéjelgésre és vagyonszerzésre szentelé, hanem az istenek 
szolgálatára, lényüknek és hatalmuknak észszerű szemléletére ; 
ez által oly nagy névre és tekintélyre tett szert, hogy Tatius, 
Romulusnak uralkodótársa, egyetlen leányát, Tatiát nőül adván 
hozzá, vejévé tette. Azonban e házasság által nem kapatta el 
magát, hogy ipához költözködjék, hanem a sabinok között 
maradt, hogy öreg atyját ápolja, és Tatia is inkább férje ma
gánéletének csendjét választá az atyja házát Rómában környező 
tisztelet és dicsőség helyett. Tatia, mint mondják, házasságuk 
13. évében hunyt el.

IV. Ekkor Numa odahagyván a városi élet szórakozásait, 
többnyire vidéken tartózkodott, magánosán szeretett bolyon- 
gani az istenek berkeiben, szent ligetekben, és elhagyott he
lyeken tölté életét. Innét vette főleg eredetét az istennőre vo
natkozó monda: hogy Numa nem szomorúság vagy lelki zavar

5 Rómától északra, Himella folyó partján.
6 Ápril 21. 733. Kr. sz. e.
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miatt kerülte az emberekkel való együttlétet, hanem mivel 
magasztosabb társaságot ízlelt meg és isteni házasságra érde
mesült. Egeria nympha szerelme s meghitt társalgása révén 
boldog és az isteni dolgokban jártas férfiúvá lön. Szembeötlő, 
hogy ez sokban hasonló amaz ősrégi mondákhoz, melyeket a 
phrygek Attisról,7 a bithynaiak Herodotosról és az árkádok 
Endymiónról, mások meg ismét másokról szívesen beszélnek 
el, kiket boldogoknak és az istenek kedveltjeinek tartottak. 
Es észszerű is, hogy az istenség, mely nem a lovakat vagy 
madarakat, hanem az embereket kedveli, örömest társalog a 
jóban kiválókkal és a jámbor, bölcs emberekkel való össze
köttetést meg nem veti, vagy lealacsonyítónak nem tartja. De 
hogy az isten vagy isteni lény az emberi testtel egyesüljön és 
annak szépségében gyönyört találjon, azt ugyan nehéz elhinni. 
Ámbár úgy látszik, hogy az egyiptomiak megkülönböztetése 
nem egészen hihetetlen; szerintök ugyanis nem lehetetlen, hogy 
az isteni szellem egy nőhöz közeledjék és a nemzés elveit 
beleoltsa, férfi azonban nem közlekedhetik az istenséggel, sem 
testileg vele nem érintkezhetik. Nem gondolták azonban meg, 
hogy minden összevegyülés a lényegnek kölcsönös felcserélé
sével jár. Mindazáltal az istenek barátságos érzelemmel visel
tetnek az emberek iránt, és ez az, a mit szeretetnek neveznek, 
melyből az erény és erkölcsök feletti gondoskodás ered: ez 
pedig nem méltatlan feltevés; így igazolhatók ama regék, me
lyek szerint Phorbas,8 Hyakinthos9 és Admetos10 Apolló 
kedvesei voltak, valamint a sikyoni Hippolytos, a kihez a 
Pythia, valahányszor Sikyonból Kirrhába hajózott át, mintha 
az isten érezné jövetelét és örvendezne, ezt a hősi verset 
intézte :

Hippolytos, a drága, megint csak járja a tengert, 

így regélik, hogy Pan Pyndarost és énekeit kedvelte ; hogy

7 Phrygiai pásztor, a kit állítólag Kybele istennő kedvelt, Endymiont 
meg Diana, a hold istennője ; Herodotosról mit sem tudni.

s Thessaliai királyfi.
9 Amyklas fia, ki Spárta mellett hasonló nevű várost alapított.
10 Ennek neje Alkestis ; kiről Euripides hasonlónevű műve szól.
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az istenség Archilochost11 és Hesiodost12 bizonyos tiszteletben 
részesítette halálok után muzsájok miatt, hogy Sophokles gyak
ran megvendégelte életében Asklepiost. Ez oly hagyomány, a 
melynek máig is számos tanújelei maradtak fenn ; halála után 
pedig egy más istenség 13 juttatott neki sirt. Ha pedig ezeket, 
illetőleg e tényeket elfogadjuk, váljon méltó-e az iránt kétsé- 
geskednünk, hogy az istenség Zaleukost, Minőst, Zóroastert, 
Numát és Lykurgost, a kik királyságokat kormányoztak és 
államokat szerveztek, szintén megtisztelte látogatásával ? É s 
nem valószínűbb-e, hogy az istenek komoly okból társalogtak 
e férfiakkal, hogy őket a jóra oktassák és buzdítsák, költőkkel 
és lantverő dalosokkal pedig — ha ugyan ez megtörtént — 
csak időtöltésből, tréfából foglalkoztak. Ha pedig valaki más 
véleményben van, annak Bacchylidesszel14 azt mondjuk, hogy : 
«széles az országútja». De az sem képtelenség, a mit Lykur- 
gosról, Numáról és más hasonló férfiakról állítanak, hogy za- 
bolázatlan, nyers tömeggel lévén dolguk, és az államszervezet
ben nagy újításokat szándékozván behozni, az istentől kölcsö
nöztek maguknak tekintélyt, mely koholmány ép azoknak vált 
üdvére, a kikkel szemben azt felhasználták.

V. Numa már életének 40-ik évében állott, midőn Ró
mából a követek megérkeztek, meghíván őt a királyságra. A 
szóvivők Proclus és Velesus valának, a kik közül egyiket vagy 
másikat előbb hajlandó volt a nép királylyá választani; Pro · 
dúshoz ugyanis Romulus népe, Velesushoz pedig Tatius nem
zete ragaszkodott inkább. Ezek csak röviden szólották, azt

11 Archilochos, satira költő, egy csatában bizonyos Koraxtól meg
öletett, ezt később Delphiben a papnő a templomból mint gyilkost ki- 
űzé. Utóbb Apolló jóslata folytán áldozatokkal engesztelő ki Archilochos 
haragvó szellemét.

12 Az Orchomenos-beliek Boiotiában. midőn közöttük a pestis 
dühöngött, a Pythiától azt a jóslatot nyerték, hogy ha Hesiodos, hős
költő csontjait hazájokba viszik, a vész meg fog szűnni; a mi meg is 
történt.

13 Ez Bachus, ki az Athént ostromló Lysandernek álmában meg
jelenvén, meghagyá neki, hogy Sophoklest illő módon temettesse el.

14 Lantos költő Keos szigetéről, Pindaros kortársa ; csak töredékek 
maradtak fenn tőle.
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hívén, hogy Numa tárt karokkal fogadja e jó szerencsét. Ez 
azonban nem ment oly könnyen, mint látszott, mert sok be
szédbe és kérésbe került reábiztatni és más gondolatra bírni 
e férfiút, ki békében és nyugalomban élt, hogy oly város fe
letti uralomra vállalkozzék, mely léteiét és gyarapodását hábo
rúnak köszöni bizonyos tekintetben. így válaszolt tehát atyjá
nak és egyik rokonának, Márciusnak jelenlétében: «Minden 
változás az emberi életben kétséges kimenetelű; a kinek meg 
van az, a mi szükséges, és jelen helyzetéről nem panaszkod- 
hátik, azt csak esztelenség bírhatja reá szokott életmódjának 
megváltoztatására és felcserélésére, mert ez, ha egyéb jó oldala 
nem volna is, már nagyobb biztonsága végett a bizonytalan 
fölé helyezendő. De hogy a királyság állapota nem oly bizony
talan, Romulus viszontagságai tanúsítják, ki nemcsak maga 
keveredett ama rossz hírbe, hogy uralkodótársát alattomosan 
megölette, hanem még a tanácsosokat is gyanúba hozta, hogy 
tőlük gyilkoltatok meg. És éppen ezek magasztalják Romulust, 
mint istennek fiát, és beszélik, hogy kisded korában csodás 
táplálásban és hihetetlen oltalomban részesült. Én azonban ha
landóktól származom, táplálásomat és neveltetésemet emberek
nek köszönöm, a kiket ismertek. Ha jellememben valamit di
csérnek, az nagyon elüt attól, a mire egy uralkodni kívánó 
férfiúnak szüksége van. Az én szükségeim a csendes nyugalom, 
a világi zajt kerülő tudományokkal való foglalkozás, mély és 
velem született szeretete a békének és a háborútól idegenkedő 
foglalkozásoknak és az oly embereknek, kik az istenek tiszte
letére vagy baráti vendégségekre jönnek össze, egyébként pe
dig kiki műveli földjét, legelteti nyáját. Nektek, rómaiak, Ro
mulus számos háborút hagyott hátra, meglehet, hogy akaratotok 
ellenére. Hogy ezekkel szembeszállhasson a város, tapasztalt 
és férfikora erejében álló királyra van szükség. Azonfölül a 
nép nagyon megszokta a fegyvert és a szerencse folytán vál
lalkozó szellemű lett és mindenki tudja, hogy terjeszkedni és 
mások felett uralkodni akar. Úgy, hogy nevetség tárgyává 
lennék, ha az istenség szolgálatára, a jognak tiszteletére, az 
erőszak és háború meggyülölésére oktatnám azt a népet, mely
nek inkább hadvezérre, mint királyra van szüksége».
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VI. Ily okokkal akarta Numa a királyságot visszautasítani; 
a rómaiak viszont teljes buzgalmat fejtettek ki könyörgéseikben, 
kérvén őt, hogy ne taszítsa ismét vissza őket az egyenetlen
kedésbe és polgári háborúba, kívüle nem lévén más, kiben 
mind a két párt megegyeznék. Midőn ezek eltávoztak, Numa 
atyja és Marcius különösen sarkalták őt, rábeszélni törekedvén, 
hogy e nagy és isteni ajándékot fogadja e l :

«Ha eltelve magaddal gazdagság után nem vágyói, ha az 
uralom és dicsőség után nem sóvárogsz, mert te az erényben 
ennél jobbat bírsz, tekintsed az uralkodást az istenség szolgá
latának, mely felkelti a benned lévő igazságszeretetet és nem 
tűri, hogy az tétlenül szunnyadjon. Ne fuss el az uralom elől, 
ne kerüld azt, mely az eszes ember előtt a szép és nagy tet
tek mezeje, hol az istenek tiszteletére fényes alkalmad nyílik, 
valamint hogy az embereket, kik az uralkodó példája folytán 
könnyen és gyorsan átalakulnak, az isteni félelemre vezetheted. 
A rómaiak még Tatiust is szerették, a jövevény-fejedelmet, és 
Romulus emlékét isteni tiszteletben tartják. Ki tudja, hogy e 
győztes nép nem unt-e rá a háborúra, és eltelve diadalmene
tekkel és zsákmánynyal, nem vágyakodik-e egy szelíd és igaz
ságszerető fő után, hogy jó törvények és a béke áldását él
vezze? Ha pedig mindenkép zabolázatlan és eszelős harczvágy 
tartja őket megszállva, nem jobb-e másfelé irányítni indulatu
kat, midőn a kantár kezeid közt van, hogy hazádat és az egész 
sabin nemzetet a barátság és jóakarat kötelékeivel csatold egy 
virágzó és hatalmas városhoz».

Ezekhez járultak, mint mondják, a kedvező előjelek, pol
gártársai sürgetése és óhaja, a kik, mihelyt értesültek a kö
vetség felől, mindjárt arra kérték, hogy utazzék el és foglalja 
el a királyságot a két nemzet egyesítése és egybeolvasztása 
czéljából.

VII. Numa végre eltökélé magát, és az isteneknek áldozván, 
elindult Rómába. A senatus és a nép csodálatraméltó lelke
sedéssel ment elébe ; a nők örvendező udvkiáltásokkal fogadták, 
a templomokban áldozatok tartattak, és mindnyájan oly öröm
ben voltak, mintha nem királyt nyert volna a város, hanem 
egy királyságot. Midőn a Fórumra értek, Spurius Vettius, ki
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ez idő szerint az ideiglenes király tisztét tölté be, szavazásra 
hívta fel a polgárságot, és mindnyájan reá adták szavazatukat: 
midőn pedig a királyi méltóság jelvényei hozzá vitettek, hala
dékot kért, mert, úgymond szükséges, hogy az istenség is jóvá- 
hagyja királyságát. Jósokat és papokat vévén maga mellé, fel
ment a Capitoliumra, a melyet akkor tarpeji halomnak neveztek 
a rómaiak. Itt az első jós befödött arczczal délnek fordítá, 
maga háta mögé állván, jobb kezét fejére tévé és imádkozott, 
szemeit pedig körüljártatá, hogy megfigyelje az isteneknek a 
madarak röptében, vagy egyéb jelekben nyilvánuló akaratát. 
Hihetetlen csend uralgott a Fórumon a sokaság között, mely 
feszült figyelemmel várta a történendőket, míg jobb kéz felől 
jó előjelkép előtűntek a madarak. Numa ezután a királyi 
öltönyt felvevén, lement a várból a nép közé. Ekkor kiáltások 
és kézszorítások közt üdvözlik, mint a legjámborabb férfiút, 
és az istenek kiváló kedveltjét. Atvevén az uralmat legelőször 
is feloszlatá a háromszázak csapatját, a melyet Romulus folyton 
saját személye körül tartott és «celeres», azaz gyorsaknak 
nevezett. Mert nem tartá illőnek, hogy bizalmatlan legyen azok 
irányában, a kik bizalommal voltak hozzája, bizalmatlan alatt
valókon pedig uralkodni nem akart. Másodszor pedig Jupiter 
és Mars 15 már létező papjai mellé egy harmadikat rendelt 
Romulus számára, kit Flamen Quirinalisnak nevezett el· 
Különben az előbbieket is « flamines»-nek hívták ama szőrfö- 
vegekről, melyeket fejőkön viseltek; voltaképen «pilamines», 
mert mint állítják, akkor a görög szavaknak a latinok közé 
való keverése sokkal gyakoriabb volt, mint most. így a laena, 
melyet a papok viseltek, azonos a chlaina nevű öltözettel, és 
a Jupiter templomában szolgáló fiú is, a kinek szülei még 
életben voltak, Camillusnak neveztetik, a minthogy némely görö
gök Merkúrt szolgálatai miatt szintén Kamillosnak16 nevezték.

VIII. Miután Numa ez intézkedéseket a nép jóakara
tának és halandóságának megnyerése czéljából életbe léptette, 
azonnal hozzáfogott, hogy a kemény és harezvágyó államot, 
valamint a vasat megpuhítsa, és igazságszeretőbbé tegye. Mert

16 Flamen dialis és flamen martialis.
16 A boiotiai tájszólás szerint kasmilos =*= szolga.
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a város akkor valóban abban az állapotban volt, melyet Plato* 
lázban égőnek nevez. Ugyanis léteiét mindjárt kezdettől fogva 
a mindenünnét összeözönlött elszánt és harczias emberek 
merészségének, vakmerőségének köszöné; táplálékát s hatalma 
növekvését számos hadjáratokból és folytonos háborúságokból 
nyeré; és valamint a levert czövek rázás folytán annál jobban 
leülepedik, úgy Róma is csak erősbülni látszott a veszedelmek 
által Belátván Numa, hogy nem csekély és könnyű vállalat 
lesz az ily fönhéjázó és elvadult népet keze alá hajtani, és 
ezt a békének megnyerni, az istenek segedelméhez fordult, 
gyakori áldozatokkal, ünnepi körmenetekkel és tánczokkal, 
melyeket maga vezetett és rendezett, s melyekben az ünne
plés komolyságot kellemes szórakozás és társas örömök vál
tották fel, törekedett megpuhítani és megszelídíteni az indulatos 
és harczias jellemet. Máskor meg az istenség haragjával rémíté 
őket, tudomásokra adván, hogy borzasztó megjelenései voltak, 
baljóslatú hangokat hallott. Végre le is igázta és alázta lelkü
letűket a babona által. És innét eredt főleg ama közhiedelem, 
hogy Numa bölcseségét és műveltségét Pythagoras társaságának 
köszöné. Mert valamint Pythagoras bölcseletének, úgy Numa 
államszervezetének lényeges részét az isteni szolgálat és szer
tartások képezték. Ugyanis azt állítják, hogy külső pompát és 
alakoskodást is hasonló indító okból öltött mint Pythagoras. 
Utóbbi ugyanis, állítólag, egy sast szelídített meg, a melyet 
bizonyos szavakkal röptében megállított, és magához hivott; 
és az olympiai játékoknál a népgyülekezeten áthaladva aranytól 
ragyogó csípejét mutogatta; de egyéb szemfényvesztő mes
terkedéseire és cselekményeire is hivatkoznak, melyek folytán 
a phliasiosi Timon17 így irt róla :

Csak bűvész rossz híre után kapkod Pythagoras
És ragyogó szónoklattal csalogatja az embert

Míg Numánál, majd egy istennő, vagy hegyi nympha 
szerelme és ezekkel való titkos összeköttetése, a melyről már

17 270 körül Kr. sz. e. élt különféle művei közűi kiváló a ccSilloi» 
czímű gúnykölteménye.
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említés történt, majd a múzsákkal folytatott társalgásai vitték 
a főszerepet.

Kinyilatkoztatásainak legtöbbjét a múzsáktól származtatá, 
és főleg egy múzsának különös tiszteletére oktatá a rómaiakat. 
Ezt Tacitának nevezte, a mi annyit jelent, mint hallgatag vagy 
néma. Ez azt mutatja, hogy a pythagorasi hallgatagságot 18 
emlékében tartá és tiszteié. Az istenek szobraira vonatkozó 
törvénye is teljesen rokon Pythagoras alapelveivel. Mert ő az 
őslényt úgy fogta fel, hogy érzékek által észre nem vehető, 
és szenvedéseknek alávetve nincsen, hanem láthatatlan, sért
hetetlen és csak szellemileg észlelhető. Numa pedig megtiltá 
a rómaiaknak, hogy az isteneknek emberi vagy állati képmást 
csináljanak. És azelőtt nem is létezett nálok sem szobra, sem 
képe az istenségnek. Az első 170 év alatt emeltek ugyan tem
plomokat, kápolnákat, de jelképes alakokat nem készítettek, 
mert azt tartották, hogy kegyeletlenség a jobbat a rosszabb 
után képezni, és hogy az istenséget csakis az ész által lehet 
felfogni. De tényleg Numa áldozatai a pythagorasi istentisz
telet elvei szerint voltak elrendezve ; mert nagyrészt vértelenek 
és csakis lisztből, borból vagy a legolcsóbb tárgyakból voltak 
kiállítva. Ezeken kivűl még más távolabbi bizonyítékokat is 
hoznak fel arra nézve, hogy e két férfiú összeköttetésben állott 
egymással. Az egyik, hogy a rómaiak Pythagorast polgársággal 
ruházták fel, a mint ezt Epicharmos nevű vigjáték-iró Ante- 
norhoz intézett művében elbeszéli. Ez egy régi iró, ki Pytha
goras tanítványa 1<J volt. Egy másik bizonyíték, hogy Numa 
négy fia közűi egyet Mamercusnak nevezett el Pythagoras fia 
után. Mondják, hogy ettől származik az Aemilia család, mely 
a patríciusok közé felvétetett, ugyanis a király őt beszédének 
kelleme és bája miatt emelléknévvel 20 ruházta fel. De magunk is 
hallottuk Rómában többektől azt, hogy egykor a rómaiaknak a jós
lat azt rendelé, hogy a legbölcsebb és legbátrabb hellén férfiú
nak szobrot emeljenek nálok, és ők két érczszobrot állítának

10 Pythagoras egy évi hallgatásra kötelezte azokat, kik tanítványai 
közé magukat felvétetni kívánták.

19 Mások szerint Sokrates kortársa.
20 Haimylios görög szó, mely kellemest, behízelgőt jelent.

1 o*
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fel a Fórumon, az egyiket Alkibiadesnek, a másikat meg Pythago- 
rasnak. Mindezekhez azonban sok kétség fér, és részletesebben bi
zonyítani vagy tagadni gyermekes vitatkozó szenvedélyt árulna el.

IX. Numának tulajdonítják szintén a főpapok benozatalát 
és szervezését, kiket pontificesnek neveznek, és azt állítják, 
hogy ezeknek egyike, még pedig feje ő maga volt. Pontificesnek 
neveztetnek némelyek szerint azért, mert az isteneket szol
gálják, kik mindenek felett bírják a hatalmat és uralmat; 
ugyanis «potens» a rómaiaknál hatalmast jelent, mások meg azt 
állítják, hogy eme kitételtől «ha lehetséges» 21 származott, 
mert a törvényhozó csak lehetséges áldozatok elvégzését tette 
a papok kötelességévé, ha azonban valamely nagyobb akadály 
jön közbe, nem tudja be vétkül nekik. A legtöbben azonban 
ez elnevezésnek nevetséges okát adják, hogy t. i. az semmi mást 
nem jelent, mint hidcsinálókat azon áldozatok után, melye
ket hidakon végeztek, s melyeket a legrégebbieknek és leg
szentebbeknek tartottak; mert a latinok a hidat «pons»nak 
hívják. A hidak fenntartása és kijavítása pedig, mint bármely 
más megváltozhatatlan ősi szent szertartás, e papok hivatásához 
tartozik, a mennyiben a rómaiak törvénytelen, sőt átkos tett
nek tartották a fa-hid elpusztítását. 22 Mondják ugyanis, hogy 
az egész hid bizonyos jóslat következtében minden vasalkat
rész nélkül fa-szögekkel volt összeillesztve. A kőhíd sokkal később 
Aemilius23 quaestorsága alatt készült. Sőt azt is állítják, hogy 
a fa-hid Numa idejében még nem volt készen, hanem hogy 
azt Numa unokája, Marcius 24 fejezte be. A pontifex maximus 
tiszte volt a vallási dolgok magyarázása és jóslás, sőt mi több, 
az egész isteni szolgálat feletti felügyelet, nemcsak a nyilvános 
szent cselekményekről gondoskodott, hanem a magán áldo- 
zókra is ügyelt, megakadályozván a törvényes szokások áthá
gását, és arra oktatván, hogy kinek miként kelljen az iste
neket tisztelnie vagy engesztelnie. Egyúttal a szent szüzek

21 «Si fieri potest».
22 Az úgynevezett pons sublicius, sublices =  fapalánkok, Horatius 

Cocles hőstette által vált a kegyelet tárgyává.
23 Aemilius Lepidus Augustus császár alatt.
24 Ancus Marcius.
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felügyelője is volt, kiket Vestalesnek neveznek. Mert Numának 
tulajdonítják a Vesta-szűzek felavatását és egyáltalán az örök 
tűz körüli szolgálatot és tiszteletet, a mely tűz tiszta és rom
latlan lényét, tiszta és szeplőtelen testekre akará bízni; vagy 
mivel némi vonatkozást talált a tűznek terméketlensége gyü-

mölcstelensége meg a szüzesség között. Mert, a hol Hellasban 
örök tüzet tartanak fenn, mint Delphiben és Athénben, nem 
szüzek, hanem a férjhezmenetel korát meghaladott özvegyek 
teljesítik e fegyületet. Ha pedig véletlenül kialudnék, mint 
állítólag Athénben Aristion 25 zsarnoksága alatt kialudt volna

Áldozó Vesta-szüzek.

25 A mithridatesi háborúk alatt elfoglald Athént, de Sulidtól elűzetett.
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a szent tűz, Delphiben pedig a szent mécs, midőn a perzsák 
a templomot fölégették, Rómában meg a mithridatesi polgár- 
háborúk alatt a tűz az oltárral együtt eltűnt, — akkor állítólag 
nem szabad azt más tűzzel feléleszteni, hanem egészen újat 
kell előteremteni, a napnak tiszta és mocsoktalan lángja által. 
E  czélra rendszerint olyan edényeket használtak, melyeknek 
ürege egy derékszögű, egyenlőszárú, oldalai által képeztetik és 
melyeknek köpenye egy csúcsban végződik.

Ha ez eszközök a nappal szembe állíttatnak, hogy á minden 
felől visszaverődő sugarak egy középpontban gyűlnek össze és 
egyesülnek : akkor ezek feloszlatják a megritkult levegőt, a 
visszasugárzás folytán felveszik a tűz természetét és gyújtó 
hatását és gyorsan lángra lobbantják az elibök helyezett 
könnyű és száraz anyagokat. Némelyek azt tartják, hogy a 
szent szüzeknek nincs egyéb hivatásuk mint ezt az öröktüzet 
őrizni, mások szerint azonban még más, idegen szemek elől 
elrejtett tárgyakat. is ; a mit ezekről megtudni és elmondani 
szabad, az Camillus életrajzában van megírva.

X. Első ízben, mint mondják, Numa Geganiát és Vere- 
niát avatá Vesta-szűzekké, azután Canuleiat és Tarpeiát, később 
Servius még kettőt adott melléjök, és ez a szám fenmaradt 
egészen a mostani időkig. A király rendelete szerint a szent 
szüzeknek 30 évig kelle szüzességüket megőrizniük. Az első 
tíz évben megtanulják kötelességeiket, a következő tízben 
gyakorolják a tanultakat, a tíz utolsóban pedig másokat taní
tanak. Ez idő eltelte után a ki akar, férjhez mehet, és szent 
hivatását más életmóddal cserélheti fel. Mondják azonban, 
hogy nem sokan éltek e szabadsággal és kik azt igénybe vették, 
nem sok szerencsére találtak ; mert bánkódás és nyomorúság 
közt végezték hátralevő életöket és a többieket is babonás 
félelemmel töltötték el, úgy, hogy vénségökig és halálokig 
megmaradtak az önmegtartóztatásban és a szüzességben. Nagy 
előjogokban részesíté őket a király. Többek közt, hogy atyjok 
életében tehettek végrendeletet, hogy más ügyeikről is intéz
kedhettek gyám nélkül, mint a három gyermekkel biró anyák. 
Ha kimennek, lictorok járnak előttük. Ha véletlenül találkoznak 
olyannal, kit vesztőhelyre visznek, ennek kivégzése elmarad.

I S O
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Meg kell azonban a szűznek esküdni, hogy e találkozás aka
ratlanul, véletlenül történt és nem szándékosan. A ki a gyalog- 
hintó alá lép, a melyben vitetnek, halállal bűnhődik. Cseké
lyebb vétségeiknek büntetése vesszőzésből áll, melyet a pon
tifex maximus hajt végre rajtuk, némelykor meztelenül, egy 
sötét helyen ki feszített függöny mögött, ki pedig szüzességi 
fogadalmát megszegi, élve temettetik el az úgynevezett Porta 
Collinánál. Itt, még a városon belül egy meglehetős kiterje
désű halom van, mely latin nyelven «agger»nek neveztetik. 
E helyen egy kis földalatti üreget készítenek, melynek lejárata 
van felülről. Az üregben áll egy megvetett ágy, égő mécs, az 
éléshez szükséges csekély zsengék, mint kenyér, viz és palaczkban 
tej, olaj, mintha méltatlannak tartanák, hogy a legszentebb 
szolgálatokra felavatott lény, éhségtől veszszen el. A vétkest 
egy gyalog-hintóba helyezik, mely teljesen be van födve, és 
szijjakkal elzárva, hogy még hangja se legyen hallható, és a 
köztéren keresztül viszik. Mindenki hallgatva áll félre; és 
szótlan kisérik mély gyászba merülve. Mert nincs ennél bor
zasztóbb látvány, sem nap, mely a városra nézve szomorúbb 
volna. Midőn a kitűzött helyhez érnek, a szolgák a kötelé
keket feloldják, a főpap a kivégzés előtt bizonyos titkos imát 
végez, kezeit az istenekhez emeli, a teljesen befátyolozott vét
kest kivezeti a hintóból, és a létrára állítja, mely az üregbe 
levezet. Azután a többi papokkal együtt félrefordul. Midőn 
a vétkes leért, a lajtorját felhúzzák és az üreget felülről sok 
földdel addig hántolják, míg ama hely a halom felszínével 
egyenlő lesz. így büntetik azokat, a kik a szüzesség szent 
fogadalmát megszegik.

XI. Állítólag szintén Numa építé a köralakú Vesta-tem- 
plomot az örök tűz oltalmára, utánozandó nem ugyan a föld 
alakját, — mintha ez volna Vesta — hanem az egész világ 
egyetemét, melynek középpontját, Pythagoras követői szerint, 
a tűz foglalja el, és ezt ők Vestának, Monasnak nevezik. A 
földre vonatkozólag azt tartják, hogy az nem mozdulatlan, 
sem pedig nincs a világkor középpontján, hanem a tűz körül 
körben forog, és a világegyetemnek sem legbecsesebb, sem 
<első rangú részét nem képezi. Úgy mondják, hogy Plato

I 5 I
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öregségre jutván szintén e véleményben volt, a földet ille
tőleg, hogy t. i. az a világűr valamely más táját foglalja el, 
a középső és legkiválóbb hely pedig egy jelesebb égi testet 
illet meg.

XII. A főpapok továbbá a kérdezősködőknek felvilágosí
tásokat adtak a temetkezésre vonatkozólag bevett szokások 
felől. Numa ugyanis azt tanítá, hogy ne higyjék, mintha e 
szertartások fertőztető hatással volnának, sőt ellenkezőleg, meg

Vesta temploma.

kell az alvilági isteneket is a megállapított szabályok szerint 
tisztelni, mint a kik énünk leglényegesebb részét veszik ma
gukhoz ; főleg pedig az úgynevezett Libitinát, azt az istennőt, 
a ki a halottakra vonatkozó szent szertartásokra ügyel, legyen 
az bár Proserpina vagy Venus, mint a legtudósabb rómaiak 
állítják, kik joggal utalják egy és ugyanaz istennő hatalmi 
körébe az emberek születését és halálát. Ugyanő a gyász tar
tamát kor szerint állapítá meg. A három évesnél fiatalabb 
gyermekeket nem szabad gyászolni, az ezeknél idősebbeket a
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tizedik évig csak annyi hónapon át, a hány évig éltek ; azon
túl a korra nincs tekintet, hanem a leghosszabb gyásznak az 
ideje a tíz hónap, a mennyi ideig az elhunytnak neje szintén 
özvegységben marad. A ki pedig előbb ment férjhez, az Numa 
rendelete folytán hasas tehenet áldozott. Noha több más papi 
rendet is állított fel Numa, mindazáltal ezek közül csak kettőt 
fogok felemlíteni, t. i. a saliusi papokat és a fetialeseket; ezek 
leginkább nyilvánvalóvá teszik e férfiú istenfélelmét. Vélemé
nyem szerint a fetialesek bizonyos tekintetben a béke őrei 
valának, és nevüket is hivatásuktól nyerték, a mennyiben a 
viszályokat reábeszélés folytán törekesznek megszüntetni, és 
nem engednek fegyverhez nyúlni, mig a békés kiegyenlítés 
minden reménye meg nem szűnt. És a görögök is azt tartják 
békének, a midőn az egyenetlenségeket reábeszéléssel és nem 
erőszakkal intézik el. A  római fetialesek gyakran felkeresték 
a jogsértőket, hogy méltányos magaviseletre bírják őket. Ha 
ezek makacskodtak, akkor az isteneket tanuúl híván fel, szá
mos szörnyű átkot mondottak saját magukra és hazájokra, ha 
jogtalan volna követelésük, és ezután háborút izentek. Ha ők 
ellenkeztek, vagy nem javalták, nem volt szabad sem római 
katonának, sem pedig a királynak fegyverhez nyúlni; és hogy 
a háború jogszerű legyen, a fejedelemnek a kezdeményezést 
ezektől kelle venni, csak azután gondoskodtak sikeres intéz
kedésekről. Azt beszélik, hogy a gall veszedelem a szent szoká
sok megsértése miatt érte a várost. Történt ugyanis, hogy a 
barbárok Clusiumot ostrom alá fogták ; a rómaiak elküldötték 
Fabius Ambrustust követül táborukba, hogy az ostromlottak 
javára békés kiegyenlítést hozzon létre. Fabius kedvezőtlen 
feleletet nyervén, abban a vélekedésben, hogy küldetése véget 
ért, meggondolatlanul a clusiumiak mellett fegyvert ragadott 
és a barbárok legbátrabbikáit kihívta. A küzdelemben ugyan 
szerencsés volt, mert leteríté ellenét és megfosztá fegyverzeté
től, a gallok azonban felismervén őt, hírnököt küldtek Rómába 
és bevádolták Fabiust, hogy szerződések és a kölcsönös hűség 
ellenére hadüzenet nélkül velük háborúba bocsájtkozott. Itt a 
fetialesek azt tanácsolták a senatusnak, hogy Fabiust adja ki, 
ez azonban a néphez folyamodott és annak pártfogását meg-
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nyervén, a büntetéstől megszabadult. Kevéssel ezután a gallok 
Rómára törtek és az egész várost, a Capitolium kivételével, 
elpusztították. De mindez Camillus életrajzában részletesebben 
van előadva.

XIII. A saliusi papság felállítására állítólag a következő 
körülmény nyújtott alkalmat. Uralkodásának nyolczadik évé
ben egy ragadós betegség egész Itáliát bejárván, Rómát is 
meglátogatta. Az emberek elcsüggedése közepett — úgy mond-

Saliusi papok.

ják — egyszerre egy érczpaizs hullott alá az égből és Numa 
kezei közé került. A király erre vonatkozólag csodaszerü fel
világosítást adott, melyet, állítólag Egeriától és a múzsáktól 
nyert. Hogy e paizs a város oltalmára szállt a lá ; meg kell 
tehát őrizni, és hozzá alakra, nagyságra és külsőre hasonló 11 
más paizsot készítni, hogy képtelen legyen a tolvaj a hasonla
tosság miatt az égből aláhullott pajzshoz jutni. Azonfelül szük
séges, hogy ama hely és a körülötte fekvő ligetek a múzsák-
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nak ajánltassanak fel, mert ezeket gyakran felkeresik, hogy 
vele társalogjanak, a forrást pedig, mely e tájat öntözi, a 
Vesta-szűzeknek kell szentelni, hogy azok abból vizet merít
hessenek naponkint a szentély tisztogatására és belocsolására. 
Mindezek mellett, a hagyomány szerint, a járványnak rögtöni 
megszűnése bizonyságot szolgáltatott. Numa kézművesek elé 
tévé a paizsot és felhívá őket, hogy iparkodjanak ahhoz hasonlót 
előállítani; de mindnyájan lemondanak arról Veturius Mamu- 
riuson, egy kiváló kézművesen kívül, ki nagy ügyességgel min
den paizsot oly egyformán készített el, hogy még Numa maga 
sem tudta azokat megkülönböztetni. Tehát ezeknek megőrzése, 
megvigyázása czéljából hozta be a sallusi papokat. Saliusok- 
nak neveztettek pedig, nem mint némelyek regélik, egy 
samothrakiai vagy mantineai Salius nevű férfiúról, a ki a fegy- 
vertánczot feltalálta, hanem inkább magáról az ugrándozásból 26 
álló tánczról, melyet a városon keresztül jártak, a midőn 
márczius hóban a szent paizsokat felvevén, bibor köntöst ölte
nek széles érczövekkel, fejükön érczsisakkal, és tánczközben 
rövid kardjaikkal a paizsokat verék. E táncznál a lábnak leg
főbb szerepe van ; ügyesen mozognak, gyors és élénk ütem 
szerint hajlonganak s forgolódnak, s ebben erejüket és könnyű
ségüket mutatják. A paizsokat magokat ancyliáknak nevezik 
alakjok miatt. Mert nem gömbölyűek és körületük nem olyan, 
mint a peltáké 27, hanem egy hajtott vonal levágását mutatják, 
melynek vége be van hajolva és szélesebb részüknél egymással 
szembe vannak fordítva és a görög ankylon alakját mutatják 
vagy a könyöktől 28 vették nevöket, a melyen hordozzák őket. 
Ez Jubának a véleménye, a ki görögből származtatja e szót. 
De nyerhette nevét az anekathen 29 szótól is, mert az első 
paizs felülről szállott alá vagy az akesistől 30, mert a betegek 
gyógyultak tőle, vagy az auchmostól, 31 hogy megszűnt a

26 Salio == ugrándozom.
27 Rövid, gömbölyű paizs, mely felülről rendszerint be volt vágva.
28 Könyök görögül «ankon.»
29 Felülről =  anekathen.
30 Gyógyulás =  akesis.
31 Szárazság == auchmos.
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szárazság, végre pedig az anaschesistől, 32 hogy a csapásoknak 
vége szakadt, a minthogy az athéniek a Dioskurokat Ano- 
keseknek nevezték, ha ugyan a hellén nyelvből kell e szót 
mindenáron származtatni. Mamurius pedig ügyességének jutal
mául azt nyeré, hogy ama dalban, melyet a saliusok a fegyver- 
táncz közben énekelnek, nevéről megemlékeznek. Mások szerint 
nem Veturius Mamuriust énekelték meg hanem ezt : «veterem 
memoriam», vagyis régi emléket.

XIV. Miután a papi rendeket szervezte, a Vesta-szűzek 
templomának közelében felépíté az úgynevezett Regiát, vagyis 
királyi palotát és idejének nagyrészét itt tölté, miközben szent 
cselekményeket végzett, vagy a papokat oktatta, vagy pedig 
velők vallási tárgyakról tanakodott. Volt egy másik lakása is 
a Quirinalis halmon, melynek helyét még ma is mutatják. A  
körmenetek és főleg a papok felvonulása alkalmával hírnökök 
előre bejárták a várost, és csendet meg munkaszünetet paran
csoltak. Mert a pythagorianusuk, állítólag nem engedték meg, 
hogy az isteneket csak amúgy mellékesen imádják és tiszteljék, 
hanem azt kívánták, hogy erre elméjökben elkészülve induljanak 
el hazulról. Hasonlókép Numa is abban a véleményben volt, 
hogy nem szabad a polgároknak az isteni szertartásokat mel
lékesen és könnyelműen szemlélni vagy meghallgatni, hanem 
minden foglalkozást félretevén, elméjüket az isteni tiszteletre, 
mint legfontosabb cselekményre kell fordítani ok, és a szent 
szertartások alatt meg kell szűnnie az utczákon a lármának, 
zörgésnek és nyögésnek, a mi a mindennapi és ipari foglal
kozásokkal szokott járni. E szokásnak nyoma máig is fenn 
maradt, midőn t. i. a consul madárjóslás vagy áldozás körül 
van elfoglalva, hangosan ezt kiáltja: «Hoc age!», mi annyit 
jelent «ezt tegyed!», miáltal a jelenlevők áhítatra és figye
lemre hivatnak fel. De Numának egyéb rendelkezései között 
számosak voltak, melyek Pythagoraséihez hasonlítottak. Mert 
valamint Pythagoras követői azt taníták, hogy nem jó a choi- 
nixre 33 ülni, karddal tűzbe vágni, útra kelvén visszafordulni,

32 Megszűnés -- anaschesis.
38 Gabnamérték, és körülbelül annyit tartalmazott, a mennyi egy 

egészséges ember táplálására elegendő.
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s hogy az égi isteneknek páratlan, a földalattiaknak pedig 
páros számmal kell áldozni (melyek jelentését azonban a 
sokaság előtt eltitkolták); úgy Numa némely rendelkezéseinek 
is titkos értelme, mint példáéi, hogy nem szabad az isteneknek 
metszetlen szőlőtőről ital-áldozatot bemutatni, sem liszt nélkül 
áldozni, hogy ima közben meg kell fordulni és az ima végez
tével leülni. Ezek közül a két első a földnek művelését lát
szik ajánlani, mint a vallás lényeges részét. Az imádkozás 
közben való megfordulás állítólag a világegyetem forgását 
utánozza. Valószínűbbnek látszik azonban az, hogy, mivel 
a templomok kelet felé néznek, az imádkozó ez égtájhoz háttal 
áll, feléje fordul tehát, azután meg ismét vissza az istenhez, 
miáltal egy kört tesz meg, és e kettős mozgás teszi teljessé 
imáját; ha ugyan eme fordulásnak nincs titkos vonatkozása 
az egyiptomi kerékhez, azt jelezvén, hogy az emberi dolgok 
közül mi sem állandó, s hogy bármiként fordítsa és irányítsa 
isten életünket, szeretettel és megadással kell azt fogadni. Az 
ima utáni leülés, mint állítják, kedvező előjelét képezi az ima 
sikerességének, és hogy a kért javak állandók^ lesznek. Mások 
szerint pedig a szünetelés elválasztja a cselekményeket, t. i. 
a megelőző cselekményt befejezvén, leülnek az istenek előtt, 
hogy segedelmükkel ismét újhoz foghassanak. Lehetséges 
azonban, hogy ez a fentebb mondottakkal összefüggésben van, 
és a törvényhozásra akart minket szoktatni, hogy az isteneket 
ne imádjuk foglalatosságaink közepett, se mellékesen, mintha 
sietnénk, hanem ha időnk és érkezésünk van.

XV. Eme vallásos nevelés folytán a polgárság oly enge
delmes és alázatos lett Numa hatalmával szemben, hogy az 
ízetlenséggel határos meséit való gyanánt fogadta, és mit sem 
tartott hihetetlennek vagy lehetetlennek, mihelyt azt Numa 
akará. Egykor — úgy mondják — a polgárok között többeket 
meghívott asztalához, és elibök hitvány edényekben szerfölött 
egyszerű és közönséges étkeket tétetett. Már az étkezéshez 
fogtak, midőn közbeszólt, hogy az istennő, kivel viszonya 
van, jött el őt meglátogatni, és azonnal egy szobát mutatott 
nékik, mely telve volt drága ivóedényekkel és válogatott étkek
kel meg pompás evőeszközökkel megrakott asztallal. Azonban
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minden Ízetlenséget felülmúl az, a mit Jupiterrel való társalgá
sáról beszélnek. Azt regélik ugyanis, hogy az aventinusi halmot, 
a midőn még ez a városhoz nem tartozott, sem lakva nem 
volt, hanem forrásokkal bővelkedő árnyas erdők borították, 
két szellem, Picus és Faunus gyakran felkeresték; ezeket 
egyébként a Satyrokkal vagy Panokkal lehetne összehason
lítani, avval a különbséggel, hogy midőn az előbbiek Itáliát 
bekalandozták, orvosszereik erejével és bűvészmesterségökkel, 
ugyanoly csodákat műveltek, a milyeneket az Ida hegyi Dak- 
tylosoknak 34 a hellének tulajdonítanak. Nos ezeket, mint 
mondják, Numa hatalmába keríté, azáltal, hogy a forrás vizébe, 
melyből inni szoktak, bort és mézet kevert. Hogy megfő* 
gattak, többféle alakot öltöttek, és elváltoztatták természetüket, 
miközben szokatlan és félelmes látványt nyújtottak a szemnek. 
Midőn azután belátták, hogy szigorú fogságba kerültek, és 
a menekvés lehetetlen, számos jövendőbeli dolgot jósoltak 
meg néki, és a villámcsapás elleni engesztelőáldozatra is meg
tanították, melyet még ma is hagyma, haj- és ajóka-hal fel- 
használásával végeznek. Mások meg azt állítják, hogy nem 
e szellemek közölték vele emez engesztelő áldozatot, hanem 
csak Jupitert igézték le varázslatukkal. Az isten megboszam 
kodván Numára, azt parancsolja neki, hogy az engesztelés 
fejekkel történjék. «Hagymafejekkel ?», szólt közbe Numa: 
((Emberfejekkel)) feleié az isten. Amaz, hogy a borzasztó 
parancsot kijátsza, ismét kérdé: «Hajakkal?» Jupiter feleié: 
«Elevenekkel». Numa pedig hirtelen oda veté: «Ajókkal», a 
mint erre Egeria tanítá ki, Jupiter pedig kiengesztelődve távo
zott, a miért e hely Iliciumnak 35 neveztetett el, az engesztelés 
pedig ma is ily módon megy végbe. Ez a regeszerű és nevet
séges elbeszélés mutatja az akkori emberek vallásos gondol
kozásmódját, melyet a szokás fejlesztett bennük. Mondják, 
hogy Numa maga is oly reményt táplált az istenség iránt, hogy 
midőn az ellenség közeledését jelenték neki, mosolyogva azt 
mondá : «Én pedig áldozom».

84 Kybele papnői.
85 Plutarchos e szót «hileos» görög szóból származtatja, mi annyit 

jelent, mint kedvező, nyájas.
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XVI. Mondják, hogy a Hűségnek és a Terminusnak is 
ő emelt először templomot, és a Hitre történő esküt ő tette 
legnagyobbá a rómaiaknál; és ezt máig is használják. A Ter
minus körülbelül határ-isten, és ennek a mezők dűlőin áldoznak 
államilag, valamint magánúton. Ez áldozatok ma élő állatokból 
állanak, hajdan azonban vérnéiküliek voltak. Numa ugyanis 
bölcsen úgy gondolkodott, hogy a határ-istennek, mint a béke 
őrének és az igazság tanújának, az öldökléstől tisztának kell 
lenni. Egyáltalán úgy látszik, hogy ez a király állapítá meg 
az állami terület határát, mert Romulus nem akará saját tulaj
donának kimérése által beismerni a másénak megrövidítését, 
a mennyiben a határ, ha fenntartatik, a hatalomnak békója, 
ha pedig fenn nem tartatik, úgy az igazságtalanság bizonyítéka 
Egyébként is a városnak területe kezdetben korlátolt volt, 
mert nagy részét Romulus fegyverrel szerzé meg. Numa mind
ezen földeket íelosztá a szűkölködő polgárok közt, hogy ez 
által a jogtalanság szükségképeni okát, a szükölködést meg
szüntesse, és hogy a népet a földművelésre utalván, ez a 
talajjal együtt megszelídüljön. Ugyanis semmiféle foglalkozásból 
nem ered oly élénk és hatékony békeszeretet, mint a földmű
velésből, a melynél a tulajdon védelmére szükséges harczias 
bátorság megmarad ugyan és rendelkezésre áll, a jogtalan és 
kapzsiságra való hajlam azonban elfojtódik. Azért Numa a 
földművelést mintegy a béke varázsitalául nyujtá a polgároknak, 
és benne inkább az erkölcsképző mint gazdagító ipart méltá
nyolta, midőn a területet részekre osztá, ezeket «pagi» 36 -nak 
nevezte, és mindegyikökbe felügyelőket és felvigyázókat rendelt. 
Egyszer-másszor maga is megtekinté őket, és a polgárok 
erkölcseit mintájok után bírálván meg, némelyeket hivatalra 
és rangra emelt, a resteket és gondatlanokat pedig feddéssel 
és korholással törekedett megjavítani.

XVII. Minden állami intézkedései közül a népnek ipar
ágak szerinti felosztása a legcsodálatraméltóbb. A polgárság 
ugyanis, a mint említettem, két nemzetből volt összeállítva, 
tulajdonkép azonban két népre volt oszolva, melyek semmi

80 Falu.
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módon sem akartak egybeolvadni, sem pedig képesek nem 
voltak eltörölni a különféleségeket és ellentéteket, sőt inkább 
folytonos súrlódások és pártviszályok közt éltek. Meggondolván 
Numa, hogy a természetüknél fogva nehezen egyesülő és kemény 
testek, ha összezuzatnak és porrátöretnek, összevegyülnek, 
a mennyiben a részek kicsinysége megkönnyíti az összefüggést, 
azért elhatározá, hogy az egész összeséget több részekre osztja, 
hogy így újabb különbségek létrehozatala által ama régi és 
nagy különbséget megsemmisítse, ha az majd apróbb részekre 
porladt. E felosztás pedig mesterségek szerint történt; ilyen 
osztályokat alkottak, a fuvolyások, aranyművesek, ácsok, festők, 
vargák, cserzők, kovácsok és fazekasok. A  többi iparágakat 
pedig egyesítvén, mindnyájokból egy testületet alkotott. Minden 
mesterségnek megfelelő kebelzetet, összejövetelt és vallási szer
tartásokat adott; és ezáltal számüzé a városból ama szokást, 
hogy némelyeket sabinoknak és Tatius polgárainak, másokat 
meg rómaiaknak és Romulus polgárainak nevezzenek és tart
sanak, úgy, hogy a felosztás mindnyájoknak egymással való 
összeolvadását és társulását eredményezé. Állami intézkedései 
közül dicséretben részesül ama törvény kijavítása is, mely 
megadja az atyának a jogot, hogy gyermekeit eladhassa, 
kivevén ezek közül a már megnősülteket, ha a házasság az 
atya akarata és beleegyezése folytán jött létre. Mert kegyetlen 
dolognak tartá, hogy az, a ki szabadhoz ment nőül, rabszolga 
nejévé legyen.

XVIII. Foglalkozott Numa csillagászati dolgokkal is, nem 
ugyan alaposan, de nem is minden ismeret nélkül. Romulus 
uralkodása alatt a hónapok helytelenül és rendetlenül voltak 
megállapítva, a mennyiben egyes hónapokra húsz, másokra 
harminczöt, sőt ennél több napot is számítottak. Nem vették 
tekintetbe a nap és hold pályája közti különbséget, csak arra 
ügyeltek, hogy az esztendő 360 napból álljon. Numa kiszá- 
mítá, hogy ez a kölönbözeti eltérés tizenegy napot tesz ki 
a menynyiben a holdév 354 napból áll, a napév pedig 
365-ből. E tizenegy napot megkétszerezé, és minden második 
eszdendőben, februárius hó után, egy huszonkét napból álló 
szökő hónapot csúsztatott be, melyet a rómaiak Mercedinus-
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nak37 neveznek. Azonban emez aránytalanságnak Numa eszkö
zölte orvoslása idővel még gyökeresebb orvoslásra szorult. Meg- 
változtatá egyúttal e hónapok sorrendjét is. Martiust, mely addig 
első volt, harmadikká tette, elsővé pedig Januariust, mely Romulus 
idejében a tizenegyedik volt; Februariust meg, mely a tizenkette
dik és utolsó volt, második helyre tette, a hol most is áll.Vannak 
sokan, a kik azt állítják, hogy e hónapokat, t. i. Januariust és 
a Februariust Numa csatolá az évhez, mert a kezdetben csak 
tíz hóból állt, mint némely barbároknál három, a hellének 
közöl az arkádiaiaknál négy, s az akarnánoknál hat hónapból. 
Az egyiptomiaknál állítólag egy hónapot számítottak az évre, 
később pedig négyet. Innét van az, hogy nemzetség-tábláikból 
oly végtelen számú éveket vezetnek le, és hogy ámbár ők a 
legújabb 3{1 földet lakják, mégis a legrégiebbeknek látszanak 
az onnét jő, mert a hónapokat éveknek számítják.

XIX. Hogy a rómaiak tíz hónapot számítottak egy évre 
és nem tizenkettőt : bizonyítja az utolsó hónak elnevezése, 
mert tizediknek 39 nevezik azt még ma is. Hogy pedig Martius 
volt az első, azt a hónapok egymásutánja mutatja, mert ettől 
számítva az ötödiket Quintilisnek, a hatodikat pedig Sextilisnek 
nevezék, és folytatólag a többit is Ha Januariust és Februa
riust Martius elébe helyezik, akkor megtörtént volna az, hogy 
a mondott hónapot Quintilisnek, ötödiknek, nevezék, de hete
diknek számították volna. Egyébként is valószínű, hogy 
Romulus a Marsnak szentelt Martiust első helyre tévé; 
utána pedig Áprilist, így nevezték Aphroditéről, mert ennek 
folyamán ez istennőnek áldoznak, első napján pedig a nők 
myrtussal megkoszorúzva fürdenek. Némelyek azt állítják, hogy 
Aprilis nem Aphroditétől származik, tekintve, hogy egyszerű 
mássalhangzóval iratik, hanem «aperire»-től,40 mert e hó a tavaszi 
évad teljével kinyitja és kifakasztja a növények rügyeit ; ugyanis

87 Merx =  bér, bérfizető hónap. Sajátos, hogy ezt a szökő hónapot 
egyetlen római író sem említi.

38 Mert a mostani Delta ősrégi időkben tengeröböl volt, melyet a 
Nilus iszap-lerakodásaival feltöltött.

89 December; decem =  tiz.
40 Aperire =  kinyitni.

11Plutarchos 1.
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ez a jelentése ama latin szónak. Az ezután következe hónapok 
közül az egyiket Maiusnak nevezik Maia 41 után, mert Mercu- 
riusnak van szentelve, a másikat meg Júniusnak Juno után. 
Vannak, a kik azt állítják, hogy az utóbbi hónapok az élet
koroktól vették nevöket, t. i. az öregebbektől és fiatalabbaktól, 
mert maiores náluk öregebbeket, iuniores pedig fiatalabbakat 
jelent. A többieket meg a hely szerint nevezték el a mint 
a számolásban egymást követik; tehát: Sextilis, September, 
October, November, és December. Később a Quintilis hó 
Caesartól, Pompeius legyőzőjétől Júliusnak, a Sextilis pedig 
Augustusnak neveztetett el Róma második uralkodója után, 
ki Augustus melléknevet nyert. Az ezután következő két 
hónapot Domitianus saját nevével ruházta fel, de csak rövid 
időre, mert megöletése után saját neveiket újra visszanyerték, 
maradt egyiknek neve September, a másiké pedig October.

Csak a két utolsó hónap őrzé meg kezdettől fogva vál
tozatlanul sorrend szerinti nevét. A Numa által az évhez csa
tolt vagy áthelyezett hónapok közül az egyik, a Februarius, 
körülbelül tisztító hónak tekinthető, mert ez volna jelentése 
a latin szónak; 42 ugyanakkor végzik a halotti áldozatokat, 
és ülik meg a Lupercaliák ünnepét, mely nagyban hasonlít 
a tisztító áldozathoz. Az első hó, Januarius, Janustól veszi nevét. 
Azt hiszem, hogy Numa Martiust, mely Marstól nyerte nevét, 
első helyéről azért mozdítá el, mert a polgári erénynek min
denben előnyt akart nyújtani a hadi erények fölött. Janus 
ugyanis, akár isten, akár király volt légyen az ősrégi időkben, 
mint a polgáriasodás és béke barátja állítólag átalakítá az 
emberek vad és durva életmódját. Azért faragják kettős arcz- 
czal, mert arczkifejezését és gondolkozását e két életmódhoz 
tudta alkalmazni.

XX. Van Rómában Janusnak egy két kapuval ellátott 
temploma, melyet a harcz kapujának neveznek, mert ki szokták 
nyitni, midőn háború van és becsukni, ha a béke létrejött. 
Ez utóbbi azonban bajosan, ritkán adja elő magát, mert a

41 Mercurius anyja.
42 Februare régi latin szó =  tisztítani.
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birodalom nagy terjedelménél fogva szünet nélkül valamely 
háborúba van bonyolódva, és a körülözönlő barbar nemzetekkel 
küzd. Csak Augustus császár alatt zárták be, midőn ez Anto- 
niust legyőzte. Azelőtt pedig Marcus Atilius és Titus Mallius 
consulok alatt, de csak kevés időre, azután csakhamar megint 
kinyitották, mert háború tört ki. Numa királysága alatt azonban 
egy napig sem látták kinyitva ; negyvenhárom évig állandóan 
zárva volt ; olyannyira kipusztult mindenünnen a háborús

Janus temploma.

szellem. Mert nemcsak Róma népét szelídítette meg és hatotta 
át a király igazságszeretete és békés lelkülete, hanem a körül
levő városokat is mintha csak Rómából más levegő, egészséges 
szellő áramlott volna át, s ez hasonló átalakulásra vezete; 
mindnyájokat a rend és béke szeretete szállta meg, hogy 
földjeiket művelhessék, gyermekeiket nyugalomban nevelhessék 
és az isteneket tisztelhessék. Egymást érték az ünnepek vigas
ságok, az emberek bátorságban keresik fel egymást és vendég-

11*
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szerető baráti lakomákra gyűlnek össze. Ez aztán egész Itáliát 
betölté ; mintha Numa bölcsesége élő forrása lett volna a jónak 
és igaznak, mely mindenkire szétáradt, és a körülötte uralgd 
nyugalomnak, mely mindenüvé elterült. Úgy, hogy a merész 
költői nyelv is alig képes jellemezni az akkori állapotokat, 
midőn így szól: «Α paizsok vas fogantyúi fekete pókok háló
jával vannak bevonva» vagy: «rozsda marja a lándzsákat és két
élű kardokat, az érez-kürtnek nem hallatszik a szava, az édes 
álmot semmi sem rabolja el a szempillákról». 43 Mert Numa 
uralkodása alatt sem háborúról, sem lázadásról sem forrada
lomról említés sincs. Nem támadt ellene sem a gyülölség vagy 
irigység, sem uralomvágyból eredő cselszövény vagy összees
küvés. Oka lehetett pedig ennek akár az istenektől való 
félelem, kik e férfiút látszólag oltalmukba vették, akár eré
nyeinek tisztelete, vagy isteni végzés az, mely e korban életét 
minden szennytől menten, tisztán megőrzé. Hathatós bizony
ságot és példát szolgáltat ez egyszersmind Plátó ama mon
dásához is, melyet ez jóval később az állam-igazgatásra vonat
kozólag kifejezett: hogy t. i. az emberi nyomorúságok egyedüli 
orvosszere az, ha a királyi hatalom az istenek különös kegyelme 
folytán a bölcs gondolkodásmódjával ugyanazon személyben 
összetalálkozik, ez aztán az erényt hatalmasbbá és erősbbé teszi 
a bűnnél. Mert valóban boldog a bölcs, de boldogok azok is,, 
kik a bölcs ajkairól folyó igazságokat hallják. A nép ellen 
alig van szükség kényszerre, és fenyegetésre, mert az alatt
valók az erényt az uralkodó életében világos és fényes példa
ként megtestesülve látván, jó szántukból lesznek józanokká ; 
a barátság és egyetértés folytán összeolvadnak, és az igazság 
meg méltányosság közt feddhetlen, boldog életet élnek. Ez 
legnemesbb végczélja minden kormányzatnak, az uralkodásra 
pedig legméltóbb férfiú az, a ki ily élet- és gondolkozás-módot 
képes alattvalóiba beoltani. És ehhez, úgylátszik, Numa min
denkinél jobban értett.

XXI. A történetírók eltérő nézetben vannak Numa gyer
mekeit és nősüléseit illetőleg. Némelyek szerint nem lépett

43 Bachylides egyik győzedelmi dalából.
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mással házasságra, mint Tatiával. Mások azonban Pompilián, 
Tatia leányán kívül négy fiát említik; Pompont, Pinust, Cal- 
pust és Mamercust, kiknek mindegyike utódot hagyott maga 
után, és nagynevű családot alapított. Mert Pompontól a Pon- 
poniusok, Pinustól a Pinariusok, Calpustól a Calpurninusok, 
Mamercustól pedig a Mamerciusok származnak, kik e miatt 
«reges» melléknevet nyertek, a mi annyit jelent mint királyok. 
Egy harmadik vélemény követői vádolják ezeket, hogy ama 
családok iránti kedvezésből, hamis nemzetségi táblákat készí
tettek, Numától való leszármazásukat illetőleg, és azt állítják, 
hogy Pompilia nem Tatiától született, hanem egy másik 
nejétől, Lucretiától, kit már mint uralkodó vett nőül, de abban 
mindnyájan megegyeznek, hogy Pompilia Martiushoz ment 
nőül. Ez annak a Martiusnak fia volt, ki Numát a királyság 
elfogadására reá bírni törekedett, majd vele együtt Rómába 
költözött és a senatori méltóságra emelkedett. Numa halála 
után a királyságért Hosztiliusszal versenygett, de legyőzetvén 
öngyilkossá lett. Ennek fia, Pompilia férje, Rómában maradt 
és nemzé Ancus Martiust, a ki Tullus Hostilius után király 
lett, és, mint mondják Numa halála idejében öt esztendős 
volt. Halála sem hirtelen, sem váratlan nem volt, mert az öregség 
és lappangó betegség lassanként elsorvasztó, a mint Piso 44 
elbeszéli. Nem sokkal élte tűi nyolczvanadik évét.

XXII. Életét temetése által még inkább megdicsőitették 
a barátságos és szövetséges népek, a kik halotti pompáján 
állami ajándékokkal és koszorúkkal jelentek meg ; a patríciusok 
vitték a ravatalt, az istenségek papjai a kíséretet képezték, 
követve az asszonyokkal és gyermekkel összevegyült népsoka
ságtól ; nem mintha egy öreg király végtisztességén volnának, 
hanem mintha mindegyikök élte virágában kimúlt legkedvesebb 
barátját kisérné sirás és zokogás közt a sírba. Tetemét nem 
hamvasztották el, mert, mint mondják ő azt megtiltó, hanem 
két kőkoporsót készítvén, azokat a Janiculus hegy tövénél a 
földbe tették ; az egyik tartalmazó tetemét, a másik meg a szent 
könyveket, melyeket maga irt, mint a hellén törvényhozók

44 Calpurnius Piso Kr. sz. e. 133 körül élt, mely évben consulságot 
is viselt. Mint történetíró, jogtudós és szónok tűnt ki.
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tábláikat. Még éltében megtanítá a papokat az írásban foglal
takra, és azok érteményét, jelentését megmagyarázván nekik, 
elrendelé, hogy a szent könyveket, testével együtt temessék 
el, mert nem tartá helyesnek, hogy holt betűkben őriztessenek 
meg titkai. Mondják, hogy ugyanaz okból a pythagorianusok 
tanaikat szintén nem foglalták írásba, hanem élő szóval vésték 
azok emlékezetét az arra érdemesek elméjébe. Sőt azt állítják, 
hogy midőn nehéz és titkos földmérési rendszerüket, és annak 
megfejtését egy azokra érdemtelennel közölték, az istenség 
kijelenté, hogy ezt a törvényszegést és kegyeletlenséget nagy 
és általános szerencsétlenséggel fogja sújtani. Azért méltán 
lehet elnézésben részesíteni azokat, kik ennyi hasonlatosság 
alapján Numát Pythagorasszal összeköttetésbe hozni buzgól
kodnak. Az antiumi történetíró 45 azt állítja, hogy tizenkét 
vallásos tartalmú és tizenkét görög nyelven irt más bölcseleti 
tárgyú könyveket helyeztek a koporsóba. Körülbelül 400 év 
lefolyása után, Cornelius Publius és Marcus Baebius consulsága 
alatt nagy záporok elsodorták a sirhalmot, és az áradat a 
koporsókat kiragadta. Fedeleik leesvén az egyik üresnek talál
tatott, és a tetemnek legcsekélyebb maradványát sem tartal
mazta, a másikban azonban a könyveket meglelték. Petilius 
az akkori praetor, azt mondják, elolvasta őket, és a tanács 
előtt eskü alatt kijelenté, hogy nem tartja sem jogosnak sem 
kegyeletesnek, hogy tartalmuk a sokaság előtt felfedeztessék, 
miért is a könyveket a Comitiumba vitték és ott elégették. 
Az igazságos és erényes férfiak sorsa, hogy haláluk után dicső- 
ségök növekszik, mert az irigység nem sokkal éli túl őket, 
sőt némelykor még előbb enyészik el. Numának azonban hír
nevét a későbbi királyok viszontagságai még fényesbbé tevék. 
Mert amaz öt közül, a kik utána következtek, az utolsó 46 uralmát 
veszté és számkivetésben halt meg, a többi négy közül pedig 
egyik sem halt meg természetes halállal. Három47 alattomos 
módon gyilkoltatok meg, Tullus Hostilius pedig, ki közvetlen 
Numa után uralkodott és annak legtöbb jeles tulajdonait, főleg

46 Valerius Antiumból.
46 Tarquinius Superbus.
47 Ancus Marcius, Tarquinius Priscus és Servius Publius.



pedig vallásos buzgalmát kigunyolá és megveté, mintha ezek 
tétlenségre és puhaságra vezetnének, a háborúra szoktatá ismét 
a rómaikat. Azonban rakonczátlankodásai nem sokáig tartottak, 
mert súlyos és különös betegségében gondolkodásmódja meg
változván, olyas babonaságra adta magát, mely Numa isten 
félelméhez miben sem hasonlított, és alattvalói közt ezt a 
ragályt még inkább terjeszté, a mennyiben, mint a hagyomány 
tartja, villám sújtotta agyon.

LYKURGOS ÉS NUMA ÖSSZEHASONLÍTÁSA. 1 6 7

LYKU RGO S ÉS NUMA Ö SSZEH ASO NLÍTÁSA.

I. Miután Numa és Lykurgos élettörténetét elbeszéltük, 
és mindkettő ellőtünk van, a dolog nehézségei mellett ne 
habozzunk az eltéréseket összeállítani. Közös tulajdonságaik 
tetteikben nyilvánulnak, minők a bölcseség, istenfélelem, eszé- 
lyesség, oktatói tehetség, és hogy mindkettőjök törvényhozói 
működése eredetét az istenektől származtatta. A mi pedig 
mindegyikök saját jeles tulajdonságait illeti, az első különbség 
Numánál a királyság elnyerésében, Lykurgosnál meg az arról 
való lemondásban nyilvánúl. Amaz ugyanis elnyerte a nélkül, 
hogy kereste volna, ez meg annak birtokáról önként lemondott. 
Amazt mint idegent és magán egyént idegennek tették urokká, 
ez meg királyból magánzóvá tette magát. Mert szép ugyan 
igazságszeretet által a királyságot megszerezni, de az igazságot 
a királyságnál többre becsülni még szebb. Az erény tévé 
Numát oly híressé, hogy a királyságra méltónak találtatott, 
Lykurgost meg ugyanez tévé oly nagygyá, hogy a koronát 
megveté. A második különbség az, hogy mint a zenészek 
a lantot, úgy az egyik Spárta ernyedt és puha kormányát 
megedzé, a másik meg Rómában az erős és túlfeszített húrt 
lejebb hangolá. Azonban a munka fogós része Lykurgosnak 
jutott, mert nem arra beszélte rá polgártársait, hogy mellvért
jeiket levessék és kardjaikat kezükből kieresszék, hanem hogy 
az aranyat és ezüstöt maguktól eldobják, drága ágyaikat, 
asztalaikat száműzzék ; nem arra bírta rá őket, hogy megszűnvén 
háborúskodni, áldozzanak és ünnepeket üljenek, hanem hogy
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a lakmározást, dőzsölést elhagyván, fegyverben gyakorolják 
magukat és a küzdő iskolákban fáradozzanak. Azért Numa 
jóakarata és tekintélye folytán rábeszélés utján létesített min
dent, Lykurgos pedig élete veszélyeztetése, megsebesíttetése 
árán nehezen jutott győzelemre. Numa múzsája valóban szende 
és emberszerető volt, hogy a nyers és tüzes erkölcsű polgá
rokat megszelídítette s béke- és igazságszeretőkké tette. Ha 
pedig kénytelenek volnánk Lykurgos intézményei közé sorolni 
a helotákra vonatkozó kegyetlen és jogtalan rendelkezéseket, 
azt mondanék, hogy Numa jóval inkább megérdemli egy hellén 
törvényhozó nevét, ki még a született rabszolgákkal is meg- 
izlelteté a szabadság tisztességét, midőn behozá azt a szokást, 
hogy a Saturnaliák alkalmával uraikkal egybe keveredvén 
lakmározzanak. Mert ezt is Numa egyik ősi intézményének 
tartják, hogy az év gyümölcsének élvezésében a munkatársak 
is részesüljenek. Némelyek azonban ebben a Saturnus isten 
alatti egyenlőségnek emlékét látják, a midőn nem voltak sem 
urak sem szolgák, hanem mindannyian testvéreknek és egyenlő- 
joguaknak tartattak.

II. Általában úgy látszik, hogy mindketten ugyanazon 
módon a mértékletességre és józanságra törekedtek vezetni 
népeiket, csakhogy amaz egyéb erények közül a bátorságnak, 
emez pedig az igazságosságnak adott elsőbbséget, ha ugyan 
mindkét népnek különböző természete és szokásai lévén, eltérő 
intézkedések szüksége nem forgott fenn. Mert Numa nem 
gyávaságból nyomá el a harczvágyat a rómaiaknál, hanem, 
hogy igaztalanságot el ne kövessenek ; viszont Lykurgos nem 
azért tette a spártaiakat harcziasakká, hogy igaztalanságot 
kövessenek el, hanem hogy ne szenvedjenek jogtalanságot. 
Hogy pedig mindketten a fennáló közintézmények túlzásait 
megszüntessék, hiányaikat pótolják, azért a polgárok életviszo
nyaiban mélyreható változtatásokat kellett életbe léptetniök. 
A mi pedig az osztályozásra és elkülönítésre vonatkozó intéz
kedéseket illeti, úgy Numa alkotmánya teljesen népies volt 
és a nép érdekeinek szolgált, a mennyiben az aranyművesekből 
fuvolyásokból és vargákból egy vegyülék és tarka színezetű 
népet alkotott. Lykurgos alkotmánya szigorú és arisztokratikus
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volt, mely az ipari foglalkozásokat a szolgák és metoikok 48 
kezeire bízta, a polgárokat magukat pedig a paizsra és lánd
zsára atalta, hogy mint a háború mesterei és Ares isten szolgái, 
semmi egyebet ne tudjanak, se meg ne tanuljanak, mint a 
feljebbvalóknak engedelmeskedni, és az ellenséget meggyőzni. 
És a szabadoknak nem is volt megengedve üzleti dolgokba 
bocsájtkozni, hogy teljesen és mindenkép szabadok maradjanak, 
mert a vagyongyűjtés a szolgákra és helotákra volt bízva, 
ép úgy mint a főzés és asztal körül való szolgálat. Numa nem 
tett hasonló megkülönböztetést; csak a katonai kapzsiságot 
fojtá el, a vagyonszerzés egyéb módját nem akadályozá, sem 
az innét származó aránytalanságot meg nem szünteté, sőt a 
gazdagságot korlátlanúl engedé megszaporodni; a folyton növekvő 
és a városba özönlő szegénységgel azonban nem törődött. 
Mert mindjárt kezdetben, midőn még az állapotok arányta
lansága korlátolt és csekély, a vagyon pedig lehetőleg egy
formán volt megoszolva, kellett volna szembeszállni a kapzsi
sággal, mint Lykurgos tévé, elejét venni a belőle származó 
károknak, melyek idővel jelentékenyek lettek, és kezdetét és 
csiráját képezték ama számos és borzasztó szerencsétlenségnek, 
melyek Rómát érték. A mi a föld-felosztást illeti, úgy Lykurgost 
nézetem szerint nem érheti vád azért, hogy azt behozta, sem 
pedig Numát, hogy azt nem tette. Mert amaz államalkotmá
nyának alapjává az egyenlőséget tévé, emez pedig, miután 
a telek-kiosztás csak röviddel azelőtt történt, semmi okot nem 
talált arra, hogy a földet feloszsza, vagy hogy az első hatá
rolást, mely valószínűleg még fennállott, megingassa.

III. A mi a nők és gyermekek közösségét illeti, mind
ketten helyesen és eszélyesen eltávolíták a férfiak szivéből 
a féltékenységet, noha erre vonatkozólag nem egészen egy úton 
haladtak. A római férfi, kinek elég gyermeke volt, átenged
hette nejét egy másiknak, ha ez megkérte, és neki gyermekei 
nem voltak, szabadságában állván őt odaadni és visszavenni. 
Ellenben a spártai férfi, míg neje házánál volt, és az első 
házzaság jogainak teljes érvényben maradása mellett, engedé

48 Megtelepedett idegenek.
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át nejét gyermeknemzés czéljából annak, ki erre reábeszélte. 
Sőt sokan, mint már említettem, magok szólítottak fel és 
vezettek házukba olyanokat, kiktől szép termetű és derék 
gyermekeket reméltek. Váljon mi különbség van eme szokások 
között ? ha csak az nem, hogy ez a férfi részéről teljes túl
hajtott érzéktelenséget tanúsít mindaziránt, a mi féltékenységgel 
zaklatja és emészti az emberek legtöbbjét, amaz meg szégyen- 
kedő szemérmességet árúi el, mely a szerződés leple alá vonván 
magát, nyíltan bevallja a házas közösség tűrhetetlen voltát ? 
De Numa a szüzeket is nagyobb őrizet alatt tartotta a nőies
ség és az illem megőrzése czéljából; mig Lykurgus teljesen 
korlátlan és a nőiességgel meg nem egyező szabadságot adott 
nekik, a mi aztán a költőknek megszólásra adott alkalmat, 
így czombmutogatóknak nevezik őket, mint ibykos,49 vagy 
férfi után homloknak mint Euripides e versben :

Ifjak karján szokják elhagyni otthonuk ;
Csípőjük meztelen s kapcsatlan a lepel.

És csakugyan a fiatal leányok ruhájának szárnyai alul 
nem valának összevarrva, hanem szétnyilottak és menésközben 
látni engedék a czombokat. Sophokles legvilágosabban kifejezi 
azt a következőkben :

Hermionét a zsenge hajadont, kinek 
— Hiszen még nincs amányi —
Csípőjén leple nyitva.

Azért mint mondják igen merészek voltak és első sorban 
férjeikkel szemben éreztették férfias tulajdonaikat, a mennyiben 
nem csak házaikban uralkodtak korlátlanul, hanem még az 
állami ügyekben is volt szavuk, és véleményüket a legfon
tosabb ügyek körül is szabadon nyilvánították. Ellenben Numa 
megőrzé azt a tekintélyt és tiszteletet, melyet a férfiak Romulus 
alatt a nők irányában tanúsítottak elraboltatások miatt. De 
e mellett a szemérmet nagyban fejleszté bennök, eltiltá az 
idegen dolgokba való beavatkozástól, józanságra oktatá és a 
hallgatásra szoktatá őket, a bortól meg teljesen tartózkodniok

49 Lyrai költő, Rhegiumban született 540 körűi Kr. sz. e.
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kellett, és férjük nélkül még a legszükségesebb dolgaikban sem 
volt szabad szót emelniök. Mondják, hogy egykor egy asszony 
saját személyében vitte ügyét a bíróság elé, a tanács a jósdát 
megkérdeztette, hogy a jelenetnek micsoda jelentősége van 
a városra nézve. Egyébként engedelmességökről és szelidsé- 
gökről kiváló bizonyságot szolgáltat a rossz asszonyok emlé
kének fennmaradása. Mert valamint a mi történetíróink fel
jegyzik azok nevét, a kik először polgárvért ontottak, vagy 
testvéreikkel harczba szálltak, vagy atyjukat meggyilkolták, 
ügy a rómaiak is megemlékeznek arról, hogy Spurius Carvi
lius volt az első, a ki nejét elüzé, a mi Róma alapításától 
fogva 230 éven keresztül elő nem fordult, és hogy Pinarius 
neje névleg Thalaia volt az első, ki napával viszályba keve
redett Tarquinius Superbus uralkodása alatt. Ily szépen és 
czélszerüen rendezé el a törvényhozó a házassági ügyeket.

IV. A leányok nevelése körül követett elveik megfelelők 
voltak azokkal, melyek férjhez-adásokra vonatkoztak. Lykurgos 
akkor adá őket férjhez, midőn felserdültek és a természettől 
vágytak erre, hogy egybekelésük a természeti ösztön révén 
az öröm és szeretet kútforrásává legyen, nem pedig a gyülölség 
és félelemé, amidőn a természet ellenére kényszeríttetnek, és 
hogy testük is elég erős legyen a terhesség és a szülési fáj
dalmak elviselésére, minthogy a házasságnak egyedüli czélja 
a faj-fenntartás. Mig a rómaiak tizenkét éves, sőt fiatalabb 
korukban adták férjhez a leányokat, hogy így testben és 
erkölcsben annál inkább tisztán és érintetlenül jussanak fér
jükhöz. Világos tehát, hogy Lykurgos intézménye a faj-fenn
tartás szempontjából a természetnek megfelelőbb, Numa pedig 
az együttélés czéljából az erkölcsiség követelményeinek tesz 
inkább eleget. Tekintve a gyermekek körüli felügyeletet, 
együttes neveltetésöket és taníttatásukat, a közös étkezésükre, 
testgyakorlataikra és szórakozásaikra irányuló gondoskodást 
és intézkedéseket, kitűnik, hogy Lykurgosszal szemben Numa 
semmivel sem áll feljebb egy közönséges törvényhozónál, mert 
ő az atyák szabadságára hagyta, hogy kényök és szükségleteik 
szerint neveljék gyermekeiket, hogy tetszésük szerint nevel
jenek fiukból munkásokat, hajóácsokat, kovácsokat, vagy
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fuvolyásokat; mintha a nevelést elejétől kezdve nem egy meg
határozott czélra kellene irányítni és az erkölcsöket ez irányban 
fejleszteni, hanem olybá volna tekintendő, mint az utasok, 
kiknek mindegyike más és más érdekből és szándékból száll 
a hajóra s csak a veszedelem perczében egyesülnek a közjóra, 
saját énjüket féltvén, egyébként pedig mindenki csak magáról 
gondoskodik. És egy közönséges törvényhozót nem is lehet 
hibáztatni, ha tudatlanságból vagy gyengeségből hibát követett 
el, de egy bölcs férfiúnak, ki egy újonnan alakult nép fölött 
nyerte el a királyi hatalmat oly módon, hogy ez a nép semmi 
ellenállást nem fejtett ki, mire kelle első sorban irányítni 
buzgalmát inkább, mint a gyermek-nevelésre és az ifjak meg- 
edzésére, nehogy jellemökre nézve eltérők és zavargásokra 
hajlandók legyenek, hanem hogy bölcsőjüktől fogva az erénynek 
közös útjára tereltetvén, egy szívvel egy lélekkel haladjanak 
azon. És éppen ez volt az, a minek Lykurgos törvényei egyéb 
jó oldalaik mellett fennmaradásukat köszönték. Mert az eskü 
tekintélye keveset használt volna, ha nevelés és fegyelmezés 
által az ifjak szivébe nem oltotta volna törvényeit, és ha az 
anyatejjel nem szívták volna be az alkotmány szeretetét, úgy 
hogy törvényalkotásának kiválóbb és főbb elvei 500 éven túl 
fennmaradtak, mint a jó és erős festék, mely a szövetet át
járja. Numa alkotmánya azonban, melynek czélja az volt, hogy 
Róma békében és egyetértésben éljen, vele együtt elenyészett. 
Mert alig hogy szemeit lehunyta, ama két-kapus templom, 
melyet ő csukva tartott, mintha csak az abba zárt háborút 
akarta volna megfékezni, mindkétfelől kitárult és Itáliát vér 
és holttestek borították el. így az oly szép és igazságos alkot
mány még csak rövid ideig sem maradt fenn, mert a benső 
kötelék, a gyermeknevelés belőle hiányzott. Váljon, fogja kér
dezni valaki, Róma nem háborúk révén jutott-e a jólét 
magasabb fokára ? E fogas kérdés hosszadalmas feleletet kíván 
főleg oly emberekkel szemben, a kik az állam jólétét gazdag
ságban, fényűzésben és uralomban keresik inkább, mint a 
biztonságban, mértékletességben és igazságosságban. Sőt úgy 
látszik még az is Lykurgosnak ad elsőbbséget, hogy a rómaiak 
oly mértékben jutottak a hatalom akkora magaslatára, ameny-



LYKURGOS ÉS NUMA ÖSSZEHASONLÍTÁSA. 1 7 3

nyiben Numa alkotmányától eltértek, a lakedaimonok ellenben 
mihelyt megszegték Lykurgos törvényeit, hatalmuk magas 
fokáról mélyen alásülyedtek és a hellének feletti vezérszerepet 
elveszítvén állami létük is veszedelemben forgott.

Másrészt azonban Numának nagy és magasztos érdeme, 
hogy mint idegen hivatván meg a trónra, képes volt reá- 
beszélés folytán mindent megváltoztatni és uralkodni egy szét
húzó állam felett, anélkül hogy fegyvert alkalmazott volna, 
mint Lykurgos, ki az aristokratákat felhasználá a nép ellen, 
hanem bölcseség és igazságszeretet által hozta létre az egyet
értést és összhangot a polgárok között.
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S OLON.
(A K. sz. előtti VII. század utolsó éveitől a VI. század közepéig.)

V.





I.

^^V idymos1 nyelvész Solon törvénytábláit tárgyaló és Askle- 
I piades 2 ellen intézett iratában bizonyos Philoklesnek 

egy helyére hivatkozik, a melyben mindazok véleményé
nek ellenére, a kik Solonról említést tesznek, Solon atyjának 
Euphoriont vallja. Ugyanis mindnyájan egyetértőleg Exekesti- 
destől származtatják, a ki vagyonra és tekintélyre nézve közép
helyet foglalt el a polgárok között, családját illetőleg azonban 
az első nemzetségből, t. i. Kodroséból3 eredt. Solon anyja 
pedig a pontosi Heraklides4 * szerint, Peisistratos anyjának 
unokatestvére volt. És kezdetben szoros baráti viszony állott 
fenn ezek közt, részint rokonságuk miatt, részint, mint néme
lyek állítják, mert Solonban Peisistratos csinos idomai és 
szépsége gyengéd érzelmeket keltettek. Ez volt oka valószínűleg 
annak, hogy később, midőn a közügyek körül meghasonlottak 
egymással, ez heves ellenségeskedéssé és vad szenvedélyéé 
nem fajult ; sőt ama gyengéd viszony joga fennmaradt szivök- 
ben és megőrizték szeretetök és gyengédségök emlékét, mint 
a nagy tűznek még fellobbanó lángját. Hogy pedig Solon a 
szépséggel szemben nem volt tántoríthatlan, sem pedig a sze
relemmel mint bátor küzdő szembeszállni nem mert, kitűnik

1 Alexandriából, Julius Caesar idejében élt.
2 Töiténetiró Bithyniából.
3 Athén utolsó királya.

Plato és Aristoteles tanítványa, a IV. században Kr. sz. e. ; élet
rajzokat irt.

12
Plutarchos. I.
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költeményeiből, de meg ama törvényeiből is, a melyekben meg- 
tiltá a rabszolgáknak, hogy testöket kenjék és fiukat szeresse
nek ; ez által e vonzalmat a szép és tisztességes szokások 
közé sorolván, mintegy felhívja az érdemeseket arra, a miből 
az érdemteleneket kizárta. Mondják, hogy Peisistratos Cbar- 
most is szereié és Erosnak az Akadémiában szobrot állított 
fel, ott, a hol a szent fáklyákat szokták meggyujtani 5 azok, 
a kik a városon keresztül futnak.

II. Solon, miután atyja Hermippos6 szerint vagyonát 
Jótékonysága és bőkezűsége által megapasztá, — noha nem volt 
híjában az olyanoknak, a kik készek valának rajta segíteni, de 
restellett másoktól valamit elfogadni, a ki oly családból szár
mazott, a mely megszokta, hogy másokon segítsen, — még fiatal 
korában kereskedésre adta magát. Némelyek szerint azonban 
tapasztalat és ismeretszerzés czéljából utazgatott inkább, mint 
nyerészkedésből. Mert a bölcseségnek általánosan ismert ked
velője volt, a ki még öreg korában is így szólt:

Vénülök:, de azért folytonosan tanulok.

A gazdagság nem vakítá el, sőt egyaránt gazdagnak 
tartá azt:

a kinek tengernyi ezüstje 
S drága aranyja vagyon, s földjei búzaadók,
Összvéri, s lovai, valamint kin mást se találsz, mint 
Hogy gyomrát, derekát, soh’se kínozza a baj,
Asszonya s magzati is csak boldoggá teszik ötét 
Míg összhangba’ vagyon nálok a kor meg a báj.

Ámbár más helyen meg azt mondja:

Vágyom kincsek után, ámbár nem jogtalan utón 
Mert noha későn jön, mégis elér a boszú.

A derék és józan embert mi sem akadályozza abban, 
hogy se a fölösleges javak megszerzésére kelleténél nagyobb 
buzgalmat ne fordítson, sem pedig a szükséges és hasznos

6 Főleg a Panathenaeák ünnepe alkalmával tartották meg a fáklya
versenyeket, a melyekben győztes az Ion, a ki legsebesebben tudott 
futni a nélkül, hogy fáklyája kialudt volna.

tí Smyrnai történetiró. Plutarchos többször idézi.
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dolgok élvezetét megvesse. Mert abban az időben, mint Hesio- 
d o s7 mondja, a munka nem volt szégyen és a mesterség 
különbséget nem létesített az emberek között; sőt a kereske
dés még elismerésben is részesült, az által, hogy az idegen 
terményeket meghonosítá, a királyok barátságát megszerzé és 
sokféle ismeretekben jártassá tett. Némely kereskedők még 
nagy városokat is alapítottak, mint Protis Massiliát,8 a ki 
magát a Rhodanus körüli keltáktól megkedvelteté. Mondják, 
hogy Thales és Hippokrates, a mennyiségtudós is foglalkoztak 
kereskedéssel, és Plátó úti költségét Egyiptomba eladott olajon 
szerezte meg.

III. Azt hiszik, hogy Solon költekező, könnyű élet-módja 
és a bölcshöz nem méltó szabadossága, a melylyel költemé
nyeiben az élvezeteket festi, a kereskedői életből ragadt reá, 
a mennyiben ez sok és nagy veszélyeknek lévén kitéve, 
viszont kényelmet és élvezeteket követel. Hogy pedig magát 
inkább a szegények, mint a gazdagok közé sorolá, ezekből 
kiviláglik :

Sokszor gazdag a rossz, ellenben a jók nyomorognak,
Ámde a dús javakért soh’se cseréld az erényt,

Mert egyedül az erényt mondhatni örökre szilárdnak,
Mig az emberi kincs majd ide, majd oda száll.

Költészetének kezdetben nem volt semmi komolyabb 
tárgya, hanem úgy látszik, csak játszólag, szórakozásból fog
lalkozott vele üres óráiban. Később bölcseleti igazságokat szőtt 
költeményeibe és sok politikai szabályokat foglalt beléjük, nem 
a történelem és az emlékezet számára, hanem, hogy tetteinek 
igazolására legyenek, az athénieknek pedig néha buzdításul, 
intésül és dorgálásul szolgáljanak.

Némelyek azt állítják, hogy megkisérlé törvényeit is versekbe 
szedni, és ezek így kezdődnek :

Zeus Kroniónt, a királyt kérjük könyörögve először,
Hogy segedelme dicsőséghez juttassa a törvényt.

7 Epikus költő Boiotiából. Homéros után körülbelül száz eszten
dővel élt. A «Munkák és Napok» czimű tankölteményét még pásztor és 
földművelő korában irta.

8 A mai Marseille Tarquinius Priscus idejében alapíttatott.
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Az erkölcs-bölcseletnek leginkább amaz ágát kedveié 
mint az akkori bölcsek legtöbbje, a mely a politikával foglal
kozik. A természettudományban azonban nagyon korlátolt és 
ósdi volt, a mi kitűnik a következőkből :

Felhőből jön a jég meg a hózivatar le a földre 
Villámnak tüziből égi dörej születik.

Szél zúgatja meg a tengert, de ha isteni kéz nem 
Háborgatja fel azt, senkise károsodik.

Egyáltalán úgy látszik, hogy Thales volt az egyedüli, a 
kinek bölcseleté elméletileg meghaladd az akkori ismeretek 
köznapi követelményeit, a többiek pedig politikai erényeik 
miatt nyerték el a «bölcselő» nevet.

IV. Mondják, hogy a hét bölcs Delphiben, majd ismét 
Korinthosban jött össze, a hol Periander9 rendezte a közös 
értekezletet és lakomát. Még nagyobb hírhez és tekintélyhez 
juttatá őket a triposnak 10 körútja, a melyet mindegyik tiszte
letreméltó szerénységből visszautasított és a másikhoz utalt. 
K o s i11 lakosok, mint beszélik, egyszer kivetvén hálójukat, 
miletosi idegenek látatlanba megvették a fogást. A kihúzásnál 
egy arany tripos tűnt elő, a melyet állítólag Heléna, Trójából 
való visszatértekor megemlékezvén egy régi jóslatról, e helyen 
a tengerbe vetett. Kezdetben az idegenek és a halászok közt 
támadt versengés a tripos fölött, azután a két város kevere
dett a vitába és vitte háborúra a dolgot, midőn a Pythia azt 
tanácsolta a két félnek, hogy adják a tripost a legbölcsebbnek. 
Először is hát Milétosba küldötték Thaleshez, és a kosiak 
önkényt oda ajándékozák azt ennek az egy férfiúnak, a miért 
Milétos összes lakosaival hadra keltek. Thales pedig Biast 
magánál bölcsebbnek tartván, a tripost ehhez juttatá, ettől 
pedig egy másikhoz került, mint a ki még ennél is bölcsebb. 
Miután így körüljárt, Thaleshez másodszor is visszakerült. 
Végre Milétosból Thebába vitetett és az ismenosi Apollónak 12 
szenteltetett fel. Theophrastos azt állítja, hogy a tripos először

9 Korinthosi fejedelem (tyrannos).
10 Három-lábú edény, vagy szék.
11 Az aegei tengerben levő sziget, hasonló nevű várossal.
12 Ismenos folyótól Boiotiában, a hol Apollónak temploma volt.
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Biashoz küldetett Prienébe,13 azután pedig Bias küldé el Milé- 
tosba Thaleshez, és így mindnyájok kezén keresztül ismét 
Biashoz jutott, végre pedig Delphibe küldetett. Ez eseményről 
többen tesznek emlí
tést, azzal az eltérés
sel, hogy némelyek a 
tripos helyett egy 
Kroisos küldötte ku
pát, mások meg egy 
Bathyklestől14 ha
gyományozott poha
rat emlegetnek.

V. Említik So- 
lonnak egy különös 
összejövetelét és be
szélgetését is Ana- 
charsisszal15 és ismét 
Thalésszel. Anachar- 
sis állítólag Athénbe 
Solon házához men- 
vén, bekopogtat és 
azt mondja, hogy 
mint idegen jő hozzá 

vendégbaráti vi
szonyt kötni vele.

Solon azt feleié :
«Odahaza jobban 

lehet barátságot köt
ni». «Jó», mondja 

Anacharsis, «nos, Tripos.

mivel te otthon vagy, köss velem vendégbarátságot». Solon 
csodálkozván e férfiú éles elméje fölött, barátságosan fogadta

13 Jóniai város Kis-Ázsiában.
14 Szobrász Magnesiából.
15 Kaduides, szittya király testvére, a ki a 47. olympias körül jött 

Görögországba, hogy a hellén bölcseletet megismerje. Midőn hazájába 
visszatért, testvérétől egy vadászaton megöletett, mert ez attól tartott, 
hogy az ország erkölcseit felforgatja.
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és egy ideig magánál tartotta. Ekkor már a közügyekkel foglal
kozott és törvényeit szerkesztette. Értesülvén erről Anacharsis, ki- 
neveté Solon szorgoskodását, a ki azt képzeli, hogy polgártársai 
jogtalanságainak és kapzsiságának betűkkel gátot vethet. A törvé
nyek szerinte, miben sem különböznek a pókhálótól, mert mint 
ezek, a gyengéket és kicsinyeket megfogván feltartóztatják, de 
az erősektől és gazdagoktól széjjeltépetnek. Solon állítólag 
ezekre azt felelte, hogy az emberek szerződéseiket is meg
tartják, ha azoknak megszegéséből egyikökre se háramlik 
haszon; és ő a törvényeket a polgárok érdekeivel oly módon 
fogja összhangba hozni, hogy mindnyájan beláthassák, hogy 
jobb azokat követni, mint megszegni. Azonban az események 
inkább Anacharsis sejtelmét igazolták, mint Solon reményeit. 
Anacharsis egy népgyűlésen megjelenvén, állítólag azon is el- 
csudálkozott, hogy a helléneknél a bölcsek beszélnek, a tudat
lanok pedig határoznak.

VI. Solon Milétosba jővén Thaleshez, csodálkozását fejezte 
ki előtte, hogy az házasságra és családalapításra egyáltalán nem 
gondolt. Thales egyelőre hallgatott, pár nap múlva azonban 
egy idegen férfiút kitaníta arra, hogy mondja azt, hogy ép 
tíz nappal azelőtt érkezett meg Athénből. Solon megkérdezé, 
hogy mi az újság Athénben. Az idegen kitaníttatván, hogy 
mit kelljen mondania, ezt feleié : «Egyéb semmi, mint hogy 
egy ifjút temettek, a kit az egész város kikisért. Mert, mint 
beszélték, egy tekintélyes és erényei miatt polgártársai közt 
kitűnő férfiúnak fia volt, a ki azonban nem volt jelen, mert 
állítólag már régóta külföldön tartózkodik.» «Szerencsétlen!» 
kiáltott fel Solon, «és hogy hívták őt ?» «Hallottam ugyan a 
nevét, feleié az idegen, de nem jut eszembe, csak azt tudom, 
hogy bölcseségét és igazságszeretetét nagyon emlegették». 
E feleletek mindegyike csak növelé Solon félelmét, végre egé
szen megzavarodva, maga adá az idegen szájába nevét, és 
tudakolá, hogy nem-e Solonnak nevezték a megholt fiú atyját. 
Midőn az idegen igennel felelt, Solon homlokára ütött és meg
indulva adott szavakban és tettekben mély fájdalmának ki
fejezést. Thales ekkor megfogván kezét, mosolyogva mondá : 
«Ez tart engem vissza a házasságtól és családalapítástól, Solon,
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a mi még téged, a legszilárdabbat is lesújt. Azonban légy 
nyugodt e beszédek miatt, mert azokból egy szó sem igaz». 
Ezeket írja Hermippos Pataikos16 után, a ki azt állítá magá
ról, hogy Aisopos lelke lakozik benne.

VII. Azonban dőre és kislelkű ember az, a ki a szüksé
ges javak megszerzéséről, elvesztésök miatti félelemből lemond 
Mert így senki sem örülhetne meglevő gazdagságának, hír
nevének és bölcseségének, attól félvén, hogy tőlök megfosztatik. 
Hisz látjuk, hogy még az erény is, a mely a legnagyobb és 
legbecsesebb kincs, betegség és méreg hatása alatt elenyész
hetik. Thales maga is csak azért, hogy meg nem házasodott, 
a rettegéstől megóva nem Ion, hacsak barátjairól, rokonairól 
és hazájáról egyúttal le nem mondott. És mégis, mint mond
ják, nőtestvérének fiát, Kybistost örökbe fogadta. Az emberi 
lélekbe ugyanis a természettől be van oltva a vonzalom esz
méje, a mely a szeretetre ép ügy van alkotva, mint az érzésre, 
a gondolkozásra és az emlékezésre ; külső tárgyakon csüng ez 
és azokhoz vonzódik, ha sajátja nincsen. Valamint egy házba, 
vagy jószágba, a melynek törvényes örökösei hiányzanak, úgy 
a szerető szívbe is idegenek, fattyak és szolgák fészkelik be 
magukat és veszik azt birtokukba, a szeretettel együtt az azok 
feletti gondoskodást és aggodalmat ébresztvén fel benne. Azért 
láthatsz embereket, a kik a legridegebb ellenzéssel nyilatkoz
nak a házasságról és családalapításról, de ugyanazok, midőn 
rabszolgáik gyermekei, vagy ágyasaik fattyai betegeskednek, 
vagy meghalnak, mély szomorúságba merülnek és nemtelen pa
naszokra fakadnak. Sőt némelyek kutyáik és lovaik elveszte fölött 
is szégyenletes bánkódást tanúsítanak és élni sem kívánnak többé ; 
míg mások derék gyermekektől fosztatván meg, nem csügged
tek el, nem követtek el semmi alacsonyságot, hanem hátra 
levő napjaikat mindvégig józanul töltötték el. Mert gyengeség az, 
nem pedig vonzalotn, a mely határtalan fájdalomra és félelemre 
ragadja az embereket, a kiket az ész a szerencse változandó- 
sága ellen meg nem edzett, a kik nem is élvezik azt, a mit 
a jelenben óhajtanak, mert a jövő, a bekövetkezhető veszteség

16 Pataikos pythagoraeus történetíró és bölcselő.

\
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miatt folyton fájdalmat, rettegést és gyötrelmet okoz nékik. 
Tehát nem szegénységgel kell védekeznünk javainktól való 
megfosztás ellen, sem közönyösséggel barátaink elvesztése 
miatt, sem nőtlenséggel gyermekeink elhalálozása ellen, hanem 
az észszel mindenek ellen. De ez egyelőre több is az elégnél.

VIII. Miután az athéniek Salamis sziget birtokáért a mega- 
raiakkal viselt hosszas és áldatlan háborúba belefáradtak, törvényt 
hoztak, a melyben halálos büntetés terhe alatt megtiltották, a jövő
ben akár szóval, akár írásban javaslatot tenni az iránt, hogy a 
város Salamist hatalmába kerítse. Solon méltatlannak tartá e 
megalázást és miután észrevette, hogy az ifjúság nagy része 
kívánja a háború megújítását, de az első lépést ama törvény 
miatt megtenni nem meri, őrültnek teteté magát és házából 
az a hír terjedt el a városba, hogy eszét veszté. Titokban 
pedig elegiákat készített, betanuld azokat, hogy írás nélkül 
elmondhassa és aztán kirohant a piaczra fején föltett kalap
pal,17 Nagy néptömeg gyűlvén össze, Solon fölment a hirdetők 
kövére 18 és eléneklé elegiáját, a mely így kezdődik.

Mint követ érkeztem bájos Salamis szigetéről;
S nem szónoklat ez itt, csak dalaim dalolom.

E költemény czime «Salamis» volt és száz, csínnal készült 
versből állott. Soloil énekét bevégezvén, barátai tapsolni kez
dették ; főleg pedig Peisistratos buzdította és bátorította polgár- 
rársait, hogy kövessék Solon szavait; a törvényt eltörölték: és 
újra háborút üzentek, Solont tevén vezérükké) A háború le
folyását közönségesen így adják elő. Solon Peisistratosszal 
Koliasba19 evezvén, ott találd az összes athéni nőket, a kik 
Demeter tiszteletére a szokásos áldozatot végezték. Bizalmas 
embert külde Salamisba, a ki magát szökevénynek adja ki és 
felszólítja a Megara-belieket, hogy ha a legkiválóbb athéni 
nőket hatalmokba akarják keríteni, evezzenek vele együtt 
mihamarább Koliasba. A megaraiak reábeszéltetvén magokat,

17 Athénben csak a betegek szoktak kalapot viselni.
18 Athénben az agorán egy kő volt felállítva, a melyre a hírhozók 

szoktak felállani, ha valamit a köz önségnek tudomására hozni kívántak.
19 Előfok az attikai partvidéken, szemben Salamisszal.
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hajón katonákat küldöttek ki. Midőn Solon megpillantá, hogy 
a hajó a szigetről elindult, az asszonyoknak meghagyja, hogy 
húzódjanak félre, a még szakáltalan ifjakkal pedig azok szok
nyáit, főkötőit és saruit ölteti fel és ruhájuk alá tőrt rejtett 
el, megparancsolván, hogy a tengerparton tánczoljanak, játsz- 
szanak, míg csak az ellenség ki nem száll és a hajó kézre- 
keríthető nem lesz. Mindezeket így elrendezvén, a Megara- 
beliek e látvány által megcsalatva, a parthoz közeledtek és 
versengve rohantak a vélt asszonyokra, úgy hogy senki sem 
menekült meg, hanem mind egy szálig elvesztek : az athéniek 
pedig áthajózván a szigetre, azt tüstént hatalmokba vették.

IX. Mások szerint a szigetnek elfoglalása nem ily módon 
történt, hanem először a Delphi-beli istentől nyert Solon követ
kező jóslatot:

Engeszteld ki a föld félistenit áldozatokkal,
A kik Asoposnak 20 betakarva nyugosznak ölében 
És porladva sötét sírban nyugatra tekintnek.

Solon tehát éjjel áthajózván e szigetre, halotti áldozatot 
hozott Periphémos 21 és Kychreos hősöknek. Azután az athé
niektől 500 önkéntest nyert ama népgyülési határozattal, hogy 
ha ezek elfoglalják a szigetet, annak kormányát el fogják 
nyerni. Tengerre szállt tehát számos halászbárkán, követve egy 
harminczevezős hajótól, és Salamis szigetén az Euboia felé 
néző foknál horgonyt vetett. A Salamison levő Megara-beliek 
bizonytalan hírből eredő értesítést nyervén, megzavarodva fegy
vert ragadnak és az ellenség kikémlelésére egy hajót küldenek 
ki. Ezt, midőn közei jutott hozzájok, Solon hatalmába kerí
tette és a Megara-belieket őrizet alá vetvén, az athéniek közűi 
a legbátrabbakat a hajóba szállította, megparancsolván, hogy 
a város felé hajózzanak és a mennyire csak lehetséges, tartsák 
magokat titokban. Egyidejűleg a többi áthénieket maga mellé 
vevén, szárazon összeütközik a Megara-beliekkel, és azalatt, míg 
a csata folyt, a hajóban levők meglepvén a várost, azt elfoglalták.

20 Folyó Salamis szigetén.
21 Ismeretlen; Kychreus salamisi király volt, a hol temploma is 

volt. Állítólag egy nagy kígyót pusztított el, a mely a szigetbelieknek 
nagy károkat okozott.
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Úgy látszik, némely szokások is megerősítik ezt az elbeszélést. 
Ugyanis egy athéni hajó evez kezdetben csöndesen a sziget 
felé, azután lármával és hadi kiáltásokkal közelítenek, miközben 
egy fegyveres férfi kiugorván, kiabálva a skiradi hegyfok felé 
fut, szembe a szárazföld felől jövőkkel. Közel ide van a hadisten 
temploma, a melyet Solon épített. Mert legyőzte a Megara- 
belieket és azoknak, a kik a harczban el nem estek, szabad 
elvonulást engedett.

X. ózonban a Megara-beliek ellenszegülése folytán sok 
kárt okoztak egymásnak kölcsönösen a háborúban, mig aztán 
a lakedaimonokat tették közvetítőkké és biráikká. Sokan 
állítják, hogy Solonnak segítségére volt a vitában Homéros 
tekintélye, mert egy pár verset csent be a hajók lajstromába 
és azt a bírák előtt felolvasá:

Ajax kétszerhat tele gályát vitt Salamisból 
És odaállítá hol Athéné csatárai voltak.22

Ezt azonban magok az athéniek üres beszédnek tartják, 
mert az állítják, hogy Solon bebizonyítá a bírák előtt, hogy 
Ajaxnak fiai, Philaios és Eurysakos Athénben polgárjogot 
nyervén, a szigetet átaladták az athénieknek és Attikában 
telepedtek, le, amaz Braurónban, emez pedig Melitében, és a 
philaidák községe Philaiostól nyerte nevét, a honnét Peisistratos 
származott. Még inkább meg akarván a Megara-belieket czáfolni, 
bizonyítékéi felhozá a halottakra nézve, hogy azok nem a Megara- 
beliek szokása szerint vannak eltemetve, hanem az övék szerint. 
A Megara-beliek ugyanis kelet felé fordítják halottaikat, az 
athéniek pedig nyugat leié. A megarai Héreas ezt tagadván, 
azt állítja, hogy a megaraiak szintén nyugat felé fordítják 
a halottak tetemeit, és a mi ennél még fontosabb, hogy az 
athénieknél minden egyes halottnak külön koporsója van, míg 
a Megara-belieknél hárman, sőt négyen is feküsznek egyben. 
A hagyomány szerint Solont támogatták bizonyos pythiai 
jóslatok is, a melyekben az isten Salamist Jóniának nevezé.23

22 Homéros Iliása II. 558. Szabó István fordításában.
23 Azelőtt Attika Jóniának neveztetett.
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E pörben öt spártai férfiú bíráskodott: Kritolaidas, Amom- 
pharetos, Hypséchidas, Anaxilas és Kleomenes.

XI. Már eme tettek folytán is híressé és nagygyá Ion Solon; 
de az iránta való tisztelet és csodálat még inkább fokozódott, 
midőn a hellének előtt a Delphi-beli templom érdekében fel
szólalt, tanácsolván, hogy nyújtsanak annak segélyt és ne tűrjék, 
hogy a kyrrhaiak24 megfertőztessék a jósló helyet, hanem az 
isten kedvéért meg kell a Delphi-belieket oltalmazni. Mert az ő 
reábeszélése folytán izentek háborút az amphiktyonok 25, mint 
ezt több író tanúsítja, közöttük Aristoteles is, a ki a Pythionikák 
czimű könyvében ama javaslatot Solonnak tulajdonítja. Azonban 
vezérré nem választatott meg e háborúra, a mint Hermippos 
állítja a samosi Euanthes után, mert erről Aischines, a szónok 
mit se beszél, a Delphi-beliek okmányaiban pedig Alkmaiont 
és nem Solont említik az athéniek vezérének.

XII. A kyloni szentségtörés 26 már hosszú idő óta nyug
talanságban tartá a várost, Megakies archon27 ugyanis reá
beszélte Kylon összeesküvő társait, a kik Pallas Athéna 
templomába menekültek, hogy onnét lejövén bíróság elé áll
janak. Ezek az istennő szobrához fonalat kötöttek és ebbe 
fogódzkodtak lejövetelök alkalmával. Midőn a tiszteletreméltó 
istennők 28 templomához értek, a fonál magától elszakadt. Ekkor 
Megakies és tiszttársai összefogdostatták őket, amaz ürügy 
alatt, hogy az istennő ótalmát tőlök megtagadta. Azokat, a

24 Város Delphi közelében, a melynek lakosai gyakran rablótáma
dásokat intéztek Apolló temploma ellen.

26 A görög államoknak mintegy szövetségi gyűlése volt, a melyre 
az illető államok két-két követet küldöttek. Rendesen tavaszszal és 
őszszel tartatott Thermopylaiban, némelykor Delphiben. E gyűlésnek 
alapítója állítólag Amphiktyon, Deukalion, attikai király fia volt.

26 600 évvel Kr. sz e. Kylon és társai egy delphi jóslattól félre
vezetve, az olympiai játékok tartama alatt elfoglalták az Akropolist 
Athénben. Az athéniek ostrom alá fogván őket, Kylonnak és testvéré
nek sikerült elmenekülnie. A többiek meg ámbár Pallas Athéna templo
mába menekültek, az oltárok előtt legyilkoltattak. A haragvó istenek 
sok csapást küldöttek e miatt a városra, a mely e miatt folytonos zavar
gásnak volt kitéve.

27 Az athéni köztársaság legfőbb (9) tisztviselőjének közneve.
28 Az Eumenidák. vagyis fin iák.
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kik a templomon kívül voltak, megkövezték, az oltárokra 
menekülőket pedig felkonczolták, egyedül azokat kímélvén meg, 
a kik az archonok nejeinek oltalmáért könyörögtek. Ez időtől 
fogva az archonok szentségtörőknek neveztettek és közgyűlölet 
tárgyaivá lettek. A kik pedig Kylon pártjából megmenekedtek. 
újra erőre kaptak és a viszály folyton tartott Megakies utó
daival Ez időpontban érte el a lázongás legmagasabb fokát 
a nép pedig pártokra szakadt. Solon ekkor már tekintélyben 
állván, a legkiválóbb athéniekkel közbenjárókép lépett föl és 
kérelme folytán. reábirta az úgynevezett szentségtörőket, hogy 
vessék alá magokat 300 legkitűnőbb polgár Ítélete és bírás
kodása alá. Phtyai Myron vádja folytán a szentségtörők elítél
tettek ; az élők száműzettek, a halottak holttesteit pedig fel
ásván, a határokon kívül dobták. E zavargások alatta Megara- 
beliek is megtámadták az athénieket, Nisaiából elűzték őket 
és Salamist visszafoglalták. Egyúttal babonás félelem szállta 
meg a várost bizonyos látományok miatt, a jósok pedig ki
nyilatkoztatták az áldozatokból, hogy a szentségtörés és meg- 
fertőztetés kiengesztelést kíván. Meghívásuk folytán aztán eljött 
hozzájok a phaistosi Epimenides, a kit némelyek Periander 
mellőztével, a hetedik bölcsnek tartanak. E férfiút az istenek 
kedvelnének tekintették, a ki járatos volt az isteni dolgokban 
s alaposan bírta a kinyilatkoztatás meg a mysteriumok tudo
mányát. Azért az akkori emberek Balte nevű nympha fiának 
és egy uj Kuresnek 29 nevezték. Ez Athénbe jővén, barátságot 
kötött Solonnal sokban kezére szolgált és a törvényszerkesz
tésben útját készíté elő. Az isteni tiszteletet egyszerűvé tévé, 
a gyászszertartásokat pedig szelidebbekké. Mindjárt kezdetben 
a temetkezésekkel bizonyos áldozatokat kapcsolt egybe, és 
azokat a durva, barbár szokásokat, a melyeket az asszonyok 
az előtt követtek, eltörlé. A mi pedig legfontosabb, engesz
telő és tisztító áldozatok, templomok s szobrok emelése által 
megtisztítá, megszentelé a várost és ezzel az igazság iránt 
engedelmesebbé és az egyetértésre hajlandóbbá tévé a polgár-

29 A Kuretesek Kronos-idejebeli papok voltak Kréta szigetén, a kik 
Zeust gyermekkorában vezeték. Balte nympháról mit se tudni.
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ságot. Mondják, hogy megpillantván Munychiát30 sokáig el
gondolkozott és a jelenlevőknek azt mondá: «Mily vak az 
ember a jövő tekintében! Saját fogaikkal szednék szét e helyet 
az athéniek, ha előre látnák, mennyi bajt fog az városukra 
hozni.» Mint beszélik, Thaiesnek hasonló előérzete volt. 
O ugyanis meghagyta, hogy halála után Milesiának egy ter
méketlen és lenézett helyén temessék el, előre megjövendölvén, 
hogy e hely egykor a milesiek agorája 31 lesz.

így aztán Epimenides elhalmozva az athéniek részéről 
dicséretekkel, nagy ajándékokkal és kitüntetésekkel, semmi 
egyebet nem kért, mint a szent olajfa 32 egy ágát, s ezt el
nyervén, távozott.

XIII. Az athéniek a kyloni zavargások megszűnte és a 
szentségtörők száműzése után, a mint elbeszéltük, ismét fel- 
ujíták régi viszályukat az alkotmány fölött és a hány különféle 
vidéke volt Attikának, annyi pártra szakadt szét a város. 
A hegyvidék lakói a demokratiához, a síkföldiek pedig az 
olygarchiához hajoltak, míg a harmadik párt, a tengermellékiek 
vegyes államformát kívántak és a két másik pártot ellen
súlyozván, megakadályozták, hogy egymás fölibe kerekedjenek. 
Ugyanakkor a szegények és gazdagok közti aránytalanság 
úgyszólván tetőpontját érvén el, a város minden tekintetben 
kétséges helyzetbe jutott, és úgy látszott, hogy a közviszonyok 
helyreállítására és a zavarok megszüntetésére egyedüli eszköz 
a zsarnokság behozatala lesz. Mert az egész köznép a gazdagok 
adósa volt. Némelyek a földet művelték és a termények 
hatodrészét szolgáltatták be, és csak hatodosoknak, vagy 
cselédeknek neveztettek, mások meg testökre vevén fel kölcsönt, 
hitelezőik birtokába jutottak és vagy otthon szolgálták őket, 
vagy pedig külföldre adattak el. Sokan kénytelenek voltak 
saját gyermekeiket eladni — mert ezt semmiféle törvény nem

30 Munychia Athén megerősített kikötője. A jövendölés valószínűleg 
arra az esetre vonatkozik, a mikor Antipater kényszerítő az athénieket, 
hogy makedónjai őrséget bocsássanak be Munychiába; ezzel függet
lenségüket nyíltan elvesztették.

81 Köztér, a hol rendesen a népgyüléseket szokták megtartani.
82 Állítólag Pallas növesztő a sziklák közt az Akropolison Athénben.
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tiltá — és hazájokból kivándorolni a hitelezők kegyetlensége 
miatt. Legtöbben azonban és a legerősebbek összegyülekeztek 
és bátorították egymást, hogy ne tűrjenek tovább, hanem 
válaszszanak vezetőnek egy megbízható férfiút, hogy a hátra
lékos adósokat megszabadítsák, a földet újra feloszszák és a 
kormányformát teljesen megváltoztassák..

^  X IV . E  helyzetben a legjózanabb athéniek belátván, hogy 
egyedül Solon az, a ki a hibáktól lehetőleg ment és sem a 
gazdagok igaztalanságaiban nem részes, sem a szegények szük
ségeinek alávetve nincs, megkérték őt, hogy álljon a közügyek 
élére és vessen véget a viszálykodásnak. A lesbosi Phanias 33 
azt írja ugyan, hogy Solon a város megmentése czéljából mind 
a két pártot rászedte, megígérvén titokban a szegényeknek a 
földfelosztást, a hitelezőknek pedig szerződéseik biztosítását. 
Azonban Solon maga azt állítja, hogy kezdetben habozott a 
kormányzat^ átvétele felett, félvén amazoknak kapzsiságától, 
emezeknek meg gőgösségétől. Megválasztatott tehát Philom- 
brotos után archonná egyúttal békéltetővé és törvényho
zóvá ; a gazdagok szívesen fogadták őt, mert vagyonos, a 
szegények, mert becsületes volt. Említik egy már előbb el
terjedt mondását is, hogy az egyenlőség nem szül háborút, 
és az egyaránt megnyerte a vagyonosok és a vagyontalanok 
tetszését; amazokét, mert az érdem és erény, emezekét meg, 
mert mérték és szám alapján véltek eljuthatni az egyenlőséghez. 
Ezért mindkét párt nagy reményeket táplált, a vezetők szor- 
golták Solont, hogy fogadja el az egyeduralmat és biztatták, 
hogy erős kézzel ragadja meg a már hatalmába került város 
kormányát. Sőt a mérsékelt párti polgárok közül is sokan be
látván, hogy e változtatást meggyőződés és törvények folytán 
fáradságos és nehéz dolog lenne keresztülvinni, nem idegen
kedtek attól, hogy a legigazságosabb és legeszélyesebb férfiút 
állítsák a közügyek élére. Némelyek szerint Solon a követ
kező jóslatot nyerte Pythótól :

Ülj a hajó közepére, s igazgasd bölcsen a kormányt;
Ám Athénbe’ sokan nyújtják segedelmöket ehhez.

88 Aristoteles tanítványa, több történeti és bölcseleti munka 
szerzője.
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Barátai főleg rosszalták, hogy a zsarnokságtól annak 
neve miatt visszariad, mintha az önhatalmú uralkodó erénye 
nem változtatná át azt jogszerű királysággá, mint az régebben 
történt Tynnondasszal, a kit Euboia sziget lakói, most pedig 
Pittakosszal,34 a kit a mytiléneiek választottak meg egyed
uralkodónak. Mindezek azonban Solont meg nem tántorították 
elhatározásában, hanem barátainak állítólag ezt feleié: «Szép 
vár ugyan a zsarnokság, de nincsen kijárása.» Phokoshoz pedig 
költeményeiben így szól:

Ha kimélém e hont, hahogy 
Sohasem nyulék a zsarnok, durva eszközökhöz, hogy 
Híremet a fertő s szégyen im’ nem érte egyszer is :
So’se röstelem biz’ azt; hisz épen ez lesz az, miben 
Valamennyi embertársamat fölülmulandom én.

A miből világosan kitűnik, hogy már törvényeinek közzé
tétele előtt nagy hírben állt.

Ama gúnyolódásokról pedig, a melyekkel sokan illették, 
hogy az egyeduralmat elut&sítá, így i r :

Ez a Súlon sem lángész, sem bölcs tanácsú férfiú.
Pedig annyi szép ajándokot kapott az istentől;
íme ott, kezében a fogás, csak egyet rántson most!
A bolondja! . . , hogy kívánhatod, mikor ész s a szív botor.
No bizony ! ha rajtam állna, úgy enyém a tenger kincs
Ha csak egyetlen nap élvezém is Athén birtokát;
A fajom ? mit nékem! veszszen az s pusztuljon, hogyha kell!.

XV. így beszéltető maga felől a tömeget és közönséges 
embereket. \Noha az egyeduradalmat visszautassá, azért a köz
ügyek körül nem a legenyhébb eszközöket vette alkalmazásba ; 
nem puhult meg, a hatalmasoknak magát alá nem veté, sem 
törvényeiben kedvöket nem kereste azoknak, a kik meg
választották. Azonban ott, a hol talán a legkívánatosabb lett 
volna, nem vett orvosszert, vagy újítást alkalmazásba, félvén, 
hogy miután a várost összezavarta és felforgatta, az majd 
erőtelenebb lesz, hogysem azt ismét helyreállítsa és a leg-

34 Tynnondas egyébként ismeretlen. Pittakos a hét bölcs egyike, 
a ki Mytilene szigetén az egyeduralmat kezeibe ragadván, mihelyt a 
rendet és bátorságot helyre állítá, a hatalomról önként lemondott.
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helyesebben elrendezze. A mikre nézve azonban remélé, hogy 
szóval rábírhatja polgártársait, vagy hogy az alkalmazott 
kényszernek magukat alávetik, azokat végrehajtá, a mint ő 
maga is mondá «egyesítvén az erőt az igazsággal». Azért 
később, midőn megkérdezték tőle, valljon a legjobb törvényeket 
adta-e az athénieknek, azt feleié : «Α legjobbakat, a mit csak 
elfogadhattak.» A mit pedig az ifjabb nemzedék állít, hogy 
az athéniek az utálatos dolgokat illedelmes és tetszetős kifejezé
sekbe burkolván, megszépítik, így szeretőiket társnőknek, az 
adókat járulékoknak, az őrséget csendőrségnek, a börtönt meg 
lakóhelynek nevezik, ez úgy látszik első sorban Solon találé
konyságából ered, a ki az adósságok eltörlését «teherkönnyí- 
tés»-nek nevezte. Az vala ugyanis első közintézkedése, hogy 
rendelettel eltörölt minden már létező adósságot, a jövőre 
pedig eltiltá, hogy valaki másnak testére kölcsönözzön. Ámbár 
némelyek és köztük Androtion 35 36 is, azt írják, hogy Solon 
nem az adósságokat torié el, hanem a kamatot szállítá alább 
és a szegények, e könnyítésnek megörülvén, nevezték el ezt 
az emberbaráti intézkedést, valamint a vele egyidejűleg léte
sített mérték-megnagyítást és a pénzérték felemelést teher- 
könnyítésnek. A mina értéket, a mely azelőtt hetvenhárom 
drachma 30 volt, felemelé százra, úgy, hogy szám szerint ugyan
annyit, értékre nézve azonban kevesebbet szolgáltatván vissza, 
az adósok sokat nyertek, a hitelezők pedig mit sem vesztettek. 
Legtöbben azonban azt állítják, hogy a teherkönnyítés minden 
adósságok eltörlését magában foglalta, és ezzel ama költemé
nyek is jobban összehangzanak, a melyekben Solon dicsek
szik : hogy az előbb már elzálogosított földről a mindenféle 
kitűzött zálogjeleket37 eltávolítá, a szolgai földet felszabadná, 
egyrészt hazahozta a külföldről a hitelezőknek odaítélt polgá
rokat, a kik mindenfelé hányódván, már az attikai nyelvet 
sem értették meg, részben visszaadta az otthon szolgaságban 
sinylődőknek a szabadságot. Ez alkalommal, mint mondják,

35 Egy attikai történetíró.
36 Körülbelül 8o fillér.
37 E jelek az adóssággal terhelt telek, vagy ház mellé tűzettek és 

a kölcsönösszeg mennyiségét, meg az adósnak nevét viselték.
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egy igen kellemetlen eset érte. Midőn már az adósságok el
törlésével foglalkozott és a megfelelő kifejezéseken meg alkal
mas bekezdésen gondolkozott, közölte tervét barátaival, Konon- 
nal. Kliniasszal és Hipponikosszal, a kikkel legbizalmasabb és 
legbensőbb viszonyban állott, hogy a földbirtoklást nem szán
dékozik ugyan megváltoztatni, de az adósságok eltörlését el
határozta magában. Ezek, megragadván az alkalmat, sietve 
nagy összegeket vettek fel kölcsön a gazdagoktól és terjedel
mes földeket vásároltak magoknak. Midőn aztán a rendelet 
közzététetett, a jószágokat megtartották, de a kölcsönvett pén
zeket a hitelezőknek nem adták vissza; ezzel súlyos vádnak 
és rágalomnak tették ki Solont, mint a ki a helyett, hogy 
másokkal együtt viselné a károkat, másokkal együtt kárt okoz. 
E  gyanú azonban mihamar elenyészett, midőn kiderült, hogy 
a törvény szerint első sorban is ő engedé el amaz öt talentu
mot,38 a melyet másoknak kikölcsönzött. Némelyek, köztük a 
rhodosi Polyzélos, tizenöt talentumot említenek. Barátai azon
ban ezentúl adósságtolvajoknak neveztettek.

XVI. Azonban egyik félnek sem nyerte meg tetszését, 
mert a gazdagok sértve érzék magokat az adósságok eltörlése 
miatt, de még inkább a szegények, hogy a telekfelosztást, a 
miben reménykedtek, be nem hozta, sem, mint Lykurgos, 
teljes vagyoni egyenlőséget nem létesített. Azonban Lykurgos 
tizenegyedik ízben származván Heraklestől, számos évekig 
viselte Lakedaimonban a királyi méltóságot; nagy tekintélylyel, 
barátokkal és hatalommal rendelkezett, a melyek alkotmány
tervének kivitelében szolgálatára voltak ; és mégis inkább erő
szak, a mely majd szemébe került, mint reábeszélés által hozta 
létre az állam biztonságára és az egyetértésre irányuló legfon
tosabb intézményét: hogy a polgárok se szegények, se gazda
gok ne legyenek. Solon azonban állam-szervezésében mint 
középsorsú, polgári származású egyén, idáig el nem juthatott; 
mindennek daczára, létrehozta mindazt, a mi hatalmában állott, 
egyedül saját eszélyességére és polgártársai bizalmára támasz
kodva. Hogy pedig a legtöbbek neheztelését vonta magára,

38 Egy ezüst talentum körülbelül 4400 korona.
Plutarchos. /. 1 3



194 PLUTARCHOS.

a kik egészen mást vártak, azt maga vallja be a követke
zőkben :

Egykor csak engem dicsértek, most haraggal telnek el
Kancsal szemmel nézegetnek mindnyájan mint ellenfélt.

Es mégis, úgymond, ha bárki más bírta volna ugyanazt 
a hatalmat:

Nem nyúgodott s nem is szűnt volna addig ő,
Míg a zavarban a tejfelt le nem szedé.

De csakhamar belátták intézkedésének hasznosságát, sze
mélyes vádaskodásukat abban hagyták és nyilvános áldozatot 
végeztek, a melyet teherkönnyítés áldozatának neveztek, Solont 
pedig alkotmányjavítónak és törvényhozónak tették meg, úgy, 
hogy mindent teljesen és kivétel nélkül reábiztak, a hivatalo
kat, népgyüléseket, hatóságokat, tanácsüléseket, tagjaiknak 
vagyoni képesítettségét és számát, a hatóságok működési idő
tartamát, végre a fennálló és érvényben levő intézmények meg
szüntetését, vagy meghagyását belátása szerint.

XVII. Eltörlé először D rákó39 minden törvényét, kivé- 
vén a gyilkosságra vonatkozókat, szigorúságuk és a kiszabott 
büntetések nagysága miatt. Mert majdnem minden vétket 
ugyanegy büntetéssel, a halállal sújtott, úgy4 hogy halállal 
lakoltak azok is, a kik henyeségben marasztaltattak el, és a 
főzelék vagy gyümölcstolvajokat hasonló büntetés érte, mint a 
templomrablókat és gyilkosokat. Azért Demades40 később 
helyesen állítá, hogy Drákó vérrel irta törvényeit, nem tintá
val. Ez utóbbi pedig, midőn kérdezték tőle, hogy miért sza
bott a legtöbb vétekre halálbüntetést, azt feleié, hogy vélemé
nye szerint a kis vétkek is megérdemlik a büntetést, a nagyok 
számára pedig nagyobbat nem talált.

XVIII. Másodsorban az összes közhivatalokat, mint az
előtt a vagyonos osztály kezében akarván meghagyni, a kor
mányzat egyéb ágaiban azonban a népet is óhajtván részel
tetni, a melyből eddig kizáratott, — a polgárok vagyoni osztá-

89 Athéni archon 624 körül Kr. sz. e.
40 Athéni demagóg Demosthenes idejében.
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lyozásához fogott. Azokat, a kiknek száraz, vagy folyó termé
nyekből ςοο medimnos41 termésük volt, az első osztályba 
sorolá és ötszáz-medimnásoknak nevezé; a második osztályba 
tartoztak, a kik lovat tarthattak, vagy 300 medimnos jövedel
mük volt és ezeket lovagrendüeknek nevezték. Zeugitáknak 42 
pedig hivattak a harmadik osztálybeliek, a kik mindkét nemű 
terményekből 200 medimnosszal bírtak. A többiek mindnyájan 
theteseknek43 neveztettek ; ezeknek semmi közhivatalt nem 
adott, hanem csakis a népgyülési és törvénykezési jog révén 
vettek részt a kormányzatban. A mely jog kezdetben úgyszól
ván semmi, de később rendkívül nagy jelentőségűnek tűnt ki, 
mivel a pörök nagy része a nép-birák elébe jutott. Mert Solon 
még azon ügyekben is, a melyeknek elbírálását a hatóságok 
elé utalta, fellebbezést engedett bárkinek a népbirósághoz. Mond
ják, hogy a homályosság, a melylyel törvényeit szerkeszté és 
az azokban levő számos kétértelműség szintén növelte a nép- 
biróság hatalmát. Mert képtelenek lévén viszályaikat a törvény 
szövege szerint eldönteni, szüntelen e birákhoz kellett fordul- 
niok és minden vitás kérdést azok elébe vinni, a kik így bizo
nyos tekintetben a törvények uraivá lettek. Solon ezekre vonat
kozólag az érdemet magának tulajdonítja a következőkben :

Annyi hatalmat adék a népnek, mennyi elég volt,
Nem csorbítva jogát, nem szaporítva meg azt.

És a kiket bámultak kincsek- meg hatalomban,
Méltatlanságtól tiltva ovám azokat.

Biztos pajzszsal a két pártnak közibéje kiálltam,
Jogtalanúl győztes egyike hogy ne legyen.

Abban a hitben, hogy a nép gyengeségét még hatályosabban 
kell oltalmazni, mindenkinek jogot adott arra, hogy a sérelmet 
szenvedő érdekében elégtételt követeljen. Ha valaki megve
retett és megsértetett, vagy megkárosíttatott, szabadságában 
állott mindenkinek, a ki csak teheté, vagy akará, a sértőt

41 Körülbelül 51 liter.
42 Zeugnymi =  összefogok görög szótól, mivel ezen osztálybeliek 

a második osztálylyal összefoglalva tettek annyit ki, mint az első osz
tályúak.

43 Kézimunkások, napszámosok.
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biróság elé idézni és törvényesen üldözni; e helyes intézke
déssel a törvényhozó arra szoktató a polgárokat, hogy mint 
egy testnek tagjai, egymással együtt érezzenek, együtt szen
vedjenek. Említik Solonnak egy mondását is, a mely e tör
vény szellemével rokon. Úgy látszik, azt kérdezék tőle, melyik 
város van a legczélszerübben berendezve : az, feleié, a melyben 
a megsértettek és a rneg nem sértettek egyaránt üldözik és 
büntetés alá vonják a jogsértőket.

XÍX. Az areopagi 44 tanácsot az évenkinti archonokból 
állító össze, s ennek, mint archon-viselt, ő is tagja volt. De 
mivel látó, hogy a népet az adósságok elengedése fennhéjázóvá 
és vakmerővé tette, egy második tanácsot is állított fel, a 
melybe minden törzsből — ezek négyen voltak — 100-100 
férfiút választott be, a kiknek feladata volt, hogy a néppel 
megelőzőleg tanácskozzanak és hogy semmi ügyet ne enged
jenek előleges tárgyalás nélkül a népgyülés elé vinni. A felső 
tanácsot mindenek felügyelőjévé és a törvények őrévé tette, 
abban a meggyőződésben, hogy az állam a két tanácshoz 
mint horgonyhoz lévén erősítve, kevésbbé lesz a hullámzásnak 
kitéve és a népnek nagyobb nyugalmat biztosít. Legtöbb iró 
az areopág felállítását, a mint említettem, Solonnak tulaj
donítja ; és ezek mellett látszik tanúskodni főleg az a körül
mény, hogy Drákó az areopagitákról sehol sem szól, sem 
meg nem nevezi őket, hanem a gyilkosságról szóló törvé
nyekben mindig az ephetákhoz 45 fordul. Solon XIII. tábláján 
levő VIII. törvény a következőleg van szövegezve : ((Mindazok, 
a kik Solon archonsága előtt becstelenséggel sujtattak, becsű 
létükbe állíttassanak vissza, kivévén azokat, a kik az areopagtól, 
vagy az ephetáktól, vagy a prytaneumi királyoktól, gyilkosság, 
vérontás, vagy e zsarnokságra való törekvés miatt ítéltettek 
el és számkivetésben voltak, midőn e törvény kihirdettetett.» 
E  szavak meg ellenkezőleg azt bizonyítják, hogy az areopag

44 Az Areopagos az Akropolis mellett fekvő Aresnek — hadisten — 
szentelt halom volt, a hol szabad ég alatt a biróság tagjai minden hóban 
háromszor összegyűltek.

45 Ezt a bíróságot állítólag Theseus fia, Demophon hozta be. Főleg 
véletlen emberölésekben Ítélt.
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már Solon archonsága és törvényhozása előtt létezett. Mert 
kik lettek volna azok, a kik Solon előtt az areopagon elítél
tettek, ha Solon adta volna először az areopagi tanácsnak az 
ítélés jogát; hacsak a szövegben nem fordult elő valamely 
homályosság, vagy hézag és ez úgy értendő, hogy azok ma
radnak becstelenek, a kik e törvény kihirdetése előtt Ítéltettek 
el ama bűntettek miatt, a melyek az areopág. az epheták és 
a prytannok46 ítélő széke elé tartoznak, a többiek pedig becsü
letükbe visszahelyeztetnek. Mert ez volt Solonnak szándék^

XX. Egyéb törvényei között sajátságos és fölötte különös 
az, a mely becstelennek nyilvánítja azt, a ki lázadás alkalmá
val egyik párthoz sem csatlakozik. Szándéka valószínűleg az 
volt, hogy ne legyen senki közömbös és érzéketlen a köz
ügyek iránt, bátorságba helyezvén a saját dolgait, azzal dicse
kedjék, hogy hazájának szenvedéseiben, bajaiban részt nem 
vesz, sőt hogy csatlakozzék azonnal a jobb és igazságosabb 
czélra törekvőkhöz, veszélyeiket oszsza meg és legyen segítsé
gükre inkább, mint biztonságban várja, hogy kinek javára for
dul a koczka. Helytelennek és nevetségesnek látszik ama tör
vény, a mely megengedi a gazdag örökösnőnek,47 hogy, ha 
az, a ki törvényes ura és férje, tehetetlen volna, e férfiú leg
közelebbi rokonának udvarlását elfogadhassa. De mások meg 
helyesnek tartják ez intézkedést a házasságra alkalmatlanok 
ellenében, a kik pénz kedvéért vesznek nőül gazdag örökös
nőket és a törvénynyel követnek el erőszakot a természet 
ellen. De ha látják, hogy az örökösnő azt választja udvarlójá
nak, a kit akar, vagy lemondanak a házasságról, vagy pedig 
szégyen közt viselik el kapzsiságuk és szemtelenségük bünte
tését. Sőt helyén van az is, hogy az örökösnő nem fordulhat 
mindenkihez, hanem csak férje rokonai közöl választhat, hogy

46 Az athéni tíz törzsnek mindegyike ötven tagot küldött e ta
nácsba; e szerint ez 500 tagból állt és tíz osztályra volt elkülönítve, a 
melyek egyenként 35 napig vitték az államkormányzatot és ezeknek 
tagjai «prytanos» nevet viseltek ama városi épület után — Prytaneum, — 
a melyben államköltségen étkeztek.

47 A családnak egyetlen leánya, a ki annak egész vagyonában örö
kösödön, a törvény szerint csakis közeli rokonához mehetett nőül.
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családjából és vérségéből származzék a gyermek. Ide czéloz az 
a rendelet is, a mely szerint a menyasszony a vőlegény nyel 
összezáratik, hogy vele egy birsalmát egyék meg, és hogy az 
örökösnő férje tartozik havonként legalább is háromszor férji 
kötelességét teljesíteni. Mert' még ha-nem lennének is gyer
mekek, ez a férjnek hódolata erényes neje irányában; és az 
ily gyöngédség számtalan kellemetlenséget enyésztet el, a me
lyek mindenünnen támadhatnak, és meggátolja azt, hogy súr
lódások folytán teljes elidegenedés álljon be. Egyéb házassá
goknál megszünteté a női hozományt, elrendelvén, hogy a 
menyasszony csakis három ruhát és csekély értékű házikészle
teket hozhat magával, egyebet semmit. Mert nem akará, hogy 
a házasság üzlet és adás-vevés tárgyává váljék, hanem, hogy 
ez a férfi és nő benső összeköttetése legyen, a mely gyermek- 
nemzésre, szeretetre és gyengédségre irányúi. Dionysios,48 mi
dőn anyja őt arra kéré, hogy adja őt nőül egy bizonyos pol
gárhoz, azt mondá, hogy ő ugyan, mint zsarnok az állam tör
vényeit felforgatá, de a természet törvényein erőszakot tenni 
nem áll hatalmában, hogy az életkorok aránytalansága mellett 
házasságot létesítsen. Az ilyes rendellenességet nem szabad 
megengedni az államban, sem pedig szemet hunyni a korát 
múló és szeretet nélküli összeköttetések fölött, a melyekben 
sem a házasság kötelezettségei, sem annak czélja meg nem 
valósítható. Egy értelmes uralkodó, vagy törvényhozó azt 
mondhatná egy olyan öreg embernek, a ki fiatal nőt vesz el, 
a mit Philoktetesnek mondottak :

Van jó dolgod ? hogy nőt veszel, szegény !

és ha fiatal embert találna egy gazdag vén nő szobájában, 
foglyok módjára hizlaltatva, hogy annak kedvét keresse, ügy 
azt egy fiatal szűz karjaiba vezethetné, a kinek férjre van szük
sége. Ennyit e tárgyról.

XXI. Dicsérik Solonnak ama törvényét is, a mely meg
tiltja a halottak rágalmazását. Mert kegyeletes dolog az elköl
tözőiteket megdicsőülteknek tekinteni, igazságos megkímélni

48 Az idősb Dionysios zsarnoka volt Siciliának.
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azokat, a kik már nem léteznek és politikai eszély a gyülöl- 
séget örök időre ki nem terjeszteni. Megtiltá egyúttal a tem
plomokban, hatóságok előtt és nyilvános játékok alkalmával 
az élőről rosszat beszélni, ellenesetben a magános javára három 
drachma, a közkincstár részére pedig még két drachma bírsá
got állapított meg. Mert a ki haragján sehol uralkodni nem 
tud, az neveletlenséget és féktelenséget árul el, de azt min
denütt türtőztetni nehéz, sőt némelyeknél lehetetlen ; a törvényt 
azonban a lehetőséghez kell alkalmazni, ha az inkább kevese
ket sikerrel akar büntetni, mint sokakat siker nélkül. Tetszést 
aratott a végrendeletről intézkedő törvénye is, mert azelőtt 
nem lehetett végrendeletet tenni, hanem az elhunyt vagyoná
nak és házának vissza kelle maradni családjára. Solon azon
ban megengedé annak, a kinek gyermekei nem voltak, hogy 
vagyonáról tetszése szerint rendelkezzék, többre becsülvén a 
barátságot a rokonságnál, a vonzalmat a kényszernél, és ezáltal 
a vagyont birtokosa valódi tulajdonává tévé. De viszont nem 
engedé meg, hogy az ily vagyonátengedések egyszerűen min
den korlát nélkül történhessenek, kivételt tevén, ha valaki 
betegség, méreg, börtön vagy más kényszer által indíttatva, 
vagy női csábítás folytán tette azokat. Igen helyesen és méltá
nyosan gondolkodván, hogy az elcsábításból és erőszakból 
eredő törvénysértés közt semmi különbséget nem tett, hanem 
egy sorba helyezé a ravaszságot a kényszerrel, a fájdalmat a 
gyönyörrel, a melyek egyaránt képesek az embert józan el
határozásától eltéríteni. Törvényt alkotott a nők utazásai, gyá
sza és ünnepei tárgyában is, a mely aztán rendetlenségeiknek 
és féktelenségeiknek gátat vetett. Elrendelé, hogy a nő három 
ruhánál többet nem vihet ki magával a városból, sem ételt, 
vagy italt, több mint egy obolos 49 értékben, sem egy könyök
nél nagyobb kosarat, sem pedig éjjel máskép, mint kocsin és 
fáklya elővitele mellett nem utazhatik. Megszünteté az arcz 
összekarczolását, siralmas verseket és jajveszéklést a családhoz 
nem tartozók temetésénél. Nem engedé meg ökröt halotti

49 Hatodrésze a körülbelül 80 fillér értékű drachmának, tehát körül
belül 13 fillér.
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áldozatul levágni, sem azt, hogy három ruhánál többet temes
senek el a halottal, és hogy a temetésen kívül idegen sírokat 
látogassanak. Ezeknek nagy részét a mi törvényeink50 is tilt
ják, a melyekhez még hozzájárul, hogy e tilalmak megszegői 
a gynaikonomosoktól 51 büntettetnek meg, mint a kik az övéik 
gyászolásában asszonyias és elfajult szenvedélyeknek, gyenge
ségeknek engedték át magukat.

XXII. Látván, hogy a város megtelik lakosokkal, a kik a 
bátorságos élet által vonzatva, mindenünnen Attikába gyülem- 
lettek, holott a vidék legnagyobb része sovány és terméketlen 
volt, a hajósok pedig mit sem szoktak azokhoz levinni, a 
kiknek semmijük sincs, a mit cserébe adhatnának, azért Solon 
polgártársainak figyelmét a művészetekre fordítá és törvényt 
hozott, hogy a fiú nem köteles atyját eltartani, ha ez őt mes
terségre nem taníttatta. Lykurgos, — a ki egy idegen néptől 
ment városban lakott, a ki oly terület felett rendelkezett, a 
mely Euripides szerint, sokaknak is nagy, sőt kétszer annyi 
népesség számára is nagyobb, mint kellene, és a mi fő, hogy 
Lakedaimon földje heloták tömegétől volt körülvéve, a kiket 
czélszerűbb volt tétlenségben nem hagyni, hanem folytonos 
munka és fáradozás által gyengíteni, — helyesen tette, hogy a 
polgárságot terhes foglalkozásoktól és mesterségektől felmenté, 
hogy ők folyton fegyverben állván, kizárólag ez egy mestersé
get tanulják és gyakorolják. Solon azonban inkább a viszonyok
hoz alkalmazva a törvényeket, mint a viszonyokat a törvényekhez, 
és belátva, hogy a föld terméketlensége miatt a földmíveseket 
is csak szűkösen elégíheti ki, a dologtalan és henyélő tömeget 
pedig képtelen eltartani, a mesterségeknek nagy jelentőséget 
tulajdonított és elrendelé, hogy az areopagi tanács ügyeljen 
arra, váljon kiki honnét fedezi életszükségleteit és hogy a 
tétleneket büntesse meg. Még szigorúbb az az intézkedése, 
a mely a pontosi Heraklides szerint felmenti az ágyasaktól 
született gyermekeket attól, hogy atyjokat eltartsák. Mert a ki 
a házasságban az erkölcsi követelményeket figyelmen kívül

50 Boeotiai törvények, mert Plutarchos Chaironeai születésű volt.
51 Tisztviselők, a kik a nők magokviselete felett őrködtek.
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hagyja és kimutatja, hogy nem a fajfentartás, hanem kéjvágy
ból vett nőt maga mellé, az már jutalmától elesett és elvesz
tette jogát gyermekei ellen panaszkodni, a kikre nézve magát 
a létet is gyalázattá tévé.

XXIII. Általában úgy látszik, hogy Solon törvényei közül 
a nőkre vonatkozók tartalmaznak legtöbb helytelenséget. Mert 
míg megengedte a tetten kapott házasságtörő megöletését, 
addig arra, a ki szabad nőt rabolt el és azon erőszakot köve
tett el, száz drachma büntetést szabott, a kerítőre pedig húsz 
drachmát, kivévén azokat, a kik nyilvánosan eladják magukat, 
értvén az örömleányokat, a kik nyilvánosan fölkeresik az őket 
megfizetőket. De nem engedé meg senkinek sem, hogy leányát, 
vagy nőtestvérét eladja, hacsak az illető férfival tilos érintke
zésben nem találta a leányt. De ugyanazon vétséget majd 
szigorúan és irgalom nélkül, majd pedig enyhén büntetni, és 
mintegy tréfából szabni a vétkesre bírságot, az az észszel ellen
kezik ; hacsak a pénz akkori szűke a városban nem tévé ter
hessé a pénzbüntetést annak beszerzési nehézsége miatt. Mert 
az áldozatok becslésénél egy birkát és egy drachmát egy 
medimnos gabnába számít. Az isthmosi győzőnek ioo drachmát, 
az olympiainak pedig 500 drachmát rendelt; a ki himfarkast 
hozott, annak öt drachmát, a ki pedig nőstényt, annak egy 
drachmát adott. Ez összegek közöl phalérosi Demetrios szerint 
az első egy ökör, a második meg egy birka értékével ér föl. 
Ama becsárak, a melyeket a kiválogatott áldozatokra nézve XVI. 
törvénytábláján megállapít, természetesen sokkal magasabbak 
voltak; ezek egyébiránt csakis a mostaniakhoz képest olcsók. 
Már régi időktől fogva küzdöttek az athéniek a farkasok ellen, 
mert területök inkább állattenyésztésre, mint földmivelésre volt 
alkalmas. Vannak, a kik azt állítják, hogy a törzsek nem 
Ión fiától vették nevöket, hanem a különböző életmódoktól, 
a melyek szerint kezdetben eloszoltak ; így lettek a harczosok 
hopliták, a kézművesek ergadesek, a másik két osztály közül 
a földmivelők geleontesek, a kik pedig az állattenyésztést 
űzték, aigikoresek. Minthogy Attika területe sem kiapadhatatlan 
folyókkal, sem tavakkal, sem bő forrásokkal-elegendőleg ellátva 
nem volt, hanem legtöbben készített kutakra szorultak, azért
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Solon törvényt hozott, a hol egy hippikonon belül közkút 
létezik, azt használják, — egy hippikon négy stádiumnyi52 
távolság, — a hol pedig nagyobb távolságra esik, keressenek 
a maguk földjén vizet. Ha azonban ásás közben tiz orgyia 53 
mélységben maguknál vízre nem akadnak, akkor szabad legyen 
a szomszédban egy hat chus54 tartalmú vödröt kétszer nap
jában megtölteni. Mert azt tartá, hogy a szükségen segíteni 
kell, nem pedig a tétlenséget istápolni. Nagy tapasztalattal 
állapítá meg az ültetvények távolságát is, így a kik közönséges 
fát ültettek a mezőre, a szomszédétól öt lábnyi távolságot 
kelle betartaniok, a füge- és olajfánál pedig kilencz lábnyit. 
Mert ezek távolabb eresztik gyökereiket és szomszédságuk 
nem minden növényre nézve ártalmatlan ; ugyanis vagy táplá
lékot vonnak el tőlük, vagy némelyekre nézve kigőzölgésük 
folytán ártalmasak. A ki árkot, vagy gödröt akart ásni, annak 
oly távolságot kelle másnak telkétől betartani, mint a mekkora 
volt annak mélysége. A ki méhkasokat állított fel, annak 
300 láb távolságra kelle azokat másnak már előbb felállított 
kasaitól helyezni.

XXIV. A termények közöl egyedül az olajnak az eladását 
engedte meg idegenek részére, míg minden egyébnek kivitelét 
eltiltá és elrendelé, hogy a kivivőket az archon átokkal sújtsa, 
ellenesetben büntetésül 100 drachmát fizessen ez maga a kincs
tárba. E törvényt az első tábla tartalmazza. Azért nem tart
ható egészen valószínűtlennek az, a mit állítanak, hogy régente 
még a fügének kivitele is tilos volt Attikából és hogy azok, 
a kik feljelenték a kivivőket, sykophantáknak55 neveztettek. 
Törvényt hozott a négylábú állatok okozta károkról is ; ebben 
elrendeli, hogy a kutyát, ha valakit megharapott, három könyök 
hosszú kölönczre kötve kell kiszolgáltatni. Ez czélszerű intéz
kedése volt a biztonságra nézve. Azonban honossági törvénye 
tekintetében kétely forog fenn, midőn a polgárjogot csakis

52 Nem egészen 200 méter.
68 Közel 15 méter.
54 Három liternél több.
65 Szó szerint «füge feljelentők». Későbbi jelentése már általában

«áruló.
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azoknak adja meg, a kik hazájokból örökre száműzettek, vagy 
a kik mesterség üzése végett telepedtek le egész házi népökkel 
Athénben. Ezt pedig, mint mondják, nem oly czélból tette, 
hogy az idegeneket távoltartsa, minthogy inkább Athénbe 
hívja őket a polgári jog elnyerésének biztos reményében, azt 
hívén, hogy hű polgárok lesznek majd egyrészről azok, a kik 
kényszerítve hagyták el hazájokat, másrészről pedig azok, a kik 
a maguk jószántából váltak meg attól.

Egy sajátságos intézménye Solonnak a közköltségen tör
ténő étkezés, a melyet ő parasitiának50 nevezett. Nem engedé 
meg ugyanis, hogy ugyanegy gyakorta vegyen részt azokban, 
míg megbünteté azt, a ki, ha a sors reá jött, meg nem jelenik : 
mert azt kapzsiság, emezt meg a közintézmények megvetése 
jelének tekinté.

XXV. Solon minden törvényeinek érvényét száz eszten
dőre állapítá meg. Ezek fatáblákra Írattak, a melyek hosszúkás 
tartókban forgathatók voltak.v Némi maradványaik a pryta- 
neumban egész a mi időnkig megőriztettek és Aristoteles szerint 
Kyrbeisnek neveztettek, Kratinos57 pedig volahol ezt mondja :

Solonra és Drakónra esküszöm, kiknek 
Kyrbeisein ma már árpát szárít a nép.

Némelyek meg azt állítják, hogy Kyrbeisnek különösen 
ama táblák neveztettek, a melyek a vallásra és az áldozatokra 
vonatkozó intézkedéseket tartalmazták, a többiek pedig egy
szerűen tábláknak. A tanács közös esküt tett arra, hogy Solon 
törvényeit fenntartja, a nomotheták 58 mindegyike pedig külön- 
külön a piaczon Hermes köve előtt tett fogadást, hogy, ha a 
törvények bármelyikét megszegné, hasonló>űlyú arany szobrot 
szentelend föl Delphiben, mint ő maga. Belátván a hónapok

66 Áldozati vendégségek, a melyek az attikai községekben havon
ként tartattak és a melyekre a lakósok egymás után meghivattak, hogy 
közelebb érintkezhessenek egymással.

57 Híres komikus költő ; Sophokles és Euripides kortársa.
58 Törvényhozók; a kilenc archon közül a hat utolsó, a kiknek 

főfeladata volt a törvényeket átvizsgálni, hogy nem állanak-e ellentétben 
egymással, a miről aztán a népnek jelentést tettek.
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aránytalanságát és hogy a hold mozgása sem a nap nyug
tával, sem annak keltével teljesen össze nem vág, sőt gyakran 
ugyanazon nap a napot majd eléri, majd pedig el is hagyja, 
elrendelé, hogy ez a nap ó és új holdnak neveztessék és a nap 
ama részét, a mely a nap és hold összetalálkozása előtt folyt 
le, az elmúlt hónaphoz, a hátra levő részét pedig a kezdődő 
hónaphoz számítá. Úgy látszik, ő volt az első, a ki Homéros 
e versét helyesen fogta fel :

E hónapnak végével s elejével amannak.59

A reá következő napot ujholdnak nevezé. A huszadik naptól ki
indulva a következőket nem hozzáadás, hanem visszafelé levonás 
szerint számítá, a mint azt a hold megfogyatkozásánál tapasz
talta, egész a harminczadik napig. Midőn törvényei életbe léptek, 
naponkint jöttek Solonhoz emberek, a kik maid dicsérték, 
majd rosszalták azokat, majd meg tanácsolták, hogy egyet, 
vagy mást kedvök szerint vegyen föl közéjök, vagy hagyjon ki 
belőlök. Legtöbben voltak azonban olyanok, a kik kérdezős
ködtek, tudakozódtak és sürgölték, hogy magyarázná meg és 
fejtené ki minden törvénynek érteményét és létesítése indokát. 
Belátva, hogy ha ezt megteszi, helytelenséget követ el, ha 
pedig nem, úgy gyülölséget von magára, de egyáltalán kikerülni 
akarván e nehézségeket és polgártársai elégedetlenségét, gán- 
csoskodásától pedig megmenekedni óhajtván, — mert, mint 
mondá, nagy dolgokban nehéz mindenkinek tetszésére lenni — 
elutazása ürügyéül tengeri kereskedést hozott fel és hajóra 
szállt, miután az athéniektől tiz évi távollétre engedélyt nyert, 
azt remélvén, hogy ez idő alatt törvényeihez majd hozzá 
fognak szokni.

XX Ví. Először Egyiptomba jutott el és mint maga mondja, 
ott időzött a:

Nilus torkánál Kanobisnak martjai mellett.

Egy ideig a heliopolisi60 Psenophisszal és a saisi Sonchis- 
szal, a papok legtudósabbjaival bölcselkedett; ezektől hallá,

59 Horn. Odys. XIV. 165. Szabó István fordításában.
H0 Heliopolis és Sais alsó-egyiptomi városok.
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mint Plató beszéli, az AtlantisrólÜ1 szóló regét, a melyet meg
kísérelt versbe foglalni, hogy a hellénekkel megismertesse. 
Azután Cyprusba evezett, a hol az ottani királyok egyikének 
kiváló. barátságát nyerte el. Ez egy kis városban uralkodott, 
a melyet Demophon, Theseus fia alapított a Klarion folyó 
mellett, természettől ugyan erős, de egyébként zordon és ter
méketlen vidéken. Solon reábeszélte a királyt, hogy a várost 
telepítse át az alatta elterülő szép síkságra és ez által kelle
mesebbé és nagyobbá tegye. Személyesen ügyelt fel az épít
kezésekre és segítségére volt, hogy az kényelem és biztonságra 
nézve egyaránt a legczélszerűbben rendeztessék be ; úgy, hogy 
sok telepes gyűlt Philokypros köré, a többi királyok meg 
irigykedtek reá. Azért Solon tiszteletére az az előtt Aipeia 
nevű várost ő utána nevezé el Soloinak. Ez együttes alapí
tásról maga is megemlékszik, így szólítván meg elégiájában 
Philokyprost :

S most Soliban légy úr s országolj benne sokáig 
Lakjad a várost és lakja sokára nemed.

Engem röpke hajón épen szállítson e földről 
Visszafelé Kypris, ő a virágkoszorús.

És eme munkámért adjon hirt s nyújtsa kegyelmét 
S hagyjon megtérnem boldogul újra haza.62

XXVII. Croesusszal való találkozását némelyek időszá
mítási adatokra támaszkodva, koholmánynak tartják. Én azonban 
emez oly híres és annyi tanutói támogatott elbeszélést, a mely, 
a mi még fontosabb, Solon jelleméhez illő és nagy lelkületéhez 
és bölcseségéhez méltó, nem vélem elvetendőnek állítólagos 
időszámítási táblázatok miatt, a melyekben a mai napig szám
talanok javítgatván, képtelenek valának a bennök rejlő ellen
mondásokat illetőleg közös megállapodásra jutni. Solon, mint 
mondják Croesus meghívására jött el Sardesbe és úgy járt, 
mint az a szárazföldi lakos, a ki először jött a tengerhez. 
Ez ugyanis egymásután más és más folyót pillantván meg, 
azt hitte, hogy ez a tenger; így Solon is áthaladván a királyi

61 Az Atlantis állítólag egy az Afrikától nyugotra elterülő tengerben 
levő nagy sziget, a mely földrengés folytán egy nap alatt elmerült.

62 Csekély változással Székács nyomán.



2 θ 6 PLUTARCHQS.

palotán, midőn megpillantá a pompás öltözetű sok királyi 
alkalmazottat, a mint az ajtónállók és testőrök csoportjában 
büszkén jártak-keltek, ezek mindegyikét Croesusnak vélte, míg 
végre ennek elébe vezettetett. Ez aztán a mit drágakövekben, 
gazdag festésű ruhákban és művészi munkájú aranyékszerekben 
szépet, pompást és csodálatra méltót bírni vélt, mindazt magán 
hordá, hogy nagyszerű és pompás látványt nyújtson. Midőn 
pedig Solon vele szemben állván, egyáltalán nem volt meghatva, 
sőt Croesus várakozása ellenére e látványhoz mit sem szólt, 
végűi még a józan gondolkozásuak előtt világosan kimutatá, 
hogy a hiábavalóságot és kicsinyességet megveti, megparan- 
csolá, hogy nyissák fel kincses kamráit, mutassák meg neki, 
körülvezetve őt, egyéb készleteit és drágaságait ; ámbár Sclonnak 
minderre szüksége nem volt, mert néki, hogy Croesus jeliemét 
megítélje, elegendő volt az, a mit ez maga magáról tudomá
sára juttatott. Miután mindezeket megszemlélvén visszavezet
tetett, azt kérdé tőle Croesus, váljon ismert-e nálánál boldogabb 
embert. Solon azt feleié, hogy igen, Tellost, polgártársát, aztán 
elbeszélé, hogy Tellos derék ember volt és közbecsülésben álló 
fiukat hagyott maga után, életében semmi szükséget nem 
szenvedvén, dicsőséggel halt meg, küzdve hazájáért. Már ekkor 
Croesus balga és pórias gondolkozásé embernek tartotta őt, 
a ki a boldogság mértékének nem az arany, vagy ezüst 
tömegét veszi, hanem egy közönséges magánember életét 
és halálát fölébe helyezi az ily roppant hatalomnak és ura
lomnak. De mégis újólag megkérdezé őt, váljon Tellus után 
ismert-e még más boldogabb embert nálánál. Solon azt felelte, 
hogy ismerte Kleobist és Bitont, a testvéri és anyai szeretet 
példaképeit, a kik, midőn az ökrök megkéstek volt, magukat 
fogták a szekér elé a járomba és elhúzták anyjokat Héra 
templomáig, ennek nagy örömére és a polgárok szerencse- 
kivánatai közt; az áldozat és étkezés végeztével lefeküdtek, 
de a következő nap többé nem keltek föl, hanem halva talál
tattak, a mely dicső tettök folytán szenvedés és fájdalom 
nélkül érte őket. Minket tehát, kiáltá fel haraggal Croesus, 
nem számítasz a boldog emberek közé ? Solon, sem hízelegni 
nem akarván néki, sem pedig haragját még inkább felingerelni,
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azt feleié: «A helléneknek, ó lydek királya, az istenség egyéb 
javak mellett megadd azt is, hogy mindenben mértéket tart
sanak, így a bölcseség is, a melynek részesévé lettünk, egy
szerű és bátortalan, a mint látható, nem pedig királyi és tün
döklő. Ez a bölcseség belátván, hogy az emberi élet minden
féle viszontagságnak van kitéve, nem engedi meg, hogy jelen 
javainkban büszkélkedjünk, sem pedig, hogy másnak szeren
cséjét csodáljuk, a mely az idő változásainak van alávetve. 
Mert a jövendő változatos esélyei váratlanul következnek be az 
emberre, és csak azt tartjuk boldognak, kinek az istenség 
élete végéig megadd a jó szerencsét. A még élő és az élet 
veszélyei közt hányódó ember szerencséje, mint a még küz
dőnek koszorúja és kikiáltása, bizonytalan és mit sem érő.» 
Ezeket mondván Solon, eltávozott; ezzel Croesust csak meg
sértvén, de meg nem javítván.

XXVIII. Aesopus, a meseiró, a ki akkor Croesus meg
hívása folytán Sardesben tartózkodott és tőle nagy becsben 
tartatott, megsajnálta Solont, hogy oly barátságtalan fogadta
tásban részesült és figyelmeztetéskép az mondd néki: «Oh 
Solon, a királyoknak vagy semmit, vagy a legkellemesebbet 
kell mondani !» «Sőt ellenkezőleg, vagy semmit vagy a leg
jobbat» feleié Solon. Ekkor tehát Croesus Solont semmibe se 
vette. De midőn Kyrosszal összeütközvén, csatában legyőzetett 
és székvárosát elveszté, maga pedig elfogatván, elevenen volt 
elégetendő és az összes perzsák meg Kyros szeme láttára meg
kötözve a már kész máglyához vitetett, háromszor felkiáltott: 
«Oh Solon !» Kyros csodálkozva kérdezteté tőle, hogy miféle 
ember, vagy isten ez a Solon, a kihez egyedül folyamodik 
végszükségében. Ekkor Croesus mitsem titkolván el. így 
szólt: «E férfiú a hellén bölcsek egyike, a kit én magamhoz 
hivattam, nem azért, hogy meghallgassam, vagy tőle valamit 
tanuljak, a mire szükségem volt, hanem hogy szemlélőm legyen 
és tanúságot tegyen boldogságomról, a melynek elvesztése 
nagyobb bajt hoz reám ma, mint annak bírása jót okozott. 
Mert csak puszta szó és álom volt a jónak bírása, míg a 
szerencse forgandósága borzasztó szenvedésbe és elkerülhetetlen 
szerencsétlenségbe döntött. És ama férfiú akkori helyzetemből
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a mostanit előre megjósolván, figyelmeztetett, hogy az élet 
végére gondoljak és ingatag képzelgésekkel fennhéjazásra 
magamat ne ragadtassam.» Midőn e feleletet Kyrosnak meg
vitték, ez különben is bölcsebb lévén Croesusnál, de Solon 
mondását is szembetűnő példától megerősítve látta, nemcsak 
szabadságát adá vissza Croesusnak, hanem élte végéig tiszte
letben tartá, Solonnak pedig dicsőségére vált, hogy egy szó 
által az egyik királynak életét menté meg, a másikát meg 
bölcsebbé tette.

XXIX. Míg Solon utazásaiban távol volt, az athéniek 
közt ismét lázadás tört ki. A síkság lakói élére Lykurgos állt·» 
a tengerpartiakéra Megakies, Alkmaion fia, a hegyvidékiekére 
pedig Peisistratos ; ez utóbbiakhoz csatlakozott a napszámosok 
tömege, a mely leginkább a gazdagok ellen volt felbőszülve. 
Solon törvényei ugyan még érvényben voltak, de már újításokra 
számítottak és mindnyájan más alkotmány után vágyódtak, 
nem ugyan az egyenlőség reményében, hanem hogy előnyös 
változáshoz jutnak és ellenfeleiket teljesen hatalmokba kerítik, 
így állottak a dolgok, midőn Solon visszaérkezett. Bírta 
ugyan mindnyájok tiszteletét és becsülését, de öregsége miatt 
sem ereje, sem kedve nem volt a nyilvános életben felszólalni 
és szerepelni. Azonban a pártok fejeivel külön értekezvén 
megkisérlé őket lecsillapítani és összeegyeztetni. Úgy látszék, 
hogy Pisistratos leginkább hajlott szavára.

Ennek beszédében volt valami megnyerő és barátságos ; 
a szegényeknek szívesen nyújtott segedelmet, ellenei iránt pedig 
méltányos és mérsékelt volt. Ama tulajdonságokat, a melyeket 
a természet megtagadott tőle, úgy utánozá, hogy nagyobb 
hitelben részesült, mint a kik azokat eredetileg bírták; mint 
oly szerény, tisztességes féfiu, a ki barátja az egyenlőségnek 
és nyílt ellensége mindazoknak, a kik a fennálló rendet meg
bolygatják és foradalomra törekednek. És evvel vezette félre 
a népet. Solon azonban hamar belátott leikébe és legelőször 
fedezé fel terveit; de azért meghasonlásba nem jött vele, hanem 
törekedett lecsillapítni és jó tanácsokkal szolgálni. Gyakran 
mondá ennek magának s másoknak egyaránt, hogy ha valaki 
eltávolíthatná leikéből az elsőség vágyát, és a zsarnokság iránti
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szenvedélyéből kigyógyíthatná, nálánál ki sem volna reáter- 
mettebb az erényre, sem pedig jobb polgár. Ekkor kezdett 
Thespis 63 újításokat behozni a tragoediába és a látvány újdon
ságánál fogva vonzotta a tömeget, noha ez még versenyküz
delemmel nem volt egybekötve. A már természeténél fogva 
érdeklődő és tanulni vágyó Solon, a ki öregségében még 
inkább átengedé magát a szórakozásnak, kedvtöltésnek, de 
még az asztal örömeinek is és zenének, megtekinté Thespist, 
a ki a régiek szokása szerint maga szerepelt. Az előadás után 
Thespishez fordulván, megkérdezé, hogy nem szégyenli-e annyi 
nép előtt oly nagyokat hazudni. Thespis azt feleié, hogy 
semmi rósz sincs abban, ha valaki tréfából mond, vagy tesz 
ilyeneket. Solon erre botjával hevesen a földre ütvén, azt 
mondá : «Ezt a tréfát, a melyet annyira dicsérünk és becsben 
tartunk, mihamar szerződéseinkben fogjuk feltalálni.»

XXX. Midőn utóbb Peisistratos magát megsebesítvén, 
kocsin az agorára jött és felizgatá a népet, hogy ellenségei 
köztevékenysége miatt alattomos módon megtámadták, sokan 
méltatlankodva nagy lármát ütöttek, akkor Solon előlépvén, 
közelében megállt, és azt mondá: «Hippokrates fia, nem jól 
játszod Homéros Odysseusának szerepét, mert te ugyanazt 
teszed, hogy megcsaljad polgártársaidat, a mit ő tett, hogy 
reászedje ellenségeit, midőn megsebesíté maga magát.» A 
tömeg pedig készen állt, hogy fegyvert fogjon Peisistratos 
mellett, és azért népgyülést tartottak. Midőn itt Ariston azt 
indítványozá, hogy adjanak Peisistratosnak személyes biztonság 
czéljából ötven buzogányost, Solon felkelvén ellent mondott, 
és azokhoz hasonló érveket fejtett ki bővebben, mint a milye
neket verseiben előadott:

A csalfának csak nyelvére, beszédire adok,
Egy sincs közietek, a ki nem indul a róka csapásán,
S mindenitek lelkét sűrű homály fedezi.64

63 A tragoedia kezdetben egy karból állt, a mely Bacchos tisztele
tére dalokat énekelt. Thespis újítása abból állt, hogy egyes személyeket 
is szerepeltetett, a kik nevezetes emberek tetteit előadták és dicsőí
tették.

64 Csekély változással Székács nyomán.
Plutarchos. I. 14
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Azonban látván, hogy a szegények Peisistratos kedvét 
keresik és zajonganak, a gazdagok pedig megfélemledve elfu
tottak, ő is eltávozott, mondván, hogy ő amazoknál bölcsebb, 
mert nem látják be a cselszövényeket, emezeknél bátrabb, 
mivel .utóbbiak belátják ugyan a bajt, de a zsarnoksággal 
szembeszállni nem mernek. Miután a nép a javaslatot elfogadá, 
a buzogányosok száma fellett Peisistratosszal kicsinyes szóvál
tásba többé nem bocsájtkozott, hanem nyíltan megengedé, 
hogy állítson és tartson annyit, a mennyit csak akar, mind
addig, míg ez az Akropolist hatalmába kerítette. Ennek meg
történte után a város forrongásba jött és Megakies a többi 
Alkmaionidákkal azonnal elmenekült, Solon azonban, noha már 
igen öreg volt és minden támasz nélkül állt, mégis az agorára 
ment és beszédet intézett polgártársaihoz, majd pirongatá őket 
esztelenségökért és gyávaságukért, majd meg bátorítá és fel- 
hivá őket, hogy ne mondjanak le szabadságukról. Akkor mondá 
amaz emlékezetes szavakat, hogy : «azelőtt könnyebb volt 
nékik a keletkezőben levő zsarnokságot elnyomni, most azonban 
szebb és dicsőbb volna kivágni és megsemmisíteni azt, miután 
gyökeret vert és erőre kapott.» De a félelem miatt senki sem 
figyelt reá; hazatért tehát, előveszi fegyvereit és kiteszi kapuja 
elé az utczára, mondván: «A mennyire tehetségemben állott, 
védelmeztem hazámat és törvényeit.» Azontúl nyugalomban 
élt ; s midőn barátai tanácsolták, hogy meneküljön, nem hall
gatott reájuk, hanem költeményeket irt, a melyekben korholá 
az athénieket :

Hogyha gonoszságtok sanyarú bajt hoz vala rátok,
Ne vádoljátok bőszen az isteneket.

Hisz’ nagygyá magatok tettétek, őröket adván,
S megkaptátok ezért tőlök a rút rabigát.

XXXI. Midőn e miatt többen figyelmeztették, hogy a 
zsarnok részéről életét veszély fenyegeti, és kérdezték, hogy 
mire támaszkodva beszél ily vakmerőén : «Vénségemre» vála- 
szolá. Azonban midőn Peisistratos a közügyeket hatalmába 
keríté, ez Solon iránt tanúsított becsüléssel, kedvezéssel és 
azzal, hogy magához hívogatta, annyira kedvét kereste, hogy 
még tanácsadójává Ion és több intézkedését helyeselte. Sőt
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Peisistratos Solon törvényeinek legtöbbjét érvényben hagyá, 
első sorban maga tartván meg azokat, barátait pedig megtar
tásukra szorítván. Midőn az Areopag előtt gyilkosság miatt 
bevádoltatott, noha már a hatalom birtokában volt, illedelmesen 
megjelent, hogy magát védje, a vádló azonban elmaradt. 
Némely törvényeket is hozott, ezek közöl való az, a mely a 
háborúban megbénultakat közköltségen rendelé eltartani. Herak- 
lides szerint azonban Solon ezt a rendelkezést már előbb 
kieszközlé a megbénúlt Thersippos számára és Peisistratos csak 
utánozta őt. Theophrastos viszont azt beszéli, hogy a dolog- 
talanság elleni törvényt nem Solon, hanem Peisistratos alkotta, 
a mi által a föld behatóbb művelését és az állam nyugalmát 
mozdítá elő. Solon egy nagy munkába fogott, t. i. az Atlantis 
történetének, vagy meséjének megírásába, a melyet saisi 
tudósok közöltek vele és a mely az athénieket is érdekelte. 65 
Ezt azonban abban hagyá, nem ugyan elfoglaltsága miatt, 
mint Plató állítja, hanem öregsége miatt, félvén a munka nagy
ságától. Mert hogy szabad idővel rendelkezett, bizonyítják a 
következő versek:

Vénülök, de azért folytonosan tanulok.

majd m eg:

Most kedvemre csak Aphrodité van, s a múzsa s a Bacchos ;
Emberi lét gyönyörét más ki ajánlja nekünk ?

XXXII. Mint valamely szép vidéknek elhagyatott földét, 
a mely rokonságnál 60 fogva reá szállott, úgy karolta fel Plátó 
az «Atlantis» tárgyát és becsvágyát helyezé abba, hogy azt 
feldolgozza, kicsinosítsa. Hatalmas kapuzatokkal, körfalakkal 
és csarnokokkal látván el, a minőket egy elbeszélés, rege, vagy 
költemény se mutathat fel. De nagyon későn kezdvén bele, 
életét előbb fejezé be, mint művét; és minél inkább örvendünk 
a megírtak felett, annál jobban fájlaljuk azt, a mi hiányzik. 
Valamint Athén városa az olympi Jupiter templomát, úgy

65 A rege szerint Atlantis lakóit, a kik már Afrika és Európa 
nagy részét elfoglalták, az athéniek győzték le és szorították vissza 
szigetökre.; 1. a 6i. jegyzetet.

06 Plátó anyja Solon íitestvérétől ötödizben származott.
14*



2 1 2 PLUTARCHOS.

Plátó bölcsesége számos remekművei közt, egyedül az Atlantis 
történetét hagyta befejezetlenül hátra. Miként a pontosi Herak- 
lides beszéli, Solon jóval túlélte Peisistratos zsarnokságát, az 
eresosi Phanias szerint pedig nem egészen két évvel. Mert Peisis
tratos zsarnoksága Komias archonsága alatt vette kezdetét és 
Solon, Phanias állítása szerint, Hegestratos, Komias utódjának 
archonsága alatt múlt ki. Hogy azonban hamvai tetemének 
elégetése után Salamis szigetén széjjel szórattak, az minden 
alap nélküli, hitelt nem érdemlő rege, noha több tekintélyes 
iró, sőt Aristoteles is felemlíti azt.



V I.

PUBLICOLA.
(503 körül Kr. e.)





I.

Ily férfiú volt Solon; vele hasonlítjuk össze Publicolát, kinek 
e nevet a római nép később tiszteletből adá, mert azelőtt 
Publius Valeriusnak hivatott. Ama Valerius utódjának 

tartják, ki az ős régi korban legfőbb előmozdítója volt annak, 
hogy a rómaiak és sabinok ellenségből egy néppé váltak. 
Mert főkép ő volt az, a ki reábirta a királyokat az összejöve
telekre, és létrehozta a kiegyezést. Ennek nemzetségéből szár
mazott mint mondják Valerius, ki szónoki képessége és gaz
dagsága által már akkor kitűnt, midőn Róma még királyok 
alatt állott; előbbit becsülettel és nyiltszivűséggel használta fel 
az igazság védelmére, az utóbbiból meg bőkezűleg és ember- 
szeretőleg segített azokon, kik reá szorultak ; így előrelátható 
volt, hogy első helyet nyerend el az államban, mihelyt a nép
uralom behozatik. Tarquinius Superbus, ki az uralmat nem 
tisztességesen nyerte el, hanem a kegyelet és törvény ellenére, 
és azt nem is mint király, hanem mint dölyfös zsarnok gyako
rolta, a nép előtt gyűlöletes és tűrhetetlenné vált. A lázadásra 
Lucretia szerencsétlensége szolgáltatott alkalmat, ki magát a 
rajta elkövetett erőszak miatt kivégezte. Lucius Brutus az 
államkormányzatnak megváltoztatását tervelvén, mindjárt Vale- 
riushoz fordult, kinek lelkes támogatásával elüzé a királyokat. 
Mig hihető volt, hogy a nép király helyett egy vezért fog 
választani, Valerius nyugton maradt, méltányosnak tartván, 
hogy Brutust illesse az uralom, ki a szabadság létrehozatalában 
vezérszerepet vitt. Mivel azonban a nép még az egyeduralom
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neve iránt is ellenszenvvel volt, és úgy látszott, hogy a meg
osztott hatalmat könnyebben viseli el, de tényleg is kettőt 
hozott javaslatba, és kívánt, azért Valerius azt reményié, hogy 
Brutusszal együtt fog consullá választatni, de csalódott. Mert 
Brutus akarata ellenére Valerius helyett Tarquinius Collatinus, 
Lucretia férje választatott consultársává, ki erényben nem 
állott Valerius fölött, de az előkelők félvén a királyiaktól, kik 
külföldön sokféle kísérleteket tettek, és a népnek kedveskedtek, 
a legengesztelhetetlenebb ellenöket kívánták vezetőül, a ki haj- 
líthatatlan marad.

II. Valerius megneheztelvén, hogy nem hitték el felőle, 
miként hazájáért mindent el fog követni, noha a zsarnokoktól 
személyesen sérelmet nem szenvedett, a senatusból elmaradt, 
az ügyködésről lemondott, és a közügyektől teljesen távol tartá 
magát; úgy hogy ezáltal töprengést és gondot okozott sokak
nak, a kik féltek, hogy haragjában a királyiakhoz szegődik és 
az ingatag lábon álló alkotmányt felforgatja. Miután pedig 
Brutus mások iránt is gyanút táplált, elhatározá, hogy a senatust 
az áldozati állatokra feleskedteti, és ennek határnapját kitűzte. 
Valerius derült arczczal jött le a Fórumra, és először tette le 
az esküt arra, hogy a Tarquiniusoknak miben sem fog engedni, 
magát általok megnyeretni nem hagyja, hanem minden erejé
ből küzdeni fog a szabadságért. Ez örömöt okozott a senatus- 
nak, és bátorságot öntött a consulokba. Csakhamar tettel 
erősíté meg esküjét. Küldöttek jöttek ugyanis Tarquiniustól, 
kik a nép részére hízelgő leveleket és kedvező ajánlatokat 
hoztak, melyek által főleg a köznépet vélték megronthatni, azt 
állítván, hogy a király büszkeségéről már letett, és követelé
seiben méltányosságot tanúsít. A consulok már hajlandók voltak 
megengedni, hogy őket a nép elé vezessék, midőn Valerius 
ennek ellenszegült, és megakadályozá, hogy a szegény embe
reknek, kiknek inkább terhére van a háború, mint a zsarnok
ság, lázongásra alkalmat és ürügyet szolgáltassanak.

III. Nemsokára ezután más küldöttek jöttek, és kijelen
tették, hogy Tarquinius lemond a királyságról, és felhagy a 
háborúval, kívánja azonban az ő, valamint barátai és rokonai 
pénzének kiszolgáltatását, hogy abból száműzetésökben élhes-
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senek. Sokan engedékenységet mutattak, főleg pedig Collatinus 
támogatta e kívánságot. A hajthatatlan és hirtelen haragú 
Brutus azonban a köztérre rohant, hivataltársát árulónak ne
nevezte, ki azoknak akar a háborúra és zsarnokságra eszkö
zöket nyújtani, kiknek veszedelmes volna valóban még szám- 
űzetésökben is alamizsnát adni. A polgárság gyűlésre jővén 
össze, legelőször is egy közpolgár, Gaius Minucius szólalt fel, 
ez felhívja Brutust és tanácsolja a rómaiaknak, hogy legyenek 
rajta, miként, ama vagyon inkább ő nekik legyen hasznokra 
a zsarnokok elleni küzdelemben, mint azoknak ő ellenök. 
Ennek daczára azonban a rómaiak elhatározták, miután élvezték 
a szabadságot, melyért harczoltak, hogy nem áldozzák fel a 
békét a vagyonért, . hanem ezt is száműzik a zsarnokokkal 
együtt. De Tarquiniusnak legkisebb gondja volt a vagyonra, 
mert annak visszakövetelése a népnek megkisértése és az árulás 
előkészítése czéljából történt. Ezen dolgoztak a követek is, kik 
a királyi javak ürügye alatt késedelmeskedtek, azt állitván, 
hogy azokból ezt eladják, azt biztonságba helyezik, majd pedig 
amazt elküldik, mig végre elcsábítának két kiváló és tekintélyes 
családot, Aquiliusékat, melyből hárman, és Viteliusékat. mely
ből ketten ültek a senatusban. Ezek mindnyájan unokaöcscsei 
voltak anyjuk után Collatinus consulnak a Viteliusok pedig 
más közeli rokonságban állottak Brutusszal. Brutus ugyanis az 
ő testvéröket bírta nőül, kitől több gyermekei voltak. Ezek
nek kettejét, kik már serdülő korban álltak, a velők baráti 
és rokoni viszonyban levő Viteliusok rábeszélték, hogy vegye
nek részt az árulásban, szövetkezzenek a Tarquiniusok nagy 
nemzetségével, azonosítsák magukat azok királyi reményeivel, 
így egyúttal megszabadulnak atyjuk keménységétől és bárgyu- 
ságától.1 Mert keménységnek nevezték engesztelhetlenségét a go
noszok irányában ; a bárgyuságot pedig hosszú időn át teteté 
és álarcz gyanánt használta fel, hogy a zsarnoksággal szemben 
biztonságban legyen ; s ez a melléknév később rajta is maradt.

IV. Midőn az ifjakat megnyerték, és az Aquiliusokkal 
tanácskozásba bocsájtkoztak, mindnyájan megegyeztek abban,

1 Brutus — bárgyú.



2 l 8 PUJTARCHOS.

hogy nagy és szörnyű esküt tesznek, melynél áldozati italul a 
meggyilkolt ember vérét használják, és beleire teszik kezeiket. 
E  czélból az Aquiliusék házába jöttek össze. A szoba, melyben 
ezeket véghez vinni szándékozták, a mint kívánatos, félreeső 
és sötét volt. Figyelmöket azonban elkerülé egy Vindicius 
nevű szolga, ki ott elrejtőzött, nem leselkedésből, vagy hogy a 
történendőket előre sejtette, de mert véletlenül bent volt a 
házban, s midőn ezek sietve bejöttek, nem mervén magát 
mutatni, egy szekrény mögé bujt, úgy hogy láthatta mit tesz
nek és halhatta miről beszélnek. Itt elhatározták, hogy a con- 
sulokat megölik, Tarquiniushoz pedig levelet írnak, melyben 
őt ezekről tudósítják, és azt a követeknek átadták. Ezek ugyanis 
mint Aquiliusék vendégei ott laktak, és az összeesküvésnél 
jelen voltak. Midőn ezeket elvégezve távoztak, Vindicius rejte- 
kéből előjött, nem tudván mint vegye hasznát a véletlenül tu
domására jutottaknak, zavarba jö tt: mert veszedelmesnek tartá, 
a mint hogy az is volt. Brutus, az atya előtt fiait, vagy Colla
tinus, a nagybátya előtt unokaöcscseit ily kimondhatatlan 
vétekkel vádolni, másrészről a rómaiak közül egy embert se 
tartott elég megbízhatónak arra, hogy ily titokba beavassa. 
Azonban mivel mindenre inkább volt képes, mint hallgatni, 
de lelkiismerete is sarkalta, azért Valeriushoz ment, mire főleg e 
férfiú leereszkedő és barátságos viselkedése inditá, kit minden 
kérelmező könnyen megközelíthetett, ki házát szüntelen nyitva 
tartotta, és ki még a legalacsonyabb sorsuak ügyeit és szegény
ségét sem veté meg.

V. A midőn Vindicius Valeriushoz ért és mindent elbe
szélt, egyedül testvére Marcus és neje jelenlétében. Valerius 
megrémült, nem ereszté el ez embert, hanem bezárta egy szo
bába, és az ajtó elé őr gyanánt saját nejét állította. Testvéré
nek pedig meghagyta, hogy a királyi palotát körülvevén, ha 
csak lehetséges kerítse kezeibe a leveleket, a szolgákat meg 
vegye őrizet alá. Maga pedig számos védenczeivel és barátai
val, kik folyton körülötte valának és nagyszámú cselédséggel 
Aquiliusék házához ment. Ezek azonban nem valának otthon. 
Mivel pedig erre senki sem gondolt, az ajtókon át betörvén 
megtalálta a leveleket ama helyiségben, hol a követek laktak.
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Mig ő ezt tette, azalatt az Aquiliusok futva ott termettek és a 
kapuk körül velük összekaptak, és megkísérelték visszavenni a 
leveleket. De ezek ellentálltak és tógájukat azok nyaka köré 
tekervén, erőszakkal nagy nehezen folytonos tusakodás köz
ben az utczákon keresztül a Fórumra hurczolták. Ugyanaz tör
tént a királyi palota körül is, hol Marcus egyéb leveleket fog
lalt le, melyeket a bútorok közt akartak elszállítani, és a királyi 
szolgák közül, a hányat csak kezeibe keríthetett, mind a 
Fórumra hurczolta.

VI. Miután a consulok a zajt lecsöndesítették és Valerius 
parancsára Vindíciust házából elővezették, a vád előadatott és 
a levelek felolvastattak, a vádlottak egy szóval sem merészel
tek ellentmondani. Levertség és hallgatás fogta el a gyüleke
zetei, némelyek Brutus iránti kedvezésből száműzetést emle
gettek. Csak Collatinus könnyei és Valerius hallgatása nyújtott 
a vádlottaknak némi reményt enyhe ítéletre. Brutus azonban 
nevén szólítá mindegyik fiát: «Nos Titus, mondá, nos Tiberius, 
mért nem feleltek a vádra ?» Midőn pedig háromizbeni kérdé
sére mit sem válaszoltak, a lictorok felé fordulván, azt mondá: 
«A többi a ti dolgotok!» Ezek az ifjakat tüstént megragadják, 
ruháikat leszakgatják, kezeiket hátra kötik, és testöket véresre 
korbácsolják. Senki sem tudta e látványt elviselni, ő azonban, 
mint mondják, szemeit le nem vette róluk, sem a könyörület 
az arczán ülő haragot és szigort meg nem enyhíté, hanem 
zordonan nézi gyermekei büntetését, mig végre leteríték őket 
a földre és bárddal fejőket vették. A többieknek megbünte
tését tiszttársára hagyván, fölkelt és hazament, oly tettet vi- 
vén véghez, melyet sem eléggé magasztalni, sem eléggé ócsá
rolni nem lehet. Mert vagy erényének fennköltsége tette 
érzéktelenné lelkét, vagy fájdalmának nagysága tompította el 
azt. Egyik sem kisszerű vagy emberi, hanem vagy isteni vagy 
állati. Különben igazságosabb, ha e tett megítélésében inkább 
e férfiú dicsőségét veszszük irányadóul, mint ha gyönge íté
letünkkel az ő erényét vonjuk kétségbe. Mert a rómaiak 
nem tulajdonítanak oly nagy munkát Romulusnak, hogy Ró
mát alapítá, mint Brutusnak, hogy a köztársaságot felállttá és 
megszilárdítá.
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VII. Midőn Brutus a Fórumról eltávozott, hosszú ideig 
rémület, borzadály és mély hallgatás szállta meg az egybe
gyűlteket a történtek miatt. De Collatinus gyengeszivűsége és 
habozása által felbátorodván, Aquiliusék időt kértek, hogy 
védekezhessenek, és Vindicius kiadását mint szolgájokat, ne 
hogy a vádlók hatalmában maradjon. Collatinus már hajlandó 
volt ebbe beleegyezni, és ennek folytán a gyűlést feloszlatni, 
de Valerius nem szándékozott sem Vindiciust, ki kísérete 
közé keveredett, kiadni, sem pedig nem engedte, hogy a nép 
elbocsátván az árulókat elszéledjen. Végre maga teszi kezeit 
reájok. Brutus után kiált és reá szót Collatinusra, hogy mél
tatlanul viseli magát, midőn tiszttársára tolja a gyermekgyil
kosság kényszerűségét, ő maga pedig azt hitte, hogy az asz- 
szonyok kedvét kell keresni a haza árulói és ellenségei miatt. 
A consul e fölött bosszankodva megparancsolja a lictoroknak, 
hogy vigyék el Vindiciust; ezek szétoszlatván a tömeget meg
ragadják az embert és ütlegelik azokat, kik tőlük elragadni 
akarják, de Valerius barátai mellé állnak és védelmezik, a nép 
meg nagy kiabálás között Brutus megjelenését követeli. Ez 
tehát ismét visszajött, és midőn általa csend Ion, azt mondá, 
hogy neki elég volt fiai felett bíráskodni, a többiek felett pedig 
szavazzanak, mint szabad polgárok. Szóljon tehát a ki akar és 
győzze meg a népet. Azonban több beszédre már nem volt 
szükség, mert szavazás alá kerülvén a dolog, egyhangúlag el
ítéltettek és lefejeztettek. Collatinus valószínűleg már a királyiak
kal való rokonsága miatt némi gyanú alatt állt, és második 
neve2 is gyűlöletessé vált előttük, mert Tarquiniust utálták. 
A történetek folyamán pedig teljesen ellenszenvessé tevén 
magát, önként lemondott hivataláról és a városból eltávozott, 
így azután uj választógyűlés tartatván, Valerius tüntetőén con- 
sullá választatott, buzgalmáért méltó jutalmat nyervén. Abban 
a meggyőződésben, hogy Vindiciust is részesíteni kell abban, 
határozatot eszközölt ki a népnél, hogy mint felszabadított, ez 
volt az első eset, polgárságot nyerjen Rómában, és hogy sza
vazatát abban a curiában adja be, melyet maga választ. A többi 
felszabadítottaknak Appius sokkal később adott szavazati jogot,

- Tarquinius Collatimus volt teljes neve.
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hogy magát népszerűvé tegye. A teljes felszabadítás3 mai napig 
Vindictának4 neveztetik, mint mondják, eme Vindicius után.

VIII. Ezután a királyi család valamennyi vagyonát a nép
nek engedték át zsákmányul, a királyi lakot és nyaralót pedig 
leronták. A Mars-térnek legkellemesebb részét Tarquinius bírta, 
és ezt szintén annak az istenségnek szentelték. Történetesen 
ép akkor végezték az aratást, és a kévék még ott feküdtek. 
Azt hitték, hogy a fölszentelés miatt nem szabad a gabonát 
kicsépelni vagy azt felhasználni, összefutottak tehát és a folyóba 
hordták a kévéket. Ép így a fákat is kivagdalták és bele dob
ták, hogy e területet teljesen parlagon és kopáron adják át az 
istennek. A folyam a sok és sűrűén egymásra halmozott 
anyagot ugyan magával vitte, de nem nagy távolságra, hanem 
odáig, a hol az első egybecsomósodott és összeszövődött tár
gyak a folyam ágyában megakadtak, és az utána következők
nek útját elzárták, ezek összetapadnak és összefonódnak, a 
tömeg szilárdságot nyer és megüllepedik, növelve a folyam 
által. Ez ugyanis sok iszapot vitt magával, mely lerakodván a 
növekvést és megszilárdulást egyaránt előmozdította, míg a 
hullámverés a helyett hogy megingatta volna, gyenge nyomást 
gyakorolván, mindent összeillesztett és egyesített. E  tömeg 
nagysága és szilárdsága mellett még nagyobb terjedelemre tett 
szert, majdnem mindent felfogván, mit a folyó magával raga
dott. Ez a mostani szentsziget a városban, melyen az istenek 
templomai és sétányok vannak ; latin nyelven a kéthid5 közti 
szigetnek neveztetik. Némelyek szerint ez nem akkor történt, 
midőn Tarquinius mezeje fölszenteltetett, hanem jóval később, 
mikor Tarquinius egy más, az előbbivel határos területet aján
lott fel az istennek. Taiquinia a Vesta szüzek egyike volt, 
és e tettéért nagy tiszteletben részesült, többek közt, hogy a 
nők közül egyedül ő tehetett bizonyságot bíróság előtt. A férj- 
hezmenetelre a néptől engedélyt nyervén, azt ő igénybe nem 
vette. Ezekre vonatkozólag így regélik a történeteket.

3 Azaz olyan, a mely szavazatjoggal jár.
4 Vindicta tulajdonkép egy bot volt, melylyel a praetor a felszaba

dítandó fejére ütött.
5 T. i. a Fabricius és a Cestius féle hidak közt levő sziget.



2 2 2 PLUTARCHOS.

IX. Tarquiniust, ki lemondott arról, hogy uralmát árulás 
által visszanyerje, a tyrrhének szívesen fogadták, és nagy se- 
reggel vezették vissza. A rómaiakat a consulok vitték szembe 
velük, és csatarendbe állíták őket ama szent helyen, melyek
nek egyikét ursusi erdőnek, a másikat meg aesuviumi rétnek 
nevezik. Alighogy az ütközet megkezdődött, Aruns Tarquinius 
fia és Brutus, a római consul egymással összecsaptak, nem 
ugyan véletlen folytán, hanem gyülölség- és haragtól vezetve 
az egyik a zsarnokot és hazája ellenségét keresve, a másik 
meg a száműzetést megboszulandó, lovaikkal egymásra ron
tottak. Inkább tűzzel mint észszel harczolván, nem fedték ma
gukat, s mindketten halva maradtak. Ily borzasztó előcsatá- 
rozás után az ütközet kimenetele sem volt kedvezőbb ; mert 
miután a két sereg egyenlő előnynyel és veszteséggel küzdöttr 
a zivatar elválasztá őket egymástól. Valerius zavarban volt, 
nem tudván a csata kimenetelét, csak azt látá, hogy katonáik 
saját halottaik miatt csüggedeznek, majd az ellenség veszte
sége folytán felindulnak; mert az elesettek sokasága miatt oly 
kiszámíthatatlan volt a viszonylagos veszteség. Ha azonban 
mindegyik fél közelebbről vizsgálá saját veszteségét, mig az 
ellenségét csak következteté, inkább s vereségről, mint a győze 
lemről győződött meg. Beállván az éj, — s ez képzelhető, 
hogy milyen lehetett az ilyen csata után, — a két tábor 
nyugalomra tért, a szent erdő, mint mondják megrendült, és 
abból erős hang tört elő, mely kijelenté, hogy a tyrrhének 
közül egygyel több esett el, mint a rómaiak közül. Ez bizo
nyára isteni szózat volt. Mert ennek folytán a rómaiak azon
nal felbátorodtak és csatakiáltásokba törtek ki, a tyrrhének 
azonban rémületbe estek, és összezavarodva a táborból elfu
tottak és nagy részt elszéledtek. A hátramaradtakat pedig, a 
kiknek száma kevéssel volt ötezeren alul, a rómaiak elfogták, 
és a tábort kirabolták. A halottak megszámlálásánál az ellenfél 
részéről 1 1 300, a rómaiakén meg egygyel kevesebb halott 
találtatott. Mint mondják e csata Martius Kalendái előtt6 egy 
nappal történt. Ennek folytán Valerius diadalmenetet tartott,.

6 Február hó utolsó napja Kr. sz. e. 508-ban.
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első lévén a consulok közt, ki négyes fogaton vonult be Ró
mába. E  menet megható és nagyszerű látványt nyújtott, és a 
nézőkben nem keltett irigységet, visszatetszést, mint némelyek 
állítják, mert különben nem vágyakodtak volna annyira utána, 
és nem maradt volna annyi éveken keresztül becsvágynak 
tárgya. Jó néven vették Valeriustól azt a tiszteletet is, melyet 
tiszttársa halotti meneténél és temetésénél tanúsított. Halotti 
beszédet is mondott felette; és ezt a rómaiak annyira megked
velték, és tetszésüket annyira megnyerte, hogy ezután minden 
nagy és erényes férfiú felett halála után a legkiválóbbak di
csőítő beszédet tartottak. Beszélik, hogy e halotti beszéd kor
ban meghaladja a görögökét, ha ugyan ez nem Solontól szár
mazik, a mint azt Anaximenes7 szónok állítja.

X. A miatt azonban nehezteltek és bosszankodtak, hogy 
míg Brutus, kit a nép szabadsága atyjának tartott, nem akart 
egyedül uralkodni, hanem valamint első úgy másodízben is 
consultársat választatott maga mellé, ő ellenben, mint mon
dogatták, minden hatalmat magára halmoz, noha nem örököse 
Brutus consulságának, a mely őt nem illeti meg, hanem inkább 
Tarquinius zsarnokságának. Mert mit használ az, hogy szóval 
dicsőíti Brutust, tettleg meg Tarquiniust utánozza, midőn az 
összes vesszőcsomóktól és bárdoktól 8 környezve maga vonult 
le házából, mely hatalom nagyságra meghaladja a királyét, 
melyet lerombolt. És tényleg Valerius színpadias látványt 
nyújtó házban lakott az úgynevezett Velián, 9 mely a Fórumot 
uralta, és a magasból tág kilátást nyújtott, kívülről pedig 
nehezen s bajosan volt hozzáférhető, úgy hogy midőn bevonúlt 
megjelenése büszke és kísérete királyi pompájú volt. Hogy 
mily üdvös, ha az uralkodók és fontos állami ügyekkel fog
lalkozók füleiket az igazság és nyílt szó előtt inkább nyitva 
hagyják, mint a hízelgés előtt, azt ez alkalommal bebizonyítá.

7 Lampsakosi Anaximenes szónok és történész Nagy Sándor ide
jében, a kinek történetét is megírta.

8 Minden consulnak 12 lictora volt, kik vesszőkötegeket (fasces) 
vittek kezökben, melyekbe bárd volt bele tűzve. Valerius ekkor maga 
lévén consul, 24 lictorral rendelkezett. L. Romulus XXVI. cap.

9 A Palatin hegy legmagasabb része.
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Mert barátaitól értesülvén, hogy a nép hibáztatja eljárását 
a helyett hogy czivakodott és boszankodott volna, azonnal 
számos munkást gyüjtvén össze, még azon éj folyamán leron- 
tatá házát és alapjából felforgatá. Midőn a rómaiak másnap 
ezt megpillanták, összecsoportosulván dicsérni és csodálni 
kezdték e férfiú nagylelkűségét, de boszankodtak, sajnálkoztak 
a szép és nagy ház miatt, mely mint az embereknél előfor
dulni szokott, az irigységnek méltatlan áldozatává lett, meg 
egyúttal a consul fölött is, ki tűzhelyét elvesztvén, másoknál 
keresett lakást. Mert barátai fogadták be addig Valeriust, míg 
a nép telket adott neki, melyen ő amannál egy egyszerűbb 
házat építtetett, a hol most az úgynevezett Vica Pota 10 tem
plom áll. Egyébként a nép előtt kedveltté nemcsak a személyét, 
de uralmát is bátorságossá akarván tenni, a helyett hogy 
félelmes legyen, vesszőcsomókból a bárdokat kivéteté, a vesz- 
szőket pedig, midőn a népgyülésen megjelent, lebocsáttatá és 
meghajtatá a nép előtt, ezáltal emelvén a népuralom tekin
télyét. Es e szokást a consulok mai nap is megtartják. A 
nép pedig nem vévé észre, hogy ezáltal Valerius nem önmagát 
alázta meg, mint vélték, hanem e mértékletessége által az irigy
séget korlátozá és szünteté meg, saját tekintélyét pedig oly 
mértékben növelé, a mily mértékben engedni látszott hatósági 
jogaiból, mert a nép örömmel hódolt neki és önkényt tűrt 
el mindent. Azért nevezték el őt Publicolának, mi annyit jelent 
mint nép-tisztelő, mely régibb neveinél jobban elterjedt, miért 
is e férfiú életének további leírásában mi szintén ezt fogjuk 
használni.

XI. Publicola megnyitá a tért azok előtt, kik a consulatusra 
pályázni és azt elnyerni kívánták, azonban mielőtt consultársa 
megválasztatnék, nem tudva, hogy ki lesz az, de meg félt, ne
hogy irigységből vagy tudatlanságból terveinek ellene szegüljön, 
egyeduralmát a legszebb és legfontosabb állami intézkedések 
létesítésére használá fel. Először is kiegészítő a senatust, mely 
csak kevés tagból állt, mert egy részök azelőtt Tarquinius által

10 Némelyek a latin vincere =  győzni és potiri =  hatalmába 
keríteni szavakból származtatják, mások meg Vicus Publicusnak magya
rázzák.
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veszett el, más részök pedig a legutóbbi csatában halt meg. 
Azok számát, kik tőle vétettek fel, 164-re teszik. Ezután tör
vényeket hozott, melyek közül főleg az gyarapítá a nép hatalmát, 
mely megengedé, hogy a vádlott a consulok ítéletét a néphez 
fellebb vihesse ; a második törvény halálbüntetést szab arra, ki 
oly hivatalt vállal, melylyel nem a nép ruházta fel ; a harmadik 
törvény ezek után a szegényeknek nyújtott segedelmet ; ez 
ugyanis felmenté a polgárokat a vámoktól, a mi azt eredmé- 
nyezé, hogy mindnyájan buzgóbban láttak az iparűzéshez, úgy 
látszék, hogy nem volt kevésbbé népszerű az a törvény se, 
mely a consuloknak ellenszegülők ellen hozatott, mert látszólag 
inkább a köznép, mint a gazdagok érdekére irányult. Az enge
detlenség büntetését ugyanis öt ökör és két juh értékében 
állapítá meg ; egy birkának ára tiz obolos, 11 egy ököré pedig 
száz obulus volt. Mert a rómaiak az időtájt nem igen rendel
keztek sok pénz-éremmel, hanem inkább birka- és marha-állo
mányban bővelkedtek. Azért a vagyont a mai napig is pecu- 
liumnak nevezik a marhától (pecu), és a legrégibb pénzérmeiket, 
ökör-, birka-, vagy sertés-képpel nyomták. Sőt még gyerme
keiknek is ily neveket adtak, mint Suilius,12 Bubulcus, Caprarius 
és Porcius ; caprának hívják a kecskét, és porcusnak a sertést.

XII. Ezekre vonatkozólag tehát népies és mérsékelt törvény
hozónak mutatta magát, némely esetben azonban a büntetést 
mértéken felül szigorítá. Ugyanis törvényt hozott, mely meg
engedi, hogy bírói vizsgálat nélkül meglehessen ölni azt, ki 
zsarnokságra törekszik, és a gyilkost felmenti a bűntett alól, 
hogy ha a bűnre vonatkozólag bizonyítékot tud szolgáltatni. 
Mert ha lehetetlen, hogy mindenki előtt titokban maradjon 
az, ki ilyeseket megkísért, úgy nem lehetetlen, hogy a ki 
felfedeztetik, hatalomra jutván az ítéletet megelőzi, megengedi 
ő tehát, hogy azt az ítéletet, melyet a bitorlás megsemmi
síthet, előlegesen hajtsa végre a bitorlón az, ki hozzáférhet. 
Dicséretben részesült a quaestorokra vonatkozó törvénye miatt 
is. Miután a polgároknak vagyonuk után hadi czélokra adózniok

11 Körülbelül 1 korona 20 fillér.
12 Suilius =  sertés-pásztor, bubulcus =  marhapásztor, caprarius - 

kecskepásztor, porcius =  kanász.
Plutarchos. I. 15
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kelle, és sem maga nem akará az állam pénzügyeit vezetni, 
sem barátaira bízni, sem pedig a közkincseket magánházba 
elhelyezni nem volt hajlandó, kincstárnak Saturnus templomát 
jelölé ki, mely mai napig is e czélra szolgál, és a néppel két 
kincstárost választatott az ifjú nemzedékből. Az elsők, kik meg-

Saturnus templomának romjai.

választattak, Publius Veturius és Minucius Marcus valának. 
És sok pénzt hordtak össze, mert 1 30,000 polgár íratott össze 
az árvákon és özvegyeken kívül, a kik az adózástól mentesek 
voltak. E rendszabályok után consultársul Lucretiának atyját 
Lucretiust választá maga mellé, kinek, mint idősbnek átengedé
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elsőségi rangját és átadá az úgynevezett fasceseket, mely 
előjoga az öregebb consuloknak ez időtől kezdve napjainkig 
fenmaradt. Midőn néhány nap múlva Lucretius meghalt, 
tisztújító gyűlés tartatott ismét, és Marcus Horatius választatott 
meg, ki Publicolával együtt viselte a consulságot az évnek még 
hátralevő szakában.

XIII. Azalatt míg Tarquinius Tyrrheniában egy második 
háborút készült indítani a rómaiak ellen, állítólag nagy csoda 
történt, Tarquinius még királysága idejében a capitoliumi 
Juppiternek templomot építtetett, és azt majdnem befejezé, 
midőn akár jóslat következtében, akár önszántából elhatározá, 
hogy egy agyag-kocsit állíttat fel a tetőzetre, és ennek elké
szítését Veiből származó etrusk művészekre bízta. Nemsokára 
ezután trónját veszté. Az etruskok megmintázván a négyfogatú 
kocsit, kemenczébe tették, azonban a mi az agyaggal a tűzben 
rendesen történni szokott, az be nem következett, hogy t. i. 
az a nedvesség kipárolgása által összeszárad és megsürűsödik, 
hanem kiterjedett és földagadt és keménysége meg szilárdsága 
mellett oly nagy lett, hogy nehezen tudták a kemenczéből 
kivenni azután, hogy annak tetejét lebonták és falait körös
körül eltávolíták. Mivel pedig a jósok kinyilatkoztatták, hogy 
ez a kocsi a szerencse és hatalom isteni előjelét képezi arra 
a népre nézve, mely azt birandja, a veiek elhatározták, hogy 
nem adják ki a rómaiaknak, ha követelik, és azt válaszolták, 
hogy az Tarquiniust illeti meg, nem pedig azokat, kik Tar- 
quiniust elűzték. Néhány nappal ezután a veiek kocsiversenyt 
tartottak, mely egyébként a szokott pompa és érdeklődés 
közt foly le. Midőn a győztes négyesfogatot a megkoszorúzott 
kocsis lépésben kihajtá a versenytérről, a lovak minden fel
tűnő ok nélkül megbokrosodnak, és vagy valami isteni 
befolyás, vagy véletlen folytán, sebes vágtatással Róma felé ro
hannak, elragadván vezetőjüket. Hiába való volt minden törek
vése, hogy kezével vagy szavával visszatartsa azokat, mert 
kénytelen lévén rohamuknak engedni, tovább ragadtatott, míg 
a Capitoliumhoz érvén, felfordult ama kapunál, melyet ma Ratu- 
meninek neveznek. A történteken csodálkozó és megrémült veiek 
megengedték a művészeknek, hogy a kocsit kiszolgáltassák.

‘ 5:
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XIV. A capitoliumi Juppiter templomának felépítésére 
Tarquinius, Demaratos fia tett fogadalmat, a sabin háborúk 
alatt, de azt csak Tarquinius Superbus, a fogadalmat tevőnek 
fia vagy unokája építtette fel. Azonban a fölszentelésre érke
zése nem volt, mert annak befejezése előtt elüzetett. Midőn az 
épület teljesen elkészült, és megfelelő pompával felékesíttetett, 
Publicola becsvágyát helyezte abba, hogy azt felszentelhesse, 
mit számosán irigyeltek tőle az előkelők közül. Kevésbbé

Jupiter Capitolinus temploma.

boszankodtak ugyan reá egyéb kitüntetések miatt, melyekben 
mint hadvezér és törvényhozó méltán részesült, de erről azt 
hitték, hogy az mást illet meg, és így ő azt nem is nyerheté 
el, felbiztatták és nekitüzelték tehát Horatiust, hogy követelje 
a felszentelést. Publicolának háborúba kellvén mennie, a fel
szentelésre Horatiust választották meg és felvezették a Capi- 
toliumra, mit Publicola jelenlétében ki nem vihettek volna. 
Mások meg azt állítják, hogy a consulok sorsot húztak, és 
Publicolának akarata ellenére a hadjárat, Horatiusnak pedig 
a felszentelés jutott. Hogy miként áll a dolog, azt a felszen-
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telés körül történtekből lehet következtetni. September Idusán, 
a mely körülbelül a Metageitnion13 hó holdtöltével esik össze, 
a nép a Capitoliumra gyűlt össze, Horatius a csend beálltával 
elvégezvén a többi szertartásokat, szokás szerint megérinté 
a templom kapuját és elmondá az ünnepélyes felszentelési 
imákat, Midőn Marcus, Publicola testvére, ki már jó ideje a 
kapu alatt állt, és kedvező alkalomra várt, így szólt: «Consul ! 
fiad meghalt a táborban betegségben.» A hallgatók mind
nyájan elszomorodtak e fölött, Horatius semmit sem illetődvén 
meg, csak ennyit mondott: «Vessétek a holtat a hová akar
játok, én nem öltök gyászt», és teljesen befejezé a felszentelést. 
E  hir azonban nem volt igaz, mert Marcus költötte fel azt, 
hogy eltávolítsa Horatiust. Csodálni lehet e férfiút higgadt
ságáért, akár mert a csalárdságot abban a pillanatban felismerte, 
akár mert hitelt adván a hírnek, ez őt meg nem ingatá.

XV. Látszólag hasonló eset adta magát elő a második 
templom felszentelése körül is. Mert az elsőt, melyet, mint 
említettük, Tarquinius építtetett, Horatius pedig felszentelt, 
a polgári háborúk alatt tűz emészté fel ; a másodikat azonban 
Sulla építé fel újra, de felszentelése Catulusra bízatott, mert 
Sulla azt megelőzőleg húnyt el. Ez meg ismét Vitellius alatti 
lázadás folyamán elpusztulván, a harmadikat Vespasianus építé 
fel, kinek egyebekben is kedvezett a szerencse, hogy elejétől 
végéig kiépítvén, megláthatta befejeztét, de rövid idő múlva 
bekövetkezett elpusztulásának szemtanúja nem Ion. És így 
Sullánál annyiban szerencsésebb volt, hogy Sulla művének 
felszentelése előtt, Vespasianus pedig annak elpusztulása előtt 
halt meg. Mert alig hogy Vespasianus meghalt, a Capitolium 
is leégett. A mostani és már negyedik templom Domitianustól 
fejeztetett be és szenteltetett fel. Mondják, hogy Tarquinius 
a templom alapzatára 40,000 font ezüstöt költött.14 A mi 
a mostani templomot illeti, úgy Rómában a leggazdagabb 
magánegyén minden vagyonából nem kerülne ki az ara
nyozás költsége, mely 12,000 talentumnál 15 többe került. Az

18 Metageitnion hó az athéni év második hava.
14 Körülbelül 2 millió korona.
15 Körülbelül 50 millió korona.
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oszlopok penteliai10 márványból voltak kifaragva és szélességük 
magasságukhoz a legszebb arányban állott, midőn Athénben 
láttuk azokat. Rómában újólag vágták és simítottak rajtok, 
azonban a simítás által nem nyertek annyit szépségben, mint 
veszítettek arányosságban, mert nyulánkoknak és karcsuaknak 
tűnnek fel. A ki azonban csodálhatta a Capitolium nagysze
rűségét. az Domitián palotájában ha csak egy oszlopcsarnokot

Jupiter Capitolinus templomának belseje.

vagy termet, egy fürdőt vagy kegyencznők lakását láthatta, 
méltán alkalmazhatná Epicharmosnak a tékozlóhoz intézett 
mondását:

Nem is jóakarat már ez ; betegség hajt, s adván örülsz.

Domitianusra is mondhatná : «Te nem vagy sem istenfélő,, 
sem dicsvágyó, hanem betegségben szenvedsz : építeni vágyói,

16 Az attikai Pentele hegyláncztól nyerte nevét. Színe fehér és főleg 
építkezéseknél használják, mint a párosít a szobrászatnál.
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mint Midas azt akarod, hogy kezeid közt minden aranynyá 
és márványnyá váljék.» Erről ennyit.

XVI. Tarquinius ama nagy ütközet után, melyben fiát Bru- 
tusszal való páros viadal folytán elveszíté, Clusiumba menekülvén 
Laras17 Porsennához folyamodott, ki az itáliai királyok közt a 
leghatalmasabb volt és derék nagylelkű ember hírében állt. 
Ez segítséget ígért neki; mindenekelőtt azonban Rómába 
követet küldött, követelvén Tarquinius visszafogadását; mivel 
pedig a rómaiak ezt visszautasították, háborút izent nekik, 
meghatározván a betörésnek idejét és helyét, majd nagy hadi 
erővel meg is érkezett. Publicola, noha távol volt, másodízben 
consullá választatott, és vele együtt Titus Lucretius. Midőn 
Rómába visszaérkezett, mindenekelőtt Porsennán bátorságban 
túltenni akarván Sigliuria városának építésébe fogott, midőn 
Porsenna már közel volt; nagy költséggel megerősíti és 700 
telepest küld oda, mintha a háborút könnyen venné, és attól 
mit sem tartana. Porsenna azonban heves rohamot intéz a falak 
ellen, az őröket elűzi és megfutamítván őket, kevésbbé múlt, 
hogy ezek az ellenséget hátukon nem vitték a városba. De 
Publicola megelőzi őket és a kapuk előtt övéinek segítségére 
siet, a folyam mellett megütközik, és az ellenség túlnyomó 
erejével szembeszáll, míg hősi sebekkel borítva a csatából 
kivitetett. Miután consul-társát, Lucretiust is hasonló sors érte, 
csüggedés szállta meg a rómaiakat és futva menekültek a 
város felé. Az ellenség már a fahidon keresztül tolakodott és 
Róma veszélyben forgott, hogy rohammal veszik be. A hídfőnél 
első sorban Horatius Cocles és vele ketten a legkiválóbb férfiak 
közül, Herminius és Lucretius, szembe szálltak az ellenséggel. 
Horatius a Cocles melléknevet onnan nyerte, mert egyik szemét 
a táborban elveszté, mások szerint mert orra tompa és any- 
nyira benyomult volt, hogy szemeit mi sem választá el egy
mástól, szemöldökei pedig összenőttek. Sokan Kyklopsnak 
akarták őt nevezni, de hibás kiejtés folytán a köznép Cocles 
nevet adott neki, mely rajta is maradt. O tehát a hid elé 
állván, feltartóztatá az ellenséget, míg társai háta mögött a 7

7 Laras etrusc nyelven annyit jelent, mint ur, uralkodó.
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hidat felszakították. Azután fegyverestől a folyóba veté magát 
és úszva a túlsó partra jutott, miközben tomporban egy etrusk 
dárdával megsebesíttetett. Publicola nagyra becsülvén bátor
ságát, mindjárt azt az indítványt tette, hogy minden római 
annyi eleséget szolgáltasson be számára, a mennyit mindegyikök 
naponkint elfogyaszt, azután adjanak neki annyi földet, 
mennyit ő maga egy nap körül barázdálhat. Ezenfelül Vul
canus templomában érczszobrot állítottak fel neki, e tisztelettel 
vigasztalván őt sebe okozta sántasága miatt. 18

XVII. Míg Porsenna a várost szorongatá, éhség támadt 
a rómaiak közt, és az etruskok egy másik serege külön betört 
az országba. Publicola, ezúttal harmadízben consul, azt hitte, 
hogy Porsennával szemben legczélszerűbb nyugodtan maradni és 
megőrizni a várost, az etruskok ellen azonban kirohanást intéz, és 
összecsapván velők, megfutamítja őket, és közülök 5000-et le
vág. Mucius tettét többen és különféleképen beszélik el, a szerint 
kell tehát azt előadnunk, a mint leghitelesebbnek látszik. Mucius 
minden erényben kiváló, hadi dolgokban pedig a legkiválóbb 
férfiú volt. Ez elhatározta, hogy Porsennát elveszti, s etrusk 
nyelven is beszélvén, a táborba osont, etrusk ruhát öltvén 
magára. Megkerülte a bírói széket, a melyen a király ült, de 
mivel őt biztosan fel nem ismeré, felőle meg kérdezősködni 
nem akart, azért kardot rántva, azt, a kiről az együttülők 
közöl leginkább gondolá, hogy a király, megölé. E miatt el
fogták és vallatóra vonták. Egy parazsat tartalmazó serpenyő 
állott ott, melyet Porsenna számára hoztak be, ki áldozni 
szándékozott, ennek fölibe tartá jobb kezét, és mialatt húsa 
égett, megállott és merész, mozdulatlan tekintettel nézett Por- 
sennára, míg ez csodálkozva bocsátá el, és kardját átnyujtá 
neki bírói székéből, Mucius pedig balkezével nyúlt utána, hogy 
elvegye. Innét nyerte, mint mondják, Scaevola nevét, mi annyit 
jelent, mint balog. És bevallá, hogy legyőzi ugyan Porsenna 
iránt a félelmet, de annak nagylelkűségétől meggyőzetett, 
azért hálával felfedezi előtte azt, mit erőszakkal ki nem csikar
hatott volna belőle: «Háromszáz római, úgymond, bolyong

18 Vulkán is sánta volt.
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táborodban, ugyanazon elhatározással mint én, és a kedvező 
alkalmat lesi. A sors reám esett, hogy első tegyek kísérletet* 
de nem vádolom a végzetet, hogy elhibáztam a derék férfiút, 
ki méltóbb arra, hogy a rómaiak barátja legyen, mint ellen
sége». Hallván ezeket .Porsenna hitelt adott szavának, és haj
landóbb lett a kibékülésre, nézetem szerint, nem annyira a 
háromszázaktól való félelemből, min a rómaiak bátorsága és

Mucius Scaevola Porsenna előtt.

erénye iránti tiszteletből és csodálatból. E  férfiút minden iró 
általában Mucius és Scaevolának nevezi, csak Athenodoros,19 
Sandon fia, állítja Octaviához, Caesar nőtestvéréhez intézett 
művében, hogy Posthumiusnak is nevezték.

XVIII. Maga Publicola Porsennát, mint ellenséget nem 
tartá oly veszedelmesnek, mint hasznosnak annak barátságát 
és szövetségét Rómára nézve, és azért nem is vonakodott

Stoikus bölcs, Tiberius nevelője.
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annak bírói eldöntése alá bocsátani Tarquinius ügyét; sőt 
teljes bizalommal többször elibe idézte Tarquiniust, bebizonyí
tandó, hogy mily rendkívül gonosz ember az, és hogy joggal 
fosztatott meg az uralomtól. Tarquinius azonban daczosan azt 
feleié, hogy maga fölött nem fogad el senkit bírónak, Porsen- 
nát pedig legkevésbbé, ki mint szövetséges, annyira ingatag. 
Porsenna megneheztelvén, rossz véleményt alkotott felőle, de 
egyúttal, mert fia Aruns is ösztönző, ki a rómaiakat pártolá, 
a háborúnak véget vetett oly feltétel alatt, hogy az etruskoktól 
elszakított területtől elállanak, hogy a hadi foglyokat neki 
visszaküldik, a szökevényeket ellenben visszanyerik. Ezek foly
tán a patriciusi családokból tiz ifjat, és ugyanannyi hajadont 
adtak kezesül, kik között volt Publicola leánya, Valeria is.

XIX. Miután ez megtörtént, Porsenna bízván az esküben, 
már minden hadi készülődéssel felhagyott, midőn a római 
hajadonok lementek fürdeni a Tiber partra, hol a folyó fél
holdalakban kanyarodván, a vizet csendessé és hullámnélkülivé 
teszi, minthogy sem őrt, sem járókelőket vagy áthajózókat 
nem vettek észre, vágy támadt bennök átúszni a sebes folyású 
és mély örvényű folyón. Némelyek azt állítják, hogy egyikök* 
névszerint Cloelia, lóháton hatolt át a vizen, és a többieket, 
kik úsztak, biztatá és bátorítá. Midőn szerencsésen átjutottak, 
Publicolához mentek, ez sem csodálkozását, sem tetszését nem 
nyilvánítá, sőt neheztelt, tartván attól, hogy a hűség tekinte
tében Porsennánál magát rosszabbnak tanúsítja, és hogy a 
hajadonok merész tette miatt a rómaiak csalárdsággal fognak 
vádoltatni. Azért összefogatván őket, visszaküldő Porsennához. 
Tarquinius emberei ezekről előre tudósítást nyervén, lesbe 
állottak, és a leányok kísérőit az átkelésnél számra nagyobb 
erővel megtámadták. Ezek mindamellett védekeztek, Publicolá- 
nak leánya pedig, Valeria, a harczolókon áttörvén elfutott és 
a három szolga, ki szintén elmenekült, biztonságba helyezte őt. 
A többiek azonban a harczolókkal összekeveredve veszedelem
ben forogtak, míg Aruns, Porsenna fia, értesülést nyervén 
segítségükre nem sietett, és az ellenséget megfutamítván, meg
menté a rómaiakat. Midőn Porsenna a visszavezetett leányokat 
meglátá. tudakozódott afelől, a ki e tettet kezdeményező és a
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többieket felbiztatá. Cloelia nevét hallván, nyájas és derült 
arczczal tekintett reá, majd királyi lovai közül egyet gazdagon 
felszerszámozva elővezettetett, és azt neki ajándékozá. Ezt azok 
hozzák fel bizonyságul, kik azt állítják, hogy Cloelia egyedül 
kelt át lóháton a folyamon. Mások azonban ezt tagadják és 
szerintük Porsenna csak férfias bátorságát akarta evvel ki
tüntetni Lovas szobra a szent ú t20 azon oldalán áll, mely a 
Palatini hegyre vezet; ámbár erről némelyek azt állítják, 
hogy az nem Cloeliáé, hanem Valériáé. Porsenna békét kötvén a 
rómaiakkal, többfélekép tanusítá a város irányában nagylelkű
ségét, így megparancsolta katonáinak, hogy el ne vigyenek 
mást, mint fegyvereiket, sőt hátrahagyván élelmiszerekkel és 
drágaságokkal megrakott táborát, azt a rómaiaknak ajándékozá. 
Azért még mai nap is, midőn az állami javakat áruba bocsát
ják, először Porsenna javait kiáltják ki, ez által örök időkre 
íentartják e férfiú iránti hálájuk emlékét. Egyszerű és ódon 
mivü érczszobra a tanácsterem közelében áll

XX. Ezután hogy a sabinok betörtek Róma területére, 
Marcus Valerius, Publicola testvére és Postumius Tubertus 
választattak consulokká. Marcus a legfontosabb ügyeket Publi
cola tanácsa szerint és annak jelenlétében intézvén el, két nagy 
csatában győzött, és a másodikban egy emberét sem veszíté 
el, noha az ellenségből 13000-et vágott le. Jutalmul a diadal
meneten kívül egy házat nyert, melyet a palatini hegyen épí
tettek számára közköltségen. Az akkori időkben az ajtók 
közönségesen lefelé nyíltak az udvarra, egyedül az ő házánál 
készítették azokat úgy, hogy az utczára szolgáltak; oly előny, 
mely megörökíté ama tiszteletet, melyet a néptől nyert. Mond
ják, hogy azelőtt a helléneknél szintígy voltak az ajtók be
rendezve, és itt a színjátékokra hivatkoznak, melyekben azok, 
kik ki akarnak menni, belülről kopogtatnak és zörgetnek ajtói
kon, azért, hogy a járókelők és a ház előtt állók kívülről 
észrevegyék, és az ajtónak az utczára nyíló szárnyától fel ne 
taszítassanak.

20 Az amphitheatrumból a Capitoliumba vezető ut, és szentnek 
— Via Sacra — neveztetett, mert a havi áldozatokat azon vitték fel a 
Capitoliumba. A diadalmenetek is ezen keresztül vonultak ugyanoda.
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XXL A következő évben Publicola ismét, és pedig negyed
ízben lett consul, mert a sabinok és latinok szövetkezése hábo
rút helyezett kilátásba. Egyidejűleg a várost bizonyos babonás 
félelem szállta m eg; mert akkor minden viselŐs asszony hibás 
alkatú gyermeket hozott a világra, és minden szülés idétlen 
volt. Miután Publicola a sybillai21 könyvek utasítása szerint 
Plútónak engesztelő áldozatot hozott, a delphi jósdától rendelt 
versenyjátékokat megújította, és az istenségbe vetett bizalmával 
felbátorítá a várost, az emberektől származó veszélyekre for- 
dítá figyelmét, mert az egyesült ellenség nagy előkészületeket 
tett. Volt a sabinok közt egy Appius Clausus nevii férfiú, ki 
nemcsak gazdagsága és testi erejének nagysága által tűnt ki, 
hanem erényének tekintélyére és ékesszólásra nézve is az elsők 
között állott. O sem kerülhető el azt, mi a nagy embereknek 
közös sorsa, mert ő is az irigység tárgya lön. Azzal, hogy a 
háborút elkerülni törekedett, irigyelnek arra a vádra nyújtott 
alkalmat; hogy a rómaiak hatalmát növeli, hazájának leigázása 
és zsarnok uralom elnyerése czéljából. Appius is észrevevén, 
hogy a nép az ily beszédeket szívesen hallgatja, meg hogy ő 
a háború- és katona-pártiak előtt nem szívesen türtté tette 
magát, félt, hogy bíróság elé állítják, azért barátainak és roko
nainak körét és hatalmát védelmére késznek találván, lázadást 
szított. Ez volt a háború késésének és a sabinok habozásának 
oka. Publicolának nemcsak arra volt gondja, hogy mindezek
ről értesülést szerezzen, hanem hogy előmozdítsa és éleszsze a 
viszályt, és voltak bizalmas emberei, kik az ő nevében értésére 
adták : «hogy Publicola azt tartja, hogy oly derék és igazságos 
embernek, mint te vagy, nem szabad polgártársain boszut 
állani, noha jogtalanságot szenvedtél, ha azonban, hogy maga
dat megmentsed, kivándorolni és irigyeidet kikerülni akarod, 
úgy mind az állam, mind a saját nevében oly fogadtatásban 
részesítend, mely méltó a te erényeidhez és a rómaiak hír
nevéhez.» Clausus ezt többszöri megfontolás után jelen kény·

21 Sybilla Zeus papnője volt, kinek könyvei Solon idejében kerül
tek Ázsiából Görögországba és innét Rómába. Jóslatokat tartalmazott a 
római birodalomra vonatkozólag. Pálmalevelekre voltak hatméretü versek
ben írva. A Marius-féle zavargások alkalmával pusztultak el.
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szerű helyzetében a leghelyesebbnek tartá: összehívja barátait, 
azok szintén sokakat nyernek meg, és ötezer családot gyer
mekekkel és asszonyokkal együtt, kik a sabin nép legbékésebb 
részét képezték és szelíd erkölcsű és nyugalmas lakosok voltak, 
kiköltöztetvén, Rómába vezeté őket. Publicola előre értesülvén 
erről, barátságosan, szívesen fogadá és minden jogokban része- 
síté őket. Ugyanis a családokat azonnal fölvevé a polgári jog 
kötelékébe, és mindegyiknek két hold földet osztott ki, az 
Anio folyó mellett. Claususnak pedig huszonöt holdat adott 
és felvette a senatusba. Ez volt politikai pályájának kezdete, 
melyen oly eszesen haladott, hogy a legelső méltóságra jutott 
el, nagy hatalomra tett szert és megalapítá a Claudiusok nem
zetségét, mely fényben egy családnál sem áll hátrább Rómában.

XXII. Eme kivándorlás folytán a sabinok viszályai elintéz
telek, de a nép vezetők nem engedék polgártársaikat béke 
és nyugalom közt élni, azon panaszkodván, hogy Clausus azt, 
a mit köztök végre nem hajthatott, mint menekült és a haza 
ellensége fogja keresztülvinni, hogy t. i. a szenvedett sérel
mekért ne vegyenek elégtételt a rómaiakon. Nagy sereggel 
megindultak tehát és Fidenae körül tábort ütöttek. Róma 
előtt, egy erdős és szakadékos vidéken 2000 nehéz fegyverzetű 
katonát lesbe állítának és abban a szándékban voltak, hogy 
kora reggel egynéhány lovast zsákmányolni küldenek ama 
meghagyással, hogy ha a város közelébe jutnak, színleg vonul
janak vissza, míg az ellenséget a leshelyre csalják. Ezekről 
Publicola a szökevények által még aznap értesülvén, rögtön 
minden irányban rendelkezéseket tett, és seregét felosztá. 
Posthumius Balbus, az ő veje még az este 3000 nehéz fegyve
ressel elindult és megszállta azokat a magaslatokat, melyek 
alatt a sabinok lesben állottak, és szemmel tartá őket. Consul- 
társa, Lucretius, pedig rendeletet kapott, hogy a városban levő 
legkönnyebb és legvitézebb csapattal a zsákmányra indult 
lovasságot támadja meg. Maga meg a többi sereggel az ellen
séget körülkeríti. Szerencsés véletlenből hajnal táján sűrű köd 
ereszkedett alá, ekkor Posthumius nagy lármával a hegytetőkről 
a lesben állókra veti magát, Lucretius ped'g az övéivel az 
előre nyomuló lovasokat támadja meg, Publicola meg az
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ellenség táborába tör. így a sabinok mindenünnen rossz hely
zetbe kerültek és megverettek. A táborban levők nem is véde
keztek, hanem futásnak eredtek és azonnal felkonczoltattak a 
rómaiaktól; így reményök veszedelmökké vált. Mert mindegyik 
azt vélve, hogy a másik biztonságban van, nem gondolt arra, 
hogy harczoljon és helyt álljon ; azok, kik a táborban voltak 
a lesben állók felé szaladtak, ezek meg viszont a tábor felé; 
így futás közben szembejővén azokkal találkoztak, a kik felé 
futottak, és kik magok is segélyre szorultak, noha tőlük segít
séget reménylettek. Hogy a sabinok mindnyájan el nem vesztek, 
hanem nehányan megmenekedtek, azt a közelfekvő Fidenae 
városának köszönhették, főleg azok, kik a táborból futottak el, 
midőn az elfoglaltatott. A kik pedig Fidenaet el nem érték, 
megölettek vagy foglyul estek.

XXIII. E  sikert, noha a rómaiak minden nagyobb ese
ményt az istenségnek szoktak tulajdonítani, egyedül a vezér 
művének tekintették; és az első szó, mit a harczban részt- 
vettektől hallani lehetett, az volt, hogy Publicola az ellenséget 
sántán, vakon és csaknem megkötözve adá kezeikbe, hogy 
használják kardjokat ellenök. Vagyonilag is gyarapodtak a 
szép zsákmány és hadi foglyok által. Publicola azonban, alig 
hogy megtartá diadalmenetét és az utána megválasztott con- 
suloknak a kormányt átadá, befejezé életét, melyet a mennyire 
embernek lehetséges fölékesített mindazzal, mit csak jónak és 
szépnek tartanak. A nép pedig mintha mitsem tett volna azért 
mit Publicola életében kiérdemelt és annak teljes hálával tar
toznék, elhatározá, hogy holtteste közköltségen temettessék el, és 
hogy mindenki egy quadransszal 22 járuljon e tiszteletadáshoz 
a nők pedig külön maguk közt megegyezvén, teljes egy évig 
gyászolták; tiszteletre és követésre méltó kitüntetés valóban! 
A polgárság határozata folytán a városon belül az úgynevezett 
Velián temették el, és minden nemzetségének jogot adtak 
ott temetkezhetni. Ma családjából senkit sem temetnek oda, 
csak a holttestet viszik ama helyre és leteszik; egy ember 
égő fáklyát tartván kezében, azt egy pillanatra a sírba alá-

22 Körülbelül 12 fillér.
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bocsátja és azután mindjárt felemeli; ezzel tettleg tanúsítván, 
hogy a halottnak e tiszteletre joga van, de azzal nem él, és 
azután a halottat elviszik.

SOLON ÉS PUBLICO LA EG YBEV ETÉSE .

I. Ez összehasonlításnál egy sajátságos körülmény tűnik 
fel, mely egyéb életrajzaimban nem könnyen fordul elő ; az, 
hogy az egyik utánzója, a másik meg tanúja volt annak, a 
kivel összehasonlíttatik.23 Tekintsük csak, váljon ama nézet, 
melyet Solon Croesus előtt a boldogságra vonatkozólag nyil
vánított, nem inkább Publicolára illik-e, mint Tellosra! Mert 
Tellost, kit Solon kedvező sorsa, erényei és jó gyermekei miatt 
a legboldogabb embernek tartott, költeményeiben sem mint 
derék embert nem említi, sem pedig gyermekei, sem ő hivatal 
által híresek nem lettek. Publicola azonban erényei miatt még 
éltében első vóíf a rómaiak között hatalomra és tekintélyre 
nézve egyaránt, halála után pedig a legkitűnőbb családok és 
nemzetségek a Publicolák, Messalák és Valeriusok hatszáz 
éven keresztül a mi napjainkig nemes származásuk dicsőségét 
ő reá vezetik vissza. Tellos ugyan az ellenségtől öletett meg 
és mint derék férfiú halt meg, ki helyét megállta és küzdött, 
Publicola azonban az ellenséget kaszabolta le, a mi mégis 
szerencsésebb dolog, mint a csatatéren maradni, mint consul 
és hadvezér látta ő általa győzni hazáját, tiszteletben részesült, 
és diadalmenetet tartott, és így érte a Solontól irigylésre- 
méltónak és boldognak tartott halál. Amaz óhaj, melyet Mim- 
nermoshoz24 való válaszában az élet hosszáról kifejez :

Halni siratlanul én nem akarnék, jobb ha, barátim !
Nektek holtom után bút hagyok és könyeket,25

az is Publicola boldogságát bizonyítja. Mert halálával nemcsak

23 A mennyiben Publicola Solont utánzá, Solon pedig jós szemmel 
.mintegy előre jelezte Publicola boldogságát.

24 Kolophonból, kortársa Solonnak. Zenész'és költő volt.
25 Székács fordítása.
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barátainak, rokonainak, hanem az egész városnak sok ezereknek 
okozott könyeket, bánatot és mély szomorúságot. A római nők 
pedig úgy gyászolták őt, mintha magzatukat, testvéröket és közös 
atyjokat veszítették volna el benne. Solon továbbá azt mondja:

Vágyom kincsek után, ámbár nem jogtalan úton.
Mert noha későn jön, mégis elér a boszú.

Publicolát a sors abban is részesíté, hogy nemcsak rossz úton 
nem gazdagodott meg, hanem jót tevén a szükölködőkkel, 
vagyonát dicséretesen használta fel. Tehát ha Solon legbölcsebb 
az emberek közt, úgy Publicola a legboldogabb. Mert mindazokat 
a javakat, melyeket Solon mint legnagyobbakat és legbecseseb
beket óhajtott, Publicola megszerezte és élvezte élete végéig.

II. így dicsőíté Solon Publicolát, és viszont Publicola 
Solont, kit a népuralmi államforma megalapítója számára a 
legkitűnőbb példaképül állított fel. Az uralkodói hatalomból 
kiküszöbölvén a büszkeséget, azt mindenkivel szemben jóaka
róvá és kellemessé tette. Úgyszintén több törvényt is vett át 
tőle. így a hatósági állások betöltésének urává a népet tette, 
továbbá megadá a vádlottaknak azt a jogot, hogy a néphez, 
mint Solon a népbirákhoz, felebbezhessenek. Nem állított fel 
ugyan új senatust, miként Solon, de a meglevőt gyarapítá, 
számban majdnem megkétszerezvén. A quaestoroknak a pénz
ügyek élére állításával oda czélzott, hogy a consulnak, ha 
tisztességes ember, érkezése legyen fontosabb állami ügyekre, 
ha pedig nem tisztességes, ne nyerjen még több alkalmat 
visszaélésekre, a midőn mind a többi államügyek, mind pedig 
a pénzügyek felett korlátlanul intézkedik. A  zsarnokok iránti 
gyűlölet Publicolában sokkal hevesebb volt. Solon csak azt 
bünteti meg, kire az rábizonyul, Publicola azonban megengedi 
azoknak megöletését még a vizsgálat előtt. Solon helyesen és 
j°ggal dicsekedhetik, hogy a korlátlan uralmat visszautasítá, 
noha a viszonyok megokolták és polgártársai is szívesen vették 
volna. De nem kevésbbé szolgál Publicolának dicséretére, hogy 
korlátlan hatalmat nyervén el, azt népszerűbbé tette, sőt még 
a vele járó jogokkal vvse élt. De mint látszik Solon már előbb 
belátá, hogy a nép :
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A fejedelme szavára a legjobban csakis úgy hajt,
Hogyha szabadján nincs, sem leigázva nagyon.

III. Különös érdeme Solonnak az adósságok eltörlése, 
a mi leginkább megszilárdítá a polgárok szabadságát. Mert 
mi haszna sincs az egyenlőséget létesítő törvényeknek, ha az 
adósságok megfosztják ettől a szegényeket, kik, a miben leg
inkább látszanak élvezni a szabadságot, mint a bíróságokban, 
hatóságokban, a tanácskozásokban, ott leginkább szolgái a 
gazdagoknak, a kiknek alárendeltjei és tőlük függnek. Ennél 
azonban fontosabb az, hogy míg minden adósság-eltörlést 
lázongás szokott követni, addig Solon egyedül evvel csendesíté 
le a már kitört lázadást, mint veszélyes de hatékony orvossággal 
alkalomszerüleg élvén vele, és e rendelkezés népszerűtlenségét 
és gyanúsítását az őt környező erény és hírnév hatalmával 
legyőzé. A mi nyilvános szereplésüket illeti, Solonnál ennek 
kezdete volt fényesebb, mert ő vezetett és nem követett senkit, 
maga, nem pedig másokkal hajtotta végre legtöbb és legna
gyobb közintézkedéseit. Míg Publicolának a vége volt szerencsés 
és irigylésre méltó. A mennyiben Solon az általa létesített 
alkotmány pusztulását saját szemével láthatta, míg Publicoláé 
egész a polgári háborúkig fenntartá a rendet Rómában. Solon 
alig hogy törvényeit meghozta, azokat minden támasz nélkül 
fatáblákban és betűkben hagyván hátra, Athénből eltávozott. 
Publicola ellenben Rómában maradt, uralkodott és intézte 
a közügyeket és ezáltal megszilárdítá és biztos alapra fekteté 
az alkotmányt. Solonnak minden törekvése daczára nem sikerült 
Peisistratos tevreinek gátot vetni, noha azokat előre észre
vette, hanem meggyőzetvén, engedett a növekvő zsarnokságnak. 
Publicola ellenben egy hosszú időn át virágzó és hatalmas 
királyságot rontott le és törölt el, a midőn Solonéhoz hasonló 
bátorságot és elhatározottságot tanúsított, de erényét a sze
rencse meg sikeres hatalma támogatta.

IV. A  mi hadi tevékenységöket illeti, úgy plataeai Dai- 
machos 26 még a megariak elleni vállalatot sem tulajdonítja 
Solonnak, a mint azt föntebb elbeszéltük. Míg Publicola leg-

26 Történetíró, ki nem sokkal később élt N. Sándor után. Strabo 
említi meseszerű indiai történetét.
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kiválóbb hadi tényeket hajtott végre sikerrel mint hadvezér 
és katona. A mi politikai tevékenységüket illeti, úgy Solon 
tréfaszerüleg és esztelenséget tettetve lépett a nyilvánosság elé, 
hogy Salamis ügyében beszéljen, Publicola ellenben legott a 
legnagyobb veszedelembe vetvén magát, szembe szállt a Tarqui- 
niusokkal, és felfedezte az árulást. O neki köszönhető főleg, 
hogy a vétkesek elvették büntetésöket, és az alól nem mene
külhettek; de nemcsak személyükben üzé ki Rómából a zsar
nokokat, hanem reményeiket is kiirtá. És míg amaz ügyekben, 
melyek küzdelmet, bátorságot és ellentállást követnek, bátran 
és állhatatosan járt el, még több bölcseséget tanúsított azokban, 
melyek békés alkudozást és szelíd rábeszélést kívánnak, a 
mennyiben a le nem győzött és félelmes Porsennát ügyesen 
megnyeré és barátjává tévé. Erre vonatkozólag azt jegyezhetné 
meg valaki, hogy Solon visszaszerezte az athénieknek a már 
elvesztett Salamist, míg Publicola lemondott arról a területről, 
melyet a rómaiak már bírtak. Azonban a tetteket a fennforgó 
körülmények szerint kell megítélni. Mert az ügyes politikus 
azon az oldalon nyúl az ügyekhez, a melynél fogva legköny- 
nyebben megragadhatók, így sokszor a résznek feláldozása 
által megmenti az egészet, és a kicsinyről lemond, hogy 
nagyobbhoz juthasson. így e férfiú is akkor lemondván egy 
idegen területről, állandóan biztosítá egész hazáját, és a kiknek 
nehéz dolog volt saját városukat megóvni, azoknak még az 
ostromlók táborát is megszerzé. Az ellenséget birájává tevén, 
győztes lett, és a győzedelemmel annyit nyert el, a mennyit 
szívesen adott volna érte. Mert Porsenna véget vetett a hábo
rúnak és tábori készleteit a rómaiaknak hagyá hátra, eré
nyeikhez és becsületükhöz való bizalmában ; ezt pedig vezérök 
keltette föl benne mindnyájok felől.
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séget nem szerzett részére. Atyja Neokles, közép
sorsú polgár volt Athénben, a Leontis nemzetségnek 

Phrear1 községéből. Anyja részéről pedig korcsszülött,2 mint 
e vers mondja:

Phanias azonban azt állítja, hogy Themistokles anyja nem 
thrák, hanem kariai és neve nem Abrotonon, hanem Euterpe 
volt. ‘ Sőt Neanthes3 szülővárosának Halikarnassost jelöli meg 
Káriában. Minthogy a korcsszülöttek Kynosargesben tartották 
gyakorlataikat — ez a kapukon kívül levő s Herakles tisztele
tére szentelt gymnasium, mert ő sem volt az istenek közt 
törvényes születésű, hanem korcsszármazással volt megbélye
gezve halandó anyja miatt — azért Themistokles néhány nemes 
születésű ifjat rábeszélt, hogy menjenek le vele a Kynosar- 
gesbe gyakorlataikat végezni. Ennek megtörténtével, úgy látszik, 
hogy a nemes és nemtelen származásúak közti különbséget 
ravasz módon megszünteté. Hogy a Lykomedák nemzetsé

1 Attikai község a Piraeushoz közel a tengerparton.
2 Ez alatt nemcsak a törvénytelen ágyból születetteket értették a 

görögök, hanem azokat is, kiknek anyjuk idegen származású volt.
3 A Propontis melletti Kysikosból, szónok és történetíró.

I.

Abrotonon thrák nő, én hoztam őt a világra: 
Büszke Themistoklest, néktek hellasiak.
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gével rokoni viszonyban állt, az tény; mert a Lykomedák4 
közös szentélyét, melyet a barbárok felégettek, Themistokles 
helyre állítá és festményekkel ékesíté, mint a hogy Simonides 
elbeszéli.

II. Már mint gyermek telve volt hévvel, a hogy általánosan 
állítják és értelmes természeténél meg hajlamánál fogva nagy 
tettekre és a közéletre termett. Mert tanulása után, pihend 
s szabad idejében nem játszott és hivalkodott, mint a többi 
gyermekek, hanem magában beszédeken töprengve és azok

szerkesztése közt találták. Ezek 
pedig egyes társaira vonatkozó 
vád- vagy védbeszédek voltak. 
Azért szokta tanítója néki mon
dani : «Fiú, te semmiben sem 
leszel kicsiny, hanem nagy, akár 
a jóban, akár a rosszban». Az 
erkölcsképző tanúlmányokkal és 
művészetekkel, melyek csak szó
rakozást vagy finomabb modort 
nyújtanak, csak vontatva és kel
letlenül foglalkozott; míg azok
ban, melyek az észképzés és gya
korlati tevékenységre irányúl- 
tak, korát meghaladó buzgalmat 
tanúsított, bízván tehetségében. 
Azért később, midőn azok, a kik 

az úgynevezett szabad és előkelő foglalkozásokban jártasoknak 
tárták magokat, gúnyolódtak fölötte, indíttatva érzé magát 
önhittebben visszautasítani őket, hogy nem ért ugyan a lant 
felhangolásához, se a hárfa pengetéséhez, de egy kis és név
telen várost, ha az kezébe jutna, nagygyá és híressé tudna 
tenni. Ámbár Stesimbrotos5 azt állítja, hogy Themistokles is

Themistokles.

4 Régi papi nemzetség, a melynek tagjai az eléusisi ünnepi szer
tartásokra felügyeltek.

δ Perikies kortársa, Themistokles és Thukydides életrajzait írta
meg.
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hallgatta Anaxagorast6 és Melissosnak7 a természettudósnak 
tanítványa volt, de téved az időszámításban. Mert Melissos 
Periklésszel szemben, ki Themistoklesnél sokkal későbben élt, 
mint vezér védelmezte az ő általa ostromolt Sámost, Anaxa- 
goras pedig bizalmas viszonyban állt Periklésszel. Több hitelt 
lehet adni azoknak, a kik Themistoklest a phreari Mnesi- 
philos buzgó tanítványának tartják. Ez nem volt sem szónok, 
sem egyike ama bölcseknek, a kiket természettudósoknak 
hívtak, hanem azzal foglalkozott, a mit akkor bölcseségnek 
neveztek, t. i. az államkormányzati ügyességgel és a köz
ügyekben való gyakorlati belátással s azt, mint Solontól 
átszármazott külön iskolát fentartá. E tanokat később vitat
kozó szóművészettel kapcsolták össze és a gyakorlati ügyekről 
a szó terére tértek át, azért sophistáknak neveztettek. The- 
mistokles azonban már a közpályán működött, midőn Mne- 
siphiloshoz csatlakozott. Ifjúságának első hevében követke
zetlen és határozatlan volt; természeti ösztöne, a melyet sem 
az ész, sem a nevelés nem korlátozott, foglalkozásaiban ellen
tétes szélsőségekre ragadta, sőt gyakran a rossz útra terelte. 
Ezt később maga is beismerő, azt mondván, hogy a legvadabb 
csikókból lesznek a legjobb lovak, ha kellő tanítást és ido- 
mítást nyernek. Azok az elbeszélések, a melyeket némelyek 
ide fűznek, hogy atyja kitagadta, hogy anyja maga oltá ki 
életét fia becstelensége fölötti fájdalomtól lesújtva, kétségkívül 
valótlanságok. Ellenben mások meg azt állítják, hogy atyja 
őt a köztevékenységtől elvonandó, megmutatá néki a tenger
parton heverő, töredezett, elhagyott háromevezősöket, utalván 
arra, hogy a nép is így bánik el vezéreivel, ha már nincs 
reájok többé szüksége.

III. De úgy látszik, hogy Themistokles korán és ifjú hévvel 
adta magát a közügyekre és korán hatalmába kerítő őt a 
dicsőség vágya, s minthogy mindjárt kezdetben elsőségre töre
kedett, merészen szembe szállt a városban levő leghatalmasabb

6 Klasomenéből 500 körül Kr. e. nevezetes bölcseleti iskolát alapí
tott, a melyben tanítványai voltak Perikies, Euripides, Thukydides és 
Sokrates is. Száműzetésben halt meg.

1 Parmenides és Herakleitos tanítványa. 450. Kr. sz. e.
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és legmagasabb állású egyénekkel, különösen Aristidesszel, 
Lysimachos fiával, a ki mindig ellentétes irányt követett vele 
szemben. Általában azt hiszik, hogy az az ellenséges indulat, 
a melylyel iránta viseltetett, gyermekes okból vette kezdetét. 
Mindketten ugyanis, mint Ariston8 a bölcselő írja, a keosi 
származású, szép Stesilaosba voltak szerelmesek. E miatt a 
közügyek terén is folyton viszálykodtak. De meg életök módja 
és erkölcseik külön becse is növelni látszik meghasonlásukat, 
Arisztides természeténél fogva szelíd és fedhetlen erkölcsű 
ember volt. Közműködésében nem keresi a tetszést vagy 
dicsőséget, hanem a legjobb szándéktól vezéreltetve, a bizton
ságot és igazságot tartá szeme előtt. Azért volt gyakran 
kénytelen Themistoklesnek, a ki a népet sokban nyugtalanná 
és nagy kiadásokra ösztönzé, ellenszegülni s hatalma növeke
dését meggátolni. Mert, mint beszélik, Themistokles annyira 
lángolt a dicsőségért s a hírnév annyira ösztönzé nagy tettek 
véghezvitelére, hogy még ifjú korában, midőn Marathónnál 
a barbárok ellen vívott ütközet után Miltiades hadvezéri 
tehetségét szerte magasztalták, ő önmagában tépelőde folyton, 
az éjjeket átvirasztá, a szokott lakomákat elkerüld és midőn 
kérdezősködtek és csodálkoztak megváltozott élete módja fölött, 
azt feleié, hogy Miltiades győzelmi jele őt aludni nem engedi. 
A barbároknak marathoni vereségét mindenki a háború befe
jezésének tekinté, Themistokles azonban nagyobb küzdelmek 
kezdetének tartá azt, a melyre az egész Hellas üdvéért magát 
is megedzé, de a várost is előkészité, már távolról belátván a 
jövőbe.

IV. Először is ő volt az, a ki indítványt tett az athéniek 
előtt, hogy ne oszszák fel a lauriumi9 ezüstbányák jövedelmét 
maguk közt, a mint eddig szokásban volt, hanem eme pén
zekből háromevezősöket készíttessenek az Aigina-beliek elleni 
háborúra. E háború akkor teljes erővel dúlt Hellasban és az 
Aigina-beliek számos hajóikkal hatalmukban tartották a ten
gert. Themistokles annál könnyebben beszélte reá az athe-

8 Zenon tanítványa Kios szigetéről, szerelmes történetek írója.
9 Hegy, nem messze a sunioni hegyfoktól Attikában, híres ezüst

bányákkal.



THEMISTOKLES. 2 4 9

nieket, mert nem Darius- vagy a perzsákkal rémité őket, hisz 
ezek távol voltak s visszatérésüktől nem igen tartottak, hanem 
kellő időben felhasználá polgártársainak az Aigina-beliek elleni 
gyűlöletét és féltékenységét az előkészületek megtételére. így 
tehát ama pénzekből 100 háromevezőst készítettek, a melyeken 
még Xerxes ellen is harczoltak. Ez időtől kezdve a várost 
lassanként a tenger felé irányítá és vezeté, a mennyiben 
szárazon még szomszédjaival sem mérkőzhetett meg, tengeri 
erejével pedig nemcsak a barbárokat tarthatá távol, hanem 
még egész Hellas fölött uralkodhatnék ; így, mint Platon 
mondja, a bátor hoplitákat hajósokká és tengerészekké tévé, 
és ezzel ama szemrehányást vonta magára, hogy a pajzsot 
és a lándzsát elvevén a polgároktól, az evezőpadhoz és lapá
tokhoz szorítá az athénei népet. Mindezeket, mint Stesimbro- 
tus beszéli. Miltiades ellenzése daczára vitte keresztül. Eme 
tette által, hogy mennyiben ártott vagy nem az alkotmány 
tökélyének és tisztaságának, az mélyebb megfontolást igényel. 
Hogy pedig Hellas akkori megmentését a tengeri erőnek 
köszöné és hogy az athéniek elpusztúlt városát ugyanazon 
háromevezősök állították helyre, egyebek mellett Xerxes is 
tanusítá. Mert ez, noha szárazföldi serege még sértetlenül 
állott, hajóhadának legyőzése után megfutott, mint a ki a 
mérkőzésre képtelen, s Mardoniust nézetem szerint inkább az 
üldözés meggátlása, mint a görögök leigázása czéljából hagyta 
hátra.

V. Némelyek azt állítják, hogy Themistokles folyton pénzt 
szerezni iparkodott költekező életmódja miatt, mert szeretett 
áldozatokat bemutatni és az idegenekkel lakmározni, a mi 
tetemes összeget vett igénybe. Mások ellenben zsugorisággal 
vádolják, a ki még a néki küldött eledeleket10 is eladá. 
Midőn Philides lóidomító a két csikót nem adá neki, azzal 
fenyegeté őt Themistokles, hogy házát mihamar falóvá11 fogja 
tenni, arra czélozva, hogy családi viszályokat és rokonsági

10 Az áldozás a görögöknél vendégséggel fejeztetett be és azoknak, 
a kik meghivatván, a vendégségen meg nem jelentek, házukhoz küldék 
részöket.

11 Vonatkozás a trójai falóra.



250 PLUTARCHOS.

pöröket fog ez ember ellen támasztani. Hírvágyban mindenkit 
fölülmúlt. Még mint itjú ismeretlen ember a hermionei Epik- 
lestől, az athéniek által ünnepelt cziteramüvésztől sürgős 
kérelme folytán kieszközölte, hogy őt házánál oktassa, becs
vágyát helyezve abba, hogy házát sokan felkeresik és láto
gatják. Olympiába12 menvén, Kimonnal a vendégségekben, sát
rakban és egyéb fényűzési tárgyakban, készletekben versengett, 
de visszatetszést tapasztalt a görögöknél. Mert azt tartották, hogy 
Kimonnak, a ki még fiatal volt és nagy családból származott, 
az ilyesmiket el lehet nézni, ő azonban, a ki ismeretlen volt 
és magát vagyoni helyzetén felülemelni látszott, még hiú kér
kedés vádját vonta magára. Győzött, mint karvezető13 is a 
tragoediai előadásban, a mely küzdelem már akkor vetélkedés 
és dicsvágy tárgya volt és győzelme emlékére egy táblát aján
lott fel a következő felírással : «a phreari Themistokles, volt 
a karvezető, Phrynichos14 a szerző, Adeimantos archon». 
Mindazáltal a nép által megkedveltette magát, részint mert 
mindegyik polgárt nevén tudott szólítni a vitás ügyekben 
pártatlan bírónak tanusítá magát. így midőn egykor a 
keosi Simonides méltatlan dolgot követelt tőle, mint hadve
zértől, azt feleié néki: Valamint Simonides nem volna jó 
költő, ha dalaiban a mérték ellen vétene, úgy ő sem volna 
jó archon, ha a törvény ellen valakit kedvezményben része
sítene. Más alkalommal meg gúnyolódva Simonides felett, azt 
mondá, hogy nincs esze, midőn ócsárolja a korinthosiakat, 
a kik egy nagy városban laknak, magát pedig lefesteti, noha 
oly rút. Végre midőn elhatalmasodott és a nép kegyét elnyerte, 
addig fondorkodott Aristides ellen, míg őt ostrakismos utján 
száműzeté.

VI. Midőn a méd sereg levonult Hellas felé és az athéniek 
vezérválasztás felett tanácskoztak, állítólag mindnyájan félre

12 Az olympiai játékokra egybegyült nagy néptömeg nem férvén 
meg a városban, a versenytér közelében sátrak alatt tanyázott.

13 Choregos; ő állítá össze a drámai kart, felruházta, kitanította 
és fizette.

14 Egyike a legrégibb tragoedia-iróknak. Thespis tanítványa. Ő alkal
mazta legelőször a színpadon a női szereplőket.
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húzódtak a vezérség elől. megrémülvén a veszélytől. Csak 
Epikydes, Euphemides fia, a szónoklatban jártas, de gyáva 
lelkű és megvesztegethető népvezér, törekedett az uralomra és 
ügy látszik, hogy a szavazásból győztesen kerül ki. Themis- 
tokles félvén attól, hogy a közügyek végromlásra jutnak, ha a 
hatalom ennek kezébe kerül. Epykides dicsvágyát pénzzel elé
gítette ki. Dicsérik ama tolmácscsal szemben tanúsított eljá
rását is, a ki a méd király küldötteivel vizet és földet jött 
követelni. Ezt ugyanis, noha tolmács volt, elfogatá és népha
tározat folytán kivégezteté, mert a barbár rendeletéinek köz
lésére a hellén nyelvet merészelte használni. Hasonló elisme
résben részesült a zelai Arthmios15 elleni eljárása. Themis- 
tokles indítványa folytán úgy ő, mint gyermekei és ivadékai 
becstelenséggel sujtattak, mert a médék aranyát behozta a 
görögök közé. Legnagyobb műve azonban az, hogy a hellén 
villongásokat megszűnteié és a városokat egymással kibékíté, 
rábírván őket, hogy tegyék félre gyülölségeiket szemben a 
közös ellenséggel, a mibe főkép az arkadiai Cheilon mun
kálkodott vele közre.

VII. Mihelyt a parancsnokságot átvevé, megkisérlé rábeszélni 
a polgárokat, hogy a háromevezősökre szálljanak és a várost 
elhagyván, a tengeren Hellastól minél távolabb menjenek a. 
barbár elébe. Midőn ennek sokan ellenszegültek, a lakedai- 
monokkal egy tekintélyes sereget vezetett a Tempe16 szo
roshoz, hogy onnét fedezze Thessáliát, a mely akkor még, 
úgy látszik, nem tartott a médekkel. Midőn innét eredmény
telenül visszatértek és a thessáliaiak a királyhoz pártolván, az 
egész vidék le Boiotiáig meghódolt a perzsáknak, akkor már 
jobban hajoltak az athéniek Themistoklesnek a tengerre vonat
kozó javaslataihoz és elküldték egy hajóhaddal Artemisionhoz 17r 
hogy a tengerszorosokat őrizze. Itt a hellének Eurybiadesre 
és a lakedaimonokra kívánták bízni a vezérletet, az athéniek.

15 Zela kis-ázsiai város az Ida hegy lábánál. Arthmios athéni telepes- 
lehetett.

16 Thessalia és Makedonia közt fekvő híres völgy, a melyen a 
Peneios folyik keresztül.

17 Euboia szigetnek északi hegyfoka.
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azonban, mert hajóik száma a többiekét együttvéve felülmúlta, 
vonakodtak magokat másoknak alárendelni. Themistokles 
belátván a veszélyt, maga engedé át a parancsnokságot Eury- 
biadesnek és lecsendesíté az athénieket, megígérvén, hogy ha 
a háborúban, mint bátor férfiak viselik magokat, ki fogja vinni, 
hogy a hellének később önkényt vetik magokat hatalmok alá. 
Ez okból Hellas megmentésének a főtényezőjeként tekinthető, 
az athéniek pedig különösen neki köszönhetik azt a dicsőséget, 
hogy az ellenséget vitézséggel, a szövetségeseket pedig méltá
nyossággal győzték meg. Midőn a barbárok hajóhada Aphe- 
tainál18 horgonyt vetett, Eurybiades megrémült a szembenálló 
hajók tömegétől és értesülvén, hogy már kétszáz hajó Skia- 
thoson19 felül körülkerül, mielőbb Hellas belső részeihez akart 
visszavonúlni és Peloponnesosnál állást foglalni, hogy a szá
razföldi sereget a hajóhaddal egyesíthesse, teljes lehetetlen
ségnek tartván, hogy a király tengeri erejével szembe száll
hassanak. Az euboiak ekkor megrémülvén, nehogy őket a 
hellének cserben hagyják, Themistoklesszel titkon értekezésbe 
bocsátkoztak és Pelagont nagy összeg pénzzel hozzáküldték. 
Themistokles a pénzt elfogadá, mint Herodotos beszéli és 
Eurybiadesnek adá. Polgártársai közül főleg Architeles a szent 
hajó20 parancsnoka szegült ellen néki, ennek nem lévén pénze 
a hajósok zsoldjaira, igyekezett hazaevezni. Themistokles még 
inkább felingerlé ellene hajósait úgy, hogy összefutva erővel 
elvették tőle vacsoráját. Midőn e miatt Architeles elkeseredve 
boszankodott, Themistokles egy ládában kenyeret és húst 
küldött neki vacsorára, a fenekére meg egy ezüst talentumot 
tett, azzal az üzenettel, hogy most csak békében vacsoráljon, 
de másnap legyen gondja a hajósokra is, különben bevádolja 
az athéniek előtt, hogy az ellenségtől pénzt kapott. Ezeket a 
lesbosi Phanias beszéli el.

V ili. A tengerszorosok közt a barbárok hajóhada ellen vívott 
ütközetek teljes eldöntést ugyan nem eredményeztek, tényleg 
azonban a helléneknek nagy hasznukra voltak, mert a veszé-

18 A magnesiai tengeröböl nyílásánál.
19 Euboiától északra fekvő kis sziget, szemben Magnésiával.
20 A melyen Theseus Krétába evezett és visszatért.
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lyek tapasztalatilag megtanították őket arra, hogy sem a hajók 
nagy száma, sem a pompa, vagy fényes jelvények, sem kér
kedő lárma, vagy barbár hadi énekek meg nem rettenthetnek 
oly férfiakat, a kik tudnak kézre menni és szembe szállni 
mernek, sőt hogy az ilyeseket meg kell vetni és az ellen tes
tére rohanni, majd a tömegben viaskodni. És ezt úgy látszik 
Pindarus helyesen fogta fel, midőn az Artemision melleti csa
táról így szól: «hogy az athéni ifjak dicső alapját vetették 
meg a szabadságnak», mert valóban a győzelem kezdete 
bátorság. Artemision Euboia szigetnek Hestiaia21 felett észak 
felé nyúló partfoka, ennek átellenében fekszik Olizon, a melynek 
vidékét Philoktetes bírta. Itt van Artemisnek kis temploma, 
a melyet Keletinek is neveznek; és körülötte fák meg fehér 
márványoszlopok állanak. E kő, ha kézzel dörzsölik, oly szint 
játszik és oly illatot áraszt, mint a sáfrán. Az egyik oszlopon 
a következő hősi vers állt:

Soknemü férfiakat, kiket Ázsia tájai szültek 
Itt a hajóharczban öltek Athén fiai 

Tengeren és miután veszték a médosi serget,
Szűz Artemisnek jelt emelének emitt.22

A tengerparton mutatnak itt egy helyet, a melyen a fövény 
nagy körületen hamuszerü fekete porral van mélyen összeke
veredve, mintha égemény lett volna; azt tartják, hogy itt 
égették el a hajóroncsokat és holttetemeket.

IX. Amint a Thermopyláknál történtek hire eljutott Arte- 
misionba és megtudták, hogy Leonidás elesett, Xerxes meg elfog
lalta a szárazföldi átjárást, Hellas belsejébe vonultak vissza; az utó
csapatot az athéniek képezték, vitéz tetteik miatt büszkeséggel 
telve el. A partok mellett elhajózván Themistokles, ama 
helyeken, a melyekről azt hitte, hogy az ellenség horgonyt 
vethet és menedéket lelhet, feltűnő nagy betűket vésetett a 
kövekbe, a melyekre történetesen akadt, vagy a melyeket 
maga állíttatott a kikötő és vízbeszerző helyekre.

E felírásokban az iónoknak szivére köti, hogy a mennyire:

21 Tengerparti város Euboia szigetén.
22 Székács fordítása.
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szerét tehetik, csatlakozzanak hozzájok, atyáikhoz, a kik első sor
ban teszik ki magokat a veszélynek az ő szabadságokért, ha 
pedig ez nem volna lehetséges, okozzanak kárt s zavarokat a 
barbár seregben.

Ez által, a mint reményié, vagy átpártolásra bírja az ióni- 
akat, vagy pedig zavarba hozza őket, gyanúsakká tevén a barbá
rok előtt. Xerxes azalatt felső Dorison keresztül betört Pho- 
kisba és a phokisiak városait tűzzel-vassal pusztítá, de a hellé
nek segélyt nem nyújtottak, daczára az athéniek abbeli kérel
mének, hogy Boiotiába menjenek az ellenség elé Attika fede
zése czéljából, valamint, hogy ők is a tengeren Artemisionhoz 
mentek segélyükre. De senkisem hallgatott reájuk, mert csak 
Peloponnesosra gondoltak, és minden hadi erejöket az Isthmo- 
son törekedtek összevonni, és azon keresztül falat húztak az 
egyik tengertől a másikig. Harag szállta meg az athénieket 
az árulás miatt, egyszersmind csüggetegség és levertség elha- 
gyatottságukban. Mert hogy ennyi ezernyi sereggel megküzd- 
hessenek, arra nem is gondolhattak, a mi pedig a helyzetük
ben egyedül volt lehetséges, hogy a várost elhagyják és a 
hajókra szálljanak, arról hallani sem akartak, mert nem kíván
tak sem győzelmet, sem menekvésnek nem tartották azt, ha az 
istennek templomait és őseik sírjait elhagyják.

X. Themistokles ekkor emberi érveléssel nem bírván a 
tömeget megnyerni, mint a tragoediában gépezethez, csodák
hoz és jóslatokhoz folyamodott. Csodajelűl Athéna kígyóját23 
használta fel, a mely ama napokban állítólag a szentélyből el
tűnt és a papok a naponta eléje tett zsengéket érintetlenül 
találták. Ezek aztán Themistokles felbiztatására azt hiresztelték 
a nép közt, hogy az istennő elhagyta a várost, hogy utat mutas
son nekik a tengerhez. A mi a jóslatot24 illeti, azt oda magya
rázd, hogy a fabástyákon az isten a hajókat érté, és azért nevezé 
Apolló Salamist isteninek, nem pedig szerencsétlen vagy gyá
szosnak, mert nevéhez a görögökre nézve rendkívüli szeren
csés remény fog fűződni. Véleményével meggyőzvén őket, azt

23 Ez egy szent kígyó volt, a melyet az Akropolis védőjének tar
tottak, és a templomban tápláltak.

24 lierodotnál olvasható VII. 14.
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az indítványt tévé, hogy a várost helyezzék Athénénak, mint 
az athéniek védő istenasszonyának oltalmába, a fegyverfogható 
férfiak mindnyájan szálljanak a hajókra, az asszonyokat, gyer
mekeket és rabszolgákat pedig mentse ki-ki a hogy tudja. Ez 
az indítvány elfogadtatván, az athéniek közöl legtöbben a szülő
iket és nejeiket Troizénbe küldötték, a hol ezeket a Troizen- 
beliek kiváló szeretettel fogadták. Elhatározták ugyanis, hogy 
közköltségen tartják őket, két obolost25 adván kinek-kinek napon
ként, a gyermekeknek pedig megengedték, hogy bárhol gyümöl
csöt szabadon szedhessenek, sőt még mestereik fizetéséhez is 
járultak. E határozatot Nikagoras szerkeszté. Mivel az athéniek 
kincstára üres volt, az Areopág Aristoteles szerint a katonák 
mindegyikének nyolcz drachmát20 adott, és ennek köszönhető, 
hogy a hajók legénységgel el lőnek látva. Kleidemos azonban 
ezt is Themistokles hadi cselének tulajdonítja. Midőn az athé
niek levonultak a Pireusba, mondják, hogy az istennő szobrá
ról a gorgonfő elveszett: Themistokles úgy tett, mintha azt 
kereste volna és mindent felkutatva, nagy mennyiségű pénzt 
talált elrejtve a podgyász között, a mely az állam rendelkezése 
alá kerülvén, a hajóraszállók a szükségeseket megkapták. Ama 
látvány, a melyet a város az elhajózás alkalmával nyitott, egy
részt szánalmat, másrészt csodálatot keltett az athéniek elszánt
sága fölött, a kik a szülőiket idegenbe küldték, magok pedig 
el nem tántorítva nejeik jajgatása, könnyei és ölelései által, a 
szigetre szálltak át. Mély sajnálkozást gerjesztettek azok is, a kik 
vénségök miatt hagyattak vissza a polgárok közöl, de megin
dulást okoztak még a szelíd és házi állatok is, a mint ordí
tozva és panaszosan nyöszörögve a hajóra szálló táplálóik körül 
futkostak. Többek közt említik Xantippusnak, Perikies atyjá
nak kutyáját, a mely nem tudván gazdájától megválni, a ten
gerbe ugrott és a hajó mellett úszva Salamisra vetődött, a hol 
fáradságtól kimerülve azonnal kimúlt. Még ma is mutatják az 
úgynevezett kutya-emléket, a hol állítólag eltemettetett.

XI. íme ezek Themistokles nagy tettei. De ilyen az is, 
midőn észrevevé, hogy a polgárok Aristeides után sóvárognak,

20 Körülbelül 22 fillér.
26 Körülbelül 6 korona.
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és félnek, hogy haragjában a barbárokhoz csatlakozván, Hellas 
ügyeit végveszélybe dönti, mert Themistokles felbujtására még 
a háború előtt száműzetett volt ostrakismus utján. Ugyanis azt 
a javaslatot tette, hogy az időlegesen számüzetteknek legyen 
szabad visszatérniük, hogy szóval és tettel mozdítsák elő Hellas 
javát a többi polgárokkal együtt. — Eurybiades, a ki Spárta 
tekintélye folytán a hajóhad parancsnokságát vitte, a veszély- 
lyel szemben csüggetegnek mutatta magát és a horgonyt fel
szedve, az Isthmoshoz szándékozott evezni, a hol a peloponneso- 
siak szárazföldi serege összegyülekezett. Themistokles ezt elle
nezte. Ez alkalommal történt állítólag az az emlékezetes szó
váltás. Eurybiades ugyanis azt mondá neki: «Themistokles, a 
harczjátékban megvesszőzik azokat, a kik idő előtt indulnak». 
«Igen, feleié Themistokles, de a hátramaradókat nem koszo- 
ruzzák meg.» Eurybiades felemelé botját, hogy megüsse, midőn 
Themistokles így szólt: «Üss, csak hallgass m eg!» Eurybiades 
csodálkozva szelíd lelkületén, felhivá, hogy szóljon, a mire The
mistokles visszavivé őt előbbi tervére. Midőn valaki azt jegyzé 
meg, hogy egy hontalanhoz nem illik tanácsot adni azoknak, 
a kiknek még van hazájuk, hogy ezt elhagyják és föladják, 
Themistokles így vágott vissza : «Nyomorult, mi azért hagytuk 
el házainkat, falainkat, mert nem akartunk lelketlen dolgok 
miatt raboskodni. De nekünk még megmaradt Görögország 
legnagyobb városa, a kétszáz háromevezős, a melyek segély- 
tekre itt állanak, ha meg akartok menekülni. De ha eltávoztok 
és másodszor is cserben hagytok, csakhamar hallani fogják a 
görögök, hogy az athéniek szabad várost és földet szereztek, 
a mely ép oly szép, mint a minőt elvesztettek». Themistoklese 
szavaira Eurybiadest félelem és aggodalom szállta meg, hogy 
az athéniek őket elhagyják és eltávoznak. Egy eretrai is meg- 
kisérlé, hogy ellene szóljon. «Mit, mondá néki, tán tinéktek 
is van szavatok a háborúhoz, a kiknek, mint a tintahalnak,27 
van ugyan kardotok, de szivetek nincsen.»

XII. Némelyek azt beszélik, hogy míg Themistokles a

27 Tulajdonkép puhány állat, a melynek nincs szive, egy porczállo- 
mányu szervvel, a melyet kardnak neveznek.
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hajó fedélzetén így beszélt, egy baglyot2e láttak, a mely jobb
ról a hajók felé röpülvén, az árbocz csúcsára leszállt. Főleg ez 
okból csatlakoztak nézetéhez, és tettek előkészületeket a ten
geri ütközetre. De midőn az ellenség hajóhada az attikai par
tokhoz közeledett Phaléron irányában, és a tengerpartot körös
körül elborítá, maga a király pedig szárazföldi seregével levo
nult a tenger felé, és összesített haderejének tömege látható 
volt. ekkor Themistokles érvei elhangzottak a hellének előtt; 
a peloponnesosiak ismét az Isthmost keresték szemeikkel, és 
bosszankodtak, ha valaki más véleményt nyilvánított. Elhatá
rozták tehát, hogy még az éjjel visszavonulnak, és a kormá
nyosnak az indulásra parancsot adtak. Themistokles nehéz szív
vel vette, hogy a hellének a terv és szorosok által nyújtott 
előnyt föladva, városaikba szétoszolnak, cselt gondolt tehát ki, 
és azt Sikinosszal végre is hajtá. Sikinos származására nézve 
ugyan perzsa hadifogoly volt, de Themistokles iránt jó indu
lattal viseltetett és gyermekének nevelője volt. Ezt titokban 
Xerxeshez küldé és azt üzente vele. hogy Themistokles, az athé
niek vezére, a király pártjára áll, és előre tudtára adja, hogy 
a hellének el akarnak futni, azt tanácsolja neki, hogy ne engedje 
őket elszökni, hanem támadja meg, míg szárazföldi seregök 
távolléte miatt nyugtalanságban vannak, és pusztítsa el tengeri 
haderejöket. Xerxes ezt jóakaraté tanács gyanánt örömmel 
fogadta és rögtön parancsot küldött a hajókapitányokhoz, hogy 
a legénységet csendben szállítsák a hajókra, ezekből kétszáz 
rögtön induljon útnak, zárjon el minden szorost, és vegye 
körül a szigetet, hogy az ellenségből senkisem menekülhessen. 
E műveleteket legelőször Aresteides, Lysimachos fia, veszi észre, 
és Themistokles sátorához megy, noha nem volt barátja, mert 
mint mondottam, tőle száműzetett, és az elibejövő Themistok- 
lesnek elmondja, hogy körül vannak véve. Themistokles kiis- 
meré e férfi becsületességét és örvendett eljövetelének, elmondá 
neki, mit művelt Sikinossal, és kéré, hogy tartsa vissza a hellé
neket és buzdítsa fel, miután több bizalommal vannak irányá
ban, hogy a szorosok közt ütközzenek meg. Aristeides helye- 28

28 Athénának (Minerva) Athén oltalmazójának madara.
Plutarchos. /. 7
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selvén Themistokles eljárását, felkeresi a többi vezéreket meg 
a hajóparancsnokokat, hogy harczra lelkesítse őket. Ezek azon
ban váltig kételkedtek, midőn megjelent egy téniai szökevény 
háromevezős, a melynek parancsnoka Panaitios volt és hírül 
adja a körülzárolást; úgy hogy a harag és kényszerűség sar
kaié a helléneket szembeszállni a veszélylyel.

XIII. Napvirradtakor Xerxes egy magaslaton foglalt helyet, 
hogy a hajóhadat és a csatarendet szemmel tartsa, és pedig, 
mint Phanodémos 29 állítja, Herakles templom fölött, a hol Sala
mis szigetét keskeny szoros választja el Attikától, Akestodóros 
szerint meg Megaris határán az úgynevezet K erota30 fölött. 
Arany trónon ült Xerxes oldalán számos íródeákkal, a kiknek 
kötelessége volt följegyezni az ütközet folyamán történteket. 
Themistokleshez azalatt, míg a parancsnoki hajón áldozott, 
három deli alkatú, pompás ruházatú és arany ékszerekkel fel
ékesített hadifoglyot vezettek. Azt mondták, hogy Sandauké- 
nak, a király nőtestvérének és Artauktosnak gyermekei. Midőn 
ezeket Euphrantides jós megpillantá, és egyben az áldozatok
ból nagy, fényes láng lobbant fel és jobb kéz felől prüsszen- 
tés 31 hallatszott, akkor a jós Themistokles kezét megragadva 
felhívta, hogy az ifjakat ajánlják és áldozzák fel ima közt Dio
nysios Omestesnek, 32 mert csak így fognak megmenekülni s 
győzelmet aratni. Themistoklest megrémítő e rettenetes és külö
nös jóslat, a sokaság azonban, a mint a nagy küzdelmek és 
nehéz körülmények között rendesen történni szokott, hogy a 
szabadulást inkább észellenes, mint észszerű dolgoktól reményű, 
egy hanggal kiáltott fel az istenhez, és a foglyokat az oltárhoz 
vezetvén, kényszeríti, hogy a feláldozás történjék meg, miként 
a jós rendelé. Ezt beszéli a lesbosi Phanias, a ki a történe
lemben járatos tudós férfiú volt.

29 Themistokles kortársa egy nagyobb művet irt Attis czimen, At
tika régi történetéről.

30 Szarvak, sziklás partvidék. Eleusis és Megara közt.
81 Ezt kedvező előjelnek tartották.
32 Annyit jelent, mint kegyetlen, vagy mások szerint nyers húst 

evő. Az tartották ugyanis, hogy Bacchos kedveli a nyers húst, azért 
ennek Omophagia ünnepén az áldozok az áldozat húsát nyersen ették.
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XIV. A barbárok hajóinak száma felől Aischylos költő, 
mint a ki erről biztos tudomást és meggyőződést szerzett magá
nak, «Perzsák)) czimű szomorújátékában ezt mondja :

«Xerxes hajóinak, tudom, hogy száma volt 
Ezer; s a gyorsasággal kérkedők valának 
Kétszer százan és heten; valóban úgy vagyon».33

Az athéniek hajóinak száma 180 volt, ezek mindegyiké
nek fedélzetén tizennyolcz harczos, a kik közül négy ijjas, a 
többiek pedig nehéz fegyverzetnek voltak. Ugylátszik, Themis- 
tokles elég ügyes volt úgy az időpont, mint a hely megválasz
tásában. figyelvén arra. nehogy a háromevezősök előbb fog
laljanak hajóéllel állást a barbárokéval szemben, a mig a 
rendes idő el nem érkezik, a midőn a tenger felől friss szél 
támad és a szorosokban hullámokat ver fel. E szél a hellének 
alacsony és lapos hajóinak ártalmára nem volt, míg ellenben 
a barbárokéit, a melyeknek farazata, kiálló fedélzete magas 
és mozgásban nehézkesek voltak, irányokból elfordítá és oldalt 
tévé ki a helléneknek, a kik gyorsan támadtak és Themis- 
toklesre ügyeltek, mint a ki legjobban belátja, mi válik hasz
nukra. Vele szemben állt Ariamenes, Xerxes hajóhadparancs
noka, és a magas födelű hajójáról, mint valami bástyáról nyil- 
és dárda-záport bocsátott alá. Derék férfiú volt Ariamenes, a 
király testvérei közül a legjobb és legigazságosabb. Ameinias 
Dekeliából és Sókles Pedieiaból együtt evezvén, oly erővel 
rohantak rá, hogy a hajóik éllel ütköztek össze és vasorraik
kal egymásba fúródva, fennakadtak. Ariamenes hajójukra ugrik, 
ezek szembe szállnak vele és dárdákkal leszúrván, a tengerbe 
taszítják. Holttestét, a mely a többi hajóroncsok közt úszkált, 
Artemisia 31 felismervén, Xerxeshez vitte.

XV. Az ütközet folyama alatt, a mint beszélik, nagy fény 
tűnt fel Eleusis felől és a thoiasai síkot hangos zaj tölté be 
egész a tengerig, mintha nagy embertömeg Jakchos 35 rejtélyes

33 Székács fordítása.
34 Halicarnassosi királynő, a ki Xerxesnek öt első rendű hajót állí

tott rendelkezésére.
85 Jakchosnak, Demeter és Zeus fiának szobrát az athéniek az 

eleusisi ünnepek hatodik napján nagy fénynyel Athénből Eleusisba vitték.
17*
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körmenetét tartaná. A rajongó sokaságból pedig a földről 
lassanként porfelleg látszott felemelkedni, a mely lassanként 
leszállt és a hajókra ülepedett. Mások meg fegyveres férfiak 
káprázatos alakjait vélték látni, a kik Argina felől a hellén 
hajók fölé terjesztették kezeiket. Ezeket az Aiakidáknak 36 vél
ték, a kiket csata előtt imáikban segítségül hívtak fel. Az 
első, a ki hajót foglalt az ellenségtől, Lykomedes athéni hajó
parancsnok volt, a melynek jelvényét levágván, a babéros 
Apollónak szentelé fel. A többiek pedig egyenlő számban lévén 
a perzsákkal, csak osztályonként nyomulhattak előre a szűk 
szorosban és így ütköztek egymásba ; egész alkonyaiig küzdve, 
megfutamították a perzsákat és kivívták, a mint Simonides 
mondja, ama szép és híres győzelmet, melynél fényesebb ten
geri fegyvertényt sem a hellének, sem a barbárok végre nem 
hajtottak, egyrészt az összes harczosok vitézsége és bátorsága, 
másrészt Themistokles belátása és ügyessége folytán.

XVI. A tengeri ütközet után, jóllehet pórul járt, a még 
mindig harczvágyó Xerxes megkisérlé feltölteni a közbeeső 
csatornát, hogy gátokon vezethesse át szárazföldi seregét Sala- 
misba a hellének ellen. Themistokles, ki akarván fürkészni 
Aristeides nézetét, színleg azt az indítványt tette, hogy a Helles- 
pontoshoz hajózva rontsák el a hidat, «hogy, úgymond, meg
foghassuk Ázsiát Európában». Aristeidesnek nem tetszett e 
t'erv és azt mondá: «Eddig egy elpuhult barbárral harczol- 
tunk, de ha Hellasba zárjuk és megfélemlítve kényszerhely
zetbe hozzuk e töméntelen sereg korlátlan urát, többé nem 
fogja aranysátor alatt ülve, nyugodtan szemlélni a csatát, 
hanem koczkára tesz mindent, részt vesz minden veszélyben 
és a mulasztásokat helyre fogja hozni, s létérdekeit jobb tanács 
szerint fogja intézni. Tehát nemcsak a meglevő hidat nem 
szabad lerontani, hanem, ha ugyan lehetséges, még egy mási
kat is kell készíttetni, hogy mihamarább kiűzzük ezt az embert 
Európából». «Jó, feleié Themistokles, tehát ha ezt helyesnek 
tartod, itt az ideje, hogy mindnyájan azon legyünk és minden 
követ megmozdítsunk, hogy mielőbb kitakarodjék Hellasból».

3(5 Aiakos, aiginai király (a kit Jupiter fiának tartottak) utódai ; 
köztük Achilleus.



THEM ISTOKLES.

Miután e nézet helyeslésre talált, Themistokles elküldött egy 
királyi eunúchot, a kit a foglyok közt talált, névleg Arnakest, 
Xerxeshez azzal az üzenettel, hogy a hellének a tengeri ütkö
zetben legyőzve elhatározták, hogy a Hellespontoshoz hajóznak 
és a hajóhidat lerombolják. Themistokles a király iránti érdek
lődésből azt tanácsolja néki, hogy siessen, a míg hatalmában 
áll a tenger és keljen át Ázsiába, a mialatt ő a szövetségese
ket mindenféle ürügyek és halogatásokkal az üldözéstől vissza
tartja.

Ezt hallván Xerxes, rendkívül megijedt és gyorsan a 
visszavonuláshoz fogott. Es Mardonius igazolta Themistokles 
meg Aristeides eszélyességét, mert noha a görögök Plataianái 
Xerxes hadi erejének csak kis részével ütköztek meg, mégis 
koczkán forgott egész létök.

XVII. A városok közül, a mint Iierodotos beszéli, Aigina 
tünteté ki magát a legjobban, de mindnyájan, noha irigykedve 
és kelletlenül, Themistoklesnek adták az elsőséget. Mert, midőn 
visszatértek az Isthmoshoz, és a vezérek az oltárnál megesküd
vén, a szavazáshoz fogtak, mindegyik maga-magát jelenté ki 
elsőnek vitézségre nézve, másodiknak pedig maga után The- 
mistoklest. De a lakedaimonok Spartába vitték őt, a hol Eury- 
biadesnek a vitézség, Themistoklesnek pedig a bölcseség jutal
mát, az olajágkoszorut adták, a városban levő legszebb kocsi
val megajándékozták, és 300 ifjúból álló díszkiséretet küldtek 
vele egész a határig. Mondják, midőn a legközelebbi olympiai 
játékok alkalmával Themistokles a küzdőtéren megjelent, a 
jelenlevők, nem törődve a küzdőkkel, egész nap csak őt néz
ték, és az idegeneknek bámulatkiáltások és taps közt muto
gatták úgy, hogy ő is örömmel vallá meg barátainak, hogy 
Hellas érdekében tett fáradozásainak elnyerte a jutalmát.

XVIIL Mert természeténél fogva rendkívül becsvágyó volt, 
ha ugyan az emlékül fennmaradtakból ítélni lehet. így, midőn 
az athéniek hajóhad-parancsnoknak megválasztották, sem a 
magán-, sem a közügyeket nem intézé el soruk szerint, hanem 
mindazokat, a melyek előadták magukat, ama napra halasztás 
a melyen elhajózni szándékozott, hogy annál nagyobbnak és 
hatalmasabbnak lássék, ha egyszerre oly sok ügyben intézke

2Ó  I
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dik és annyi emberrel tárgyal. Egykor a tengerpartra kivetett 
holttesteket nézegetvén, midőn meglátá a rajtok levő arany 
lánczokat és karpereczeket. ő maga elment mellettök, de figyel- 
mezteté kísérő barátját: «Vedd fel magadnak, úgymond, mert 
te nem vagy Themistokles». Antiphatesnek pedig, a ki azelőtt 
szép ifjú volt, de vele fenhéjázva bánt, később azonban kedvét 
kereste dicsősége miatt, azt mondá: «Jó ifjú, kissé későn 
ugyan, de mindketten egyszerre tértünk eszünkre». Azt állítá. 
hogy az athéniek nem viseltettek iránta sem tisztelettel, sem 
csodálattal, de ha vihar támad, akkor mint valamely boglárfa 
alá, hozzá menekülnek; míg ha verőfény derül rájok, tépik és 
szaggatják. Midőn egy seriphosi37 lakos azt mondá néki, hogy 
nem magának, hanem a városnak köszöni hírnevét, így felelt 
neki: «Igazad van, hanem sem én, mint seriphosi, nem lettem 
volna híres, sem te, mint athéni». A vezérek egyike abban a 
hiszemben, hogy hazájának hasznos szolgálatokat tett, dicseke
dett Themistoklesszel szemben, és tetteit a magáéival össze
hasonlította. «Az ünneppel, feleié Themistokles, vitázott egy
szer a reá következő nap, panaszkodván, hogy nincs nyugta 
és telve van fáradalmakkal, míg az ünnepen mindenki a már 
kész javakat nyugalomban élvezi. Az ünnep erre azt feleié: 
Igazad van, de ha én nem lettem volna, te sem lennél. így. 
mondá Themistokles, ha én akkor nem lettem volna, ugyan 
hol volnátok ti most ?» Fia anyjával, anyja által pedig ő vele 
zsarnokoskodott, Themistokles erre tréfálva azt mondá, hogy 
fia a hellének közt a leghatalmasabb, mert a helléneknek az 
athéniek parancsolnak, az athénieknek meg ő, ő néki a fiú 
anyja, az anyjának pedig a fiú. Mindenben különczködni akart, 
így földje eladó lévén, kikiáltatá, hogy jó szomszédja lesz. 
Leányának kérői közöl előnyt adott a jóravalónak a gazdag 
fölött, mert mondá, inkább oly férfiút keres, a kinek pénzre 
van szüksége, mint pénzt, a melynek férfira van szüksége. 
Ilyenek voltak szellemes mondásai.

XIX. E tettei után haladék nélkül a város felépítéséhez 
és megerősítéséhez fogott, a midőn mint Theopompos írja, az

”2 0 2

*7 A kykladi szigetek egyike az Aegei tengerben.
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(spártai) ephorokat pénzzel bírta rá, hogy ne ellenkezzenek, 
vagy a mint a legtöbben állítják, cselt vett alkalmazásba. 
Elment ugyanis követség színe alatt Spartába; mert a spár
taiak panaszkodtak, hogy Athént erősítik, de Polyarchos is, 
a kit egyenesen e czélból küldöttek Aiginából, megerősíti e 
vádat, Ő ezt tagadá és felhivá őket, hogy küldjenek Athénbe 
szemtanukat. Egyrészt a halasztásból időt akart nyerni az erő
dítéshez, másrészt, hogy a küldöttek kezesekül szolgáljanak 
helyette az athéneiknél. És úgy is történt, mert a spártaiak 
megtudván a valót, őt nem bánták, hanem magukban boszan- 
kodva elbocsájták. Ezek után Themistokles elkészítteté a Pi- 
raeust, felismervén kikötőinek alkalmas voltát, hogy az egész 
várost a tengerre utalja, noha ebben az athéneik régi királyai
val szemben ellentétes rendszert követett. Mert ezek, mint 
mondják, azon dolgozva, hogy a polgárokat a tengertől elvon
ják és hogy a hajózás helyett földmivelésre szoktassák, azt a 
regét terjesztették, a mely szerint Athéna Poseidonnal ama 
vidék felett vitatkozván, Athéna a szent olajfát megmutatta a 
bíráknak és győzött. Themistokles pedig, a miként Aristopha
nes, a vígjáték-iró mondja, nem a Piraeust, kapcsolá a város
hoz, hanem a várost csatolá a Piraeushoz, és a szárazföldet 
a tengerhez. A mi által a nép hatalmát növelé az aristokraták- 
kal szemben, és önbizalommal tölté el, mert a hatalom a hajós
legények, evezősök, kormányosok kezébe jutott. Azért a Pnyxen 80 
levő szószéket, a mely a tengerre nézett, később a harmincz 
zsarnok38 39 a szárazföld felé fordíttatta, úgy vélekedvén, hogy 
a tengeri uralom a demokratia bölcsője, mig a földmívelők 
az oligarchiával szemben kevésbé békétlenek.

XX. De Themistoklesnek még magasabbra törő tervei 
voltak a tengeri hatalomra nézve. Midőn a hellének hajóhada 
Xerxes eltávozta után Pagasaiba 40 vitorlázott és ott telelt, The-

38 Az Akropolishoz közeliévé) tér, a melyen régente népgyűlések 
tartattak.

39 Lysander, spártai vezér, bevevén Athént — 404. Kr. e. — 30 elő
kelő polgárnak adá kezébe az államhatalmat, a kik ezt korlátlanul gya
korolták.

40 Thessáliai város, a róla nevezett tengeröbölben.
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mistokles a gyülekezeten azt mondá az athénieknek, hogy van 
egy reáiok nézve hasznos és üdvös terve, de azt a nép előtt 
nem nyilváníthatja. Az athéniek meghagyták néki, hogy közölje 
azt Aristeidesszel, és ha ez helyesli, hajtsa végre. Themistokles 
elmondá Aristeidesnek, hogy a görögök hajóraját szándékozik 
felégetni. Aristeides a gyülekezetbe visszatérvén, azt mondá, 
hogy ama tervnél, a melyet Themistokles végrehajtani szándé
kozik, mi sem hasznosabb, de egyúttal mi sem igazságtala
nabb. Mire az athéniek megparancsolták Themistoklesnek, hogy 
hagyjon fel azzal. Az Amphiktyónok gyűlésén a lakedaimonok 
azt a javaslatot tették, hogy zárassanak ki az Amphiktyóniak- 
ból ama városok, a melyek a médek ellen velük együtt nem 
harczoltak. Themistokles tartván attól, h o g y  a thessáliaiakat, 
az argivokat, sőt még a thebaiakat is kirekesztvén a szövetség
gyűlésből, a spártaiak teljesen uralkodnak majd a szavazatok 
fölött és az történik, a mi nékik tetszik; e városoknak pártját 
fogta és a Pylagorokát41 más véleményre hozta, elébök ter
jesztvén, hogy csak harminczegy város vett részt a háborúban, 
és ezeknek is legtöbbje igen jelentéktelen. így veszedelmes 
lenne, ha Hellas egyéb részei a szövetségből kizáratván, a 
gyűlés két vagy három legnagyobb várostól függene. Ez időtől 
fogva a lakodaimonok előtt gyűlöletes lett; s ezért ezek Kimont 
törekedtek a tiszteletben előbbre juttatni, hogy Themistoklest 
a közügyekben ellensúlyozza.

XXI. De a szövetségesek előtt is gyűlöletessé Ion, mert 
a szigeteket körülhajózván, megsarczolta azokat. így midőn 
az andrósiaktól pénzt követelt, Herodes szerint a következő 
párbeszéd adta magát elő. Themistokles azt mondá, hogy két 
istenséget hozott magával, a rábeszélést és az erőszakot; ezek 
meg azt felelék, hogy nekik is van két istenségök: szegénység 
és szükölködés, a melyek nem engedik, hogy néki pénzt 
adjanak. Timokreon, rhodusi dalköltő egyik énekében keserűen 
vádolja Themistoklest, hogy míg más száműzötteknek a haza

41 Az amphiktyoni szövetség mindegyik tagja két követet küldött 
a Thermopylében tartott gyűlésre, ezeknek egyike volt a Pylagoras, a 
szónok, a másik Hieromnemon pedig pap. A határozatot csakis a Pyla- 
gorasok hozták.
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térést pénzért kieszközölte, addig őt, a ki barátja és vendége 
volt, pénzért elárulta. E hely így hangzik :

Dicsérjed ám Pausaniast vagy Xanthippost meg Leutychidast, 
Aristeidest magasztalom én, a legjobbat, kit a szent Athén adott.
Letó utálja a gaz árulót és hűtelen Themistoklest, ki 
Hitvány pénzzel megvesztegetve barátját, Timokreont nem 
\ ezeté vissza Jalysosi hazájába, érje átok,
Noha három talentumot kapott. Igaztalanúl hozza 
Haza ezt, azt elüldözi, amannak meg éltét oltá ki,
Hogy pénzzel telhessen meg. Tart az Isthmoson gazdag lakomát, 
Szolgál hideg hússal, nevetve esznek és kívánják a vesztét.

Még arczátlanabb és féktelenebb rágalmakat szór Timokreorc 
Themistoldesre, száműzetése és elitéltetése után, ama költe
ményében, a mely így kezdődik :

Tegyed híressé Hellasban Múzsám e dalt, a mire érdemes.

Mondják, hogy Timokreon, a médekkel való czimboraság 
miatt száműzetett és Themistokles is ellene szavazott. Midőn 
aztán Themistokles méd-pártiság miatt vád alá került, ezt a 
verset írta ellene :

Tehát nem egyedül Timokreon szövetkezett 
A médekkel, vannak még más gonoszok is,
Nem én vagyok hamis magam, van még más róka is.

XXII. Már polgártársai is irigységből szívesen hallgatták 
e rágalmakat és Themistokles szükségkép terhökre vált azáltal, 
hogy saját tetteit a nép előtt gyakran emlegette, és ha békét- 
lenkedtek, így szólt hozzájok : «Tán megunjátok azt, ha ugyan
azon emberektől gyakran jóban részesültök ?*> Megsérté a népet 
az által is, hogy Artemisnak templomot emelt és azt Aristo- 
búiénak42 nevezte el. Mintha a városnak és helléneknek ő 
adta volna a legjobb tanácsot. E templomot házához közel 
Melitében43 építteté, a hová most a hóhérok a kivégzettek 
tetemeit szokják kidobni és azoknak ruháit meg a köteleket 
kihordani, a kik magokat felakasztották vagy megölték. Az 
Aristobulének templomában még a mi időnkben is fennállt

42 A legjobb tanácsadó.
4:{ Athénnek egy része az Akropolis éjszaki oldalán.
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Tiiemistoklesnek egy kis szobra, a melyen látható, hogy 
nemcsak lelke, de arczkifejezése is hősies volt. Száműzték 
tehát az athéniek ostrakismus által, hogy kisebbítsék a szer
fölötti tekintélyét és befolyását, mint a hogy bánni szoktak 
mindazokkal, a kiknek hatalmát terhesnek és a demokratikus 
•egyenlőséggel aránytalannak tartották. Mert az ostrakismus 
nem volt büntetés, hanem az irigységnek kiengesztelése és 
megkönnyítése, a mely örömét leli a kiválók lealacsonyítá- 
sában, és haragját eme lealázásban fújja ki.

XXIII. Athénből száműzetvén, Argosban tartózkodott, 
midőn Pausanias dolgai napfényre jöttek és ellenségeinek a 
vádaskodásra támpontot nyújtottak ő ellenében. Leobetes, Alki- 
naion fia Agraulából vádolta be őt hazaárulás miatt, és ennek 
vádjához csatlakoztak a spártaiak. Pausanias ugyanis haza
áruló cselszövényeit kezdetben titkolá Themistokles előtt, 
noha ez barátja volt; de midőn látta, hogy a kormányról 
lebukott és a miatt neheztel, bátorságot vett magának, hogy 
felhívják őt a közös cselekvésre, megmutatá néki a király 
leveleit és felingerelni törekedett őt a gonosz és hálátlan 
hellének ellen. Themistokles Pausanias ajánlatát visszautassá 
és ő a részvételt kereken megtagadá, de a terveket senkivel 
sem közié, sem a dolgot fel nem jelenté, remélvén, hogy vagy 
maga fel fog hagyni azzal, vagy pedig más módon nyilvánossá 
leend e hóbortos és veszélyes dolgokra irányuló esztelen törek
vése. Midőn aztán Pausanias halállal lakolt, bizonyosan a talált 
levelek és ide vonatkozó iratok gyanúba keverték Themis- 
toklest. A lakedaimonok rázúdultak, polgártársai közöl irigyei 
vádat emeltek ellene. O távolléte miatt írásban védekezett 
főleg az előbbi vádak ellen. Rágalmaztatva elleneitől, polgár
társainak azt irá, hogy uralkodásra mindig törekedett ugyan, 
de engedelmeskedésre sem nem született, sem hajlandó nem 
volt, tehát sohasem adhatta el magát Helasszal együtt a bar
bároknak és az ellenségnek. Mindamellett is a vádaskodók 
által megnyert nép embereket külde ki azzal a rendelettel, 
hogy fogják el őt és vezessék Athénbe, hogy ott a hellének 
ítélőszéke elé állíttassék.
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XXIV. Themistokles ezt előre sejtvén, Kerkyrába44 kelt 
át, a mely városnak ő jó szolgálatokat tett. Ugyanis birájuk 
lévén ama viszályban, a mely köztük és a karinthosiak közt 
fenforgott, a vitának az által vetett végett, hogy a karintho- 
siakat húsz talentumban45 elmarasztalta, és hogy Leukost46 
közösen bírják, mint mindkettőjök gyarmatát Innét Epirusba 
menekült, de mivel az athéniek és lakedeimonok nyomában 
voltak, hiú és veszélyes reménybe veté magát, midőn Adme- 
teshoz menekült; a ki a molossosok királya volt. Ez egykor 
valamely kéréssel fordult az athéniekhez, azonban Themistok- 
lestől, a ki akkor az államban nagy szerepet játszott, meg
alázó módon visszautasíttatott. Admetos azóta szüntelen hara
gosa volt, és nem szenvedett kétséget, hogyha kezei közé 
kerül, bosszút álland rajta. Azonban akkori balsorsában jobban 
tartott törzsrokonai még uj gyűlöletétől, mint a királynak 
már régi haragjától, miért is ennek veté alá magát és Admetos 
király oltalmáért könyörgött, noha különös és szokatlan 
módon. A királynak ugyanis még gyermekkorban levő fiát 
karjai közé ve vén, a tűzhely elé borúit, a mely könyörgést a 
mollososok a legszentebbnek tartják és egyedűlinek, a melyet 
visszautasítani nem lehet. Némelyek szerint Phthia a király 
neje tanácsolta Themistoklesnek a könyörgésnek eme nemét 
és helyezte fiát melléje a tűzhelyre, mások szerint pedig maga 
Admetos eszelte ki e könyörgést és játszott közre abban, 
hogy az üldözőkkel szemben vallásos kötelességgel menthesse 
magát, a mely miatt Themistoklest ki nem adhatja. Ugyan
csak ide küldé utána alattomban Athénből az acharnai Epik- 
rates Themistokles nejét és gyermekeit, a mely tettért őt 
később, a mint Stesimbrotos beszéli, Kimon bíróság elé állítván, 
halálra ítéltette. Csakhogy Stesimbrotos, nem tudom, miként, 
de vagy maga feledkezett meg e körülményekről, vagy The- 
mistoklesnél felejteté el azokat, midőn azt beszéli, hogy The
mistokles Siciliába hajózott és ott Hierótól, a zsarnoktól 
leányát nőül kérte, megígérvén néki, hogy a helléneket alatt-

44 Sziget az ióniai tengerben, ma Corfu.
45 Körülbelül 80,000 korona.
46 Leukadia szigetén, az ióniai tengerben, ma St. Mauro.
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valóivá fogja tenni, s csak miután Hierótól visszautasíttatott, 
kelt át Ázsiába.

XXV. De nem valószínű, hogy ez így történt. Ugyanis 
Teophrastos a királyságról írt művében azt beszéli, hogy 
Themistokles, midőn Hieró Olympiába versenylovakat küldött 
és egy nagy fényűzéssel elkészített sátrat állíttatott fel, a hel
lének gyülekezetében azt indítványozá, hogy a csarnok sátrát 
le kell rombolni és lovait a versenytől eltiltani Thukydides 
pedig azt állítja, hogy Pydnában47 szállt hajóra, hogy a másik 
tengerre jusson. A hajósok közül senki sem tudta, hogy ki 
ő, a míg a hajót a szél Naxos felé nem hajtá, a melyet akkor 
az athéniek ostromoltak. Themistokles megijedvén, a hajó- 
tulajdonos és kormányos előtt felfedezi kilétét. Majd kérés és 
fenyegetés közt kinyilatkoztatja, hogy be fogja őket vádolni és 
azt költi fel ellenök az athéniek előtt, hogy nem ismeretlenül 
vették őt fel a hajóra, hanem a kiinduláskor pénzzel veszte- 
getteték meg magukat, ügy hogy kényszerűé őket a sziget 
mellett elhajózni és Ázsia felé tartani. Vagyonának tekintélyes 
része, a melyet barátai lopva félretakarítottak, Ázsiába jutott, 
a mit pedig felfedeztek, azt a közkincstárba szállították, ennek 
összegét Theopompos ioo,48 Theophrastus pedig 80 talen
tumra becsüli, noha vagyona, midőn a közpályára lépett, 3 
talentumra sem ment.

XXVI. Midőn Kymébe49 megérkezett, észrevevé, hogy a 
tengerparti lakosok között számosán lesnek reá, hogy elfog
ják, főleg pedig Ergoteles és Pythodosos. Mert jó fogás lett 
volna azok részére, a kik mindenből nyerészkedni szeretnek, 
mivel a király 200 talentumot tűzött ki fejére. Elmenekült 
tehát Aigaiba, egy aeoli kis városba, a hol őt senki sem 
ismeré, kivévén házi gazdáját, Nikogénest, a ki az aeolok közt 
a leggazdagabb és a perzsa nagyok előtt ismeretes volt. Ennél 
nehány napot töltött lappangva, midőn az áldozást követő

Város Makedoniában. Emlékezetes az utolsó makedón királynak 
Perseusnak a rómaiak által történt legyőzéséről. A másik tengeren az 
Aegei tenger értendő.

48 Körülbelül 400,000 korona.
49 Aeol város Mysiában.
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vacsora után Olbios, Nikogénes gyermekeinek tanítója, mintegy 
önkívületben és ihletettségben e versekre fakadt:

«Éjre bízd a szót s tanácsot, éjre a győzelmet is».50

Ezután Themistokles lefeküdvén, álmában egy kígyót látott, 
a mely gyomra köré tekerődzött és nyaka felé kúszott. A mint 
arczához ért, sassá változott s kiterjesztvén körűié szárnyait, 
fölemelte és messze elvitte, azután egy arany hírvivői bot 
tűnt elő, a melyre biztosan létévé Őt, a mire tehetetlen félel
méből és szorongásától megmenekült. Nikogénes azután tovább 
küldését ily módon eszközlé. A barbár nemzetek legfőbbje, 
főleg a perzsák, a nőkkel szemben vad indulatú és durva fél
tékenységet tanúsítanak, mert nemcsak nejeiket, hanem a 
pénzen veiteket és ágyasokat is szigorúan őrizik, úgy, hogy 
idegenek nem láthatják őket, mert otthon zár alatt tartatnak, 
utazás közben pedig körül befödött sátrak alatt vitetnek 
kocsikon. Számára ily módon készült járművön utazott elrej
tőzve Themistokles és kísérői a találkozóknak és kérdezős- 
ködőknek azt mondák, hogy hellén nőt visznek Joniából a 
királyi udvar valamely tisztviselője részére

XXVII. Thukydides és a lampsakosi Charon51 azt állítják, 
hogy Xerxes már ekkor meghalt és Themistokles ennek 
fiával találkozott; Ephoros 52, Deimon, Kleitarchos és Heraklides 
meg több mások szerint pedig magához Xerxeshez érkezett el. 
ügy látszik, hogy Thukydides véleménye jobban megegyezik 
az időszámi táblázatokkal, noha ezek sincsenek pontosan össze
állítva. Themistoklesre nézve elérkezett a válságos pillanat. 
Először Artabanos chiliarchoshoz53 fordul, megmondja néki, 
hogy ő hellén és a királylyal óhajt fontos ügyek végett talál-

60 Székács fordítása.
61 Themistokles kortársa, a perzsák történetét írta meg két 

könyvben.
52 Ephoros Kyméből, Isokrates tanítványa, a legnevezetesebb görög 

történetírók egyike, Deinon. N. Sándor kortársa, Persia történetét írta 
meg, Kleitarchos, ennek fia. N. Sándort Ázsiába követte, és ennek had
járatáról írt.

63 Ezred-parancsnok.
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kozni, a melyek azt magát leginkább érdeklik. Artabanos ezt 
feleié néki: «Barátom, az emberi törvények különfélék, az 
egyiknek ez jó, a másiknak meg amaz, de mindenkire nézve 
jó, ha a hazai törvényeket becsben tartja és megőrzi. Ti 
görögök, mint mondják, a szabadságot és egyenlőséget min- 
denekfelett tiszteletben tartjátok. A mi sok és szép törvényeink 
közt a legszebb az, a mely szerint a királyt tisztelni és imádni 
kell, mint az istenség képét, a mely mindeneket fentart. 
Ha tehát tisztelvén a mi törvényeinket, előtte leborulsz, a 
királyt megláthatod és beszélhetsz vele. De ha máskép gon
dolkozol, úgy más közvetítők által fordúlj hozzá. Mert törvé
nyeink nem engedik meg, hogy a király meghallgasson oly 
embert, a ki előtte le nem borúi». Themistokles ezeket meg
értvén, így felelt: «Hisz ép a király dicsőségének és hatal
mának gyarapítása czéljából jövök, Artabanos, tehát engedel
meskedni fogok törvényeiteknek és ha a perzsákat nagygyá 
tevő istenségnek úgy tetszik, én általam még többen fognak 
a király előtt leborulni, mint most, így ez se szolgáljon aka
dályéi ama nyilatkozatra nézve, a melyet a királynak tenni 
szándékozom». «De ki legyen az a ‘ hellén, kérdezé Artabanos, 
a kinek jövetelét bejelentsük, mert gondolkozásod nem közön
séges emberre vall». «Azt — feleié Themistokles — a királynál 
előbb senki se fogja megtudni». így beszéli ezt Phanias. 
Erastosthenes54 pedig a «Gazdagságról» irt munkájában hozzá 
teszi, hogy egy eretriai nő, a kit a chiliarchos birt, eszközli 
ki Themistokles részére az összejövetelt és találkozást.

XXVIII. Miután a királyhoz bevezették, Themistokles 
leborult előtte és aztán hallgatva megállt, míg a király meg- 
parancsolá a tolmácsnak, hogy kérdezze meg : kicsoda. A  tol
mács kérdésére így felelt: «Én, az athéni Themistokles jövök 
hozzád, király, az athéniektől üldözött, számkivetett, a ki a 
perzsáknak sok rosszat okoztam, de még több jót, megaka
dályozván üldöztetésöket, midőn Hellas megmenekült és a haza 
biztonsága megengedé, hogy nektek is tehessek valamely 
szolgálatot. Jelen szerencsétlen helyzetemben minden reám

4 Kyrénéböl (Afrika) Ptolemaios Evergetes király könyvtárosa



fér és elkészülve jöttem arra, hogy a megengesztelődött király 
kegyét alázatosan fogadjam, vagy még élő haragját kiengesz
teljem. Legyenek te előtted tanúim ellenségeim ama jótéte
ményre nézve, a melyeket a perzsák iránt tanúsítottam és 
balsorsom szolgáljon alkalmúl neked inkább erényeid kimu
tatására, mint boszúd kitöltésére. Mert azt mented meg, a ki 
oltalmadért könyörög és azt veszted el, a ki a hellének ellen
ségévé lett». Ezeket mondván Themistokles, még folytatólag 
elbeszéli azt az isteni látományt, a melyet Nikogénesnél látott 
és a dodonai Zeus jóslatát, a mely megparancsolá néki, hogy 
menjen ahhoz, a ki az istennel azonos nevet visel és ő ezt 
úgy értette, hogy fordúljon ő hozzá, mert mindketten nagyok 
és királyoknak neveztetnek.55 Meghallgatván ezeket a perzsa, 
Themistoklesnek mit se válaszolt, noha csodálta lelkületét és 
merészségét, de barátai előtt boldognak vallá magát, mintha 
a legnagyobb szerencse érte volna és Arimaniost56 kérte, hogy 
ellenségeinek mindig oly elhatározást adjon, hogy űzzék el 
körükből a legkitűnőbbeket. Beszélik, hogy az isteneknek 
áldozatot mutatott be és aztán mindjárt nagy lakomát tartott, 
éjjel pedig álmában háromszor felkiáltott örömében :

«Bírom az athéni Themistoklest!»
XXIX. Másnap reggel a király összehivá barátait és elő- 

vezetteté Themistoklest, a ki semmi jót nem remélt, miután 
tapasztalá, hogy a palotatisztek, mihelyt nevét megtudták, 
rosszakaratot tanúsítottak irányában, sőt szidalmazták. így 
Rosanes chiliarchos, midőn Themistokles elhaladt mellette és. 
a király trónján ülvén, a többiek elhallgattak, csöndesen elfoj
tott hangon ezt mondá : «Változó színű görög kígyó, téged a 
király rossz szelleme hozott ide». Azonban, a midőn a király 
színe elé járult és előtte ismét leborult, ezt üdvözlé és barát
ságosan szólítá meg, mondván, hogy már kétszáz taJentummal 
tartozik neki, mert maga magát szolgáltatván át, jogosan 
nyeri el a kiszolgáltatónak kitűzött jutalmat; sőt ennél még 
többet is igére, felbátorító és felhivá, hogy beszéljen nyíltan

66 A perzsák királyát nagy királynak nevezték, így Zeust is.
*6 A perzsák Zoroaster tanai szerint két főistent imádtak, Irmusdot 

a jó, és Ahrimán a gonosz eszméjének a személyesítőjét
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a hellén ügyekről, a mit akar. Themistokles azt válaszolá, 
hogy az emberi beszéd hasonlít a tarka szőnyeghez, mert 
valamint ez, úgy amaz is csak kiterjesztve tünteti elő a rajta 
levő alakokat, összehajtva pedig elrejti és elrontja azokat, 
miért is neki időre van szüksége. A királynak tetszett e 
hasonlat és megengedte, hogy időt vegyen magának. Themis
tokles egy évet kért és a perzsa nyelvet elegendőkép megta
nulván, a királylyal közvetetlenűl társalgóit. A kívülállókat 
abban a hitben tartá, hogy csak a hellén ügyekről értekezik; 
de mivel sok változás történt a király udvara és tanácsosai 
körül ugyanaz időtájban, a hatalmasok gyűlöletét vonta magára, 
mintha a király előtt ő róluk is szabadon merészkedett volna 
nyilatkozni. De az iránta tanúsított tisztelet sem volt hasorrió 
ahhoz, a melyben más idegenek részesültek, így a király 
vadászataiban és házi szórakozásaiban részt vett, még a király 
anyjának a színe elé is járult és bizalmasa lön, sőt a mágusok 
tudományában is oktatást nyert a király parancsa folytán. 
Egykor a király megengedd a spártai Demaratosnak57, hogy 
tőle ajándékot kérhessen, ez azt kívánta, hogy a királyi 
süveggel fején Sardesen keresztül vonulhasson, mint a királyok. 
Mithropaustes, a király unokatestvére, megfogván a süveget, 
ezt mondá Demaratosnak : «Ε süvegnek nem lesz agy veleje, 
a melyet befödjön, te pedig nem leszel Zeus, hogyha villámot 
tartasz is kezedben». E kérés miatt a király megharagudva, 
Demaratost visszautasítá s úgy látszott, hogy engesztelhetetlen 
irányában. Themistokles kérelmével közbenjárt és megengesz- 
telé. Beszélik, hogy a későbbi királyok, a kik alatt a perzsák 
a görögökkel szorosabb összeköttetésbe jöttek, valahányszor 
hellén férfiú szolgálataira szorultak, levelökben mindegyiknek 
azt ígérték, hogy még nagyobb leend náluk, mint Themis
tokles. Mondják, hogy Themistokles, midőn már magasra 
emelkedett és sok tisztelője volt, egykor gazdagon megrakott 
asztalánál azt mondá gyermekeinek: «Gyermekeim, elvesznénk, 
ha el nem vesztünk volna». A legtöbbek állítása szerint a

h7 Száműzött spártai király, ki Xerxes görögországi hadjáratában 
részt vett.
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király három várost adott néki kenyérre, borra és csemegére,5d 
Magnesiát, Lampsakost Myust. A kyzikosi Neanthes és Pho- 
nios még kettőt csatolnak ezekhez: Perkotét és Palaisképsist, 
bútorra és ruházatra.

XXX. Midőn Themistokles a görögöket illető ügyekben 
a tenger felé haladt, Epixyes nevű perzsa férfiú, felső Phrygia 
satrapája, lest vetett néki, már jóval előbb készen tartván 
nehány pisidiait, hogy öljék meg őt, midőn Leontokophalon5í> 
nevű helységbe éjjeli szállásra érkezik. A mint beszélik, déli 
álmában megjelent Themistokles előtt az istenek anyja és 
ezt mondá: «Themistokles, kerüld az oroszlánfőt, nehogy az 
oroszlán hatalmába kerülj. És ezért tőled leányodat, Mne- 
siptolemát kívánom szolgálatomra». Themistokles megrémülve 
imát mond az istennőnek, eltér az országutról és kerülőt 
tesz, hogy ama helységet elmellőzze és beéjjeledett már, midőn 
megállapodott.

A  sátort vivő vonósok egyike a folyóba esvén, The
mistokles szolgái az átnedvesedett szőnyegeket kiteríték szá
rítás végett. Eközben a pisidák karddal kezökben előro
hantak és a száradó holmikat a hold fényénél biztosan ki 
nem vehetvén, azokat Themistokles sátrának tartották és azt 
hitték, hogy őt abban alva találandják. A mint közel érvén a 
függönyt fölemelik, az odarendelt őrök hegyibök esnek és 
összefogdossák őket. A veszélytől ekként megszabadulván, az 
istennő megjelenését magasztalandó, templomot emelt Dindy- 
mének 60 Magnesiában és annak papnőjévé leányát Mnesipto- 
lemát tette.

XXXI. Midőn Sardesbe jővén, szabad óráiban megte- 
kinté a pompás templomokat és a fogadalmi ajándékok 
tömegét, az istenek anyjának templomában megpillantá az 
úgynevezett vizhordó leányt, e két könyök nagyságú ércz-

68 A perzsa királyoknál szokásban volt, hogy nejeik, kegyenczeik 
számára egyes tartományokat, városokat adtak bizonyos szükségleteik 
kielégítésére, így Egyiptomban Antylla városa a perzsa királynőknek 
czipő-pénzt szolgáltatott, stb.

59 A görögben a. m. oroszlánfő.
60 Kybéle-Dyndimé, Dindimos hegy után Phrygiában.
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szobrot, a melyet ő maga készíttetett, a midőn Athénben 
vizfelügyelő volt, ama birságból, a melyet a viz-eltulajdoní- 
tókra és elvezetőkre rótt és azt egy templomban fölajánld. 
Tán azért, mert fájdalmasan hatotta meg, hogy fogadalmi 
ajándékát idegen kezekben látja, vagy mert meg akará mutatni 
az athénieknek, hogy mily tiszteletben és tekintélyben áll ő 
a király előtt, a lydiai helytartót szóval értette, kérvén, hogy 
a szobrot küldje el Athénbe. A barbár ezt rossz néven vette 
és azt mondá, hogy a királynak megírja. Themistokles ijed
tében háreméhez folyamodott és az ágyasokat pénzzel meg
nyervén, haragját lecsillapítá, de ezentúl nagyobb óvatossagot 
tanúsított, mivel már a barbárok irigységétől is tarthatott. 
Nem bolyongott Ázsiában, a mint Theopompos beszéli, 
hanem Magnesiában telepedett le, a hol nagy ajándéko
kat nyert és a legkiválóbb perzsákkal hasonló tiszteletben 
részesült.

Hosszú időn át békében élt, mert a király nem sok 
gondot fordíthatott a hellén ügyekre a felső tartományaibani 
elfoglaltsága miatt. De Egyptomnak az athéniek segítségével 
történt elpártolása, a hellén háromevezősök előnyomulása 
egész Cyprusig és Ciliciáig, s Kimonnak tengerfeletti uralma 
figyelmét a görögökre terelték, hogy szembe szálljon velők és 
megakadályozza terjeszkedésöket az ő rovására. Ekkor már 
megmozdultak a hadak, a vezérek szétküldettek és lementek 
követek Magnesiába is Themistokleshez a király parancsával, 
hogy vegye kezébe a görög ügyeket és váltsa be ígéreteit. 
De Themistoklest a harag többé már nem ingerlé polgártársai 
ellen, sem az elnyert nagy tisztelet és hatalom a háborúra 
nem ösztönzé. Sőt lehetséges, hogy a vállalatot kivihetetlennek 
tartotta, mert akkor Hellas nagy vezérekkel bírt és Kimon 
főleg szerencsés volt hadi vállalataiban. De leginkább saját 
tetteinek dicsősége és győzelmi emlékei iránti tiszteletből leg
helyesebbnek vélte, hogyha életét azokhoz méltón fejezi be. 
Áldozatot mutatott be az isteneknek, barátait összehíván, tőlök 
búcsút vett, s mint közönségesen állítják, bikavért ivott, vagy 
némelyek szerint gyorsan ölő mérget vett be. így halt meg
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Magnesiában ötvenhároméves korában, a melynek legnagyobb 
részét nyilvános ügyekben és parancsnokságokban tölté el. 
A  király megtudván Themistokles halálának okát és módját, 
mint mondják, még inkább csodálá e férfiút és barátai meg 
családja iránt mindvégig embeiszeretetet tanúsított.

XXXII. Themistokles Archippétól, az alipeki Lysander 
leányától, három fiút hagyott maga után : Archeptolist, Poly- 
euktost és Kleophantost. Ez utóbbit Platon, mint kitűnő lovast 
említi, de egyéb érdeme sem volt. A két idősb közűi Neok- 
les még gyermekkorban halt meg lóharapás következtében, 
Dioklest pedig nagyatyja Lysander fiává fogadta. Több leánya 
is volt, ezek közül első házasságából született Mnesiptolemát 
mostoha testvére Archeptolis vette nőül, Itáliát a chiosi 
Panthoides, Syborist pedig az athéni Nikomédes ; Nikomachét 
Phrasikles Themistokles testvérének fia, annak halála után 
Magnesiába hajózván, fivérétől nyerte el s ez neveié fel The
mistokles gyermekei közöl a legifjabbikat Asiát. Fényes sírja 
Magnesiában a köztéren á ll; a mi földi maradványát illeti, 
nem kell Andokidesnek61 hitelt adni, a ki barátaihoz intézett 
beszédében azt állítja, hogy az athéniek tetemeit alattomban 
elhozták és szétszórták, mert ezt oly czélból koholta, hogy az 
olygarchákat a nép ellen ingerelje. Phylarchos,62 a ki a törté
nettel tragoediaként bánik el, mint egy gépet állítván fel, elő
vezeti Neoklest és Demopolist Themistokles fiaként, azért, hogy 
érdeklődést és részvétet gerjeszszen, de a tudatlan is belátja, 
hogy ez koholmány. Diodor a földleiró a ((Síremlékek» czimű 
munkájában inkább gyanítólag, mint állítólag azt mondja, hogy 
a Pireus kikötő körül az Alkimos hegyfoktól egy könyök 
alakú földnyelv nyúlik ki, a melyet belülről megkerülve talál
ható ama helyen, a hol a tenger mindig igen csendes, egy 
terjedelmes alapzat, a mely fölött van Themistokles oltár alakú 
sírja.

Azt hiszi, hogy Plató a komikus szintén megerősíti ezt 
következő versekben :

61 A tíz athéni szónok másodika.
62 Történetíró, élt 230 körül Kr. sz. e.
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Kies helyen emelkedik a te sírod, 
Üdvözlik azt mindenfelől az utasok, 
Jövő-menő gályákat meglátandja ő
S szemlélni fogja, ha csatáznak a hajók.

Themistokles leszármazol egész a mi napjainkig bizonyos tisz
teletben részesülnek Magnesiában, ezt élvezte az athéni The 
mistokles is, a ki társam és barátom volt Ammonius63 böl
cselő iskolájában.

63 Eklektikus bölcselő Alexandriából.
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I.

F u r i u s  C a m i l l u s n a k  s z á m o s  é s  nagy s ik e r e ir ő l  s z ó ló

tudósítások közt, sajátságosnak és különösnek látszik
az a tény, hogy midőn mint hadvezér, annyi kiváló 

tetteket eredménynyel hajtott végre, dictátornak ötször meg
választatott, négyszer diadalmenetet tartott, Róma második 
megalapítójának nevét nyerte el, — consul még csak egyszer 
sem volt. Annak oka az akkori államviszonyokban rejlik. 
Ugyanis a nép meghasonolván a senatusszal, vonakodott consu- 
lokat választani, hanem a kormány élére hadi tribunokat állí
tott, kiknek uralma, noha consuli joggal és hatalommal intéz
kedtek mindenben, mégis kevésbbé volt gyűlöletes nagyobb 
számok miatt.

Mert vigaszul szolgált azoknak, kik rossz szemmel nézték 
az oligarchiát, hogy hat s nem két férfiú áll az ügyek élén.

Camillus, ki ez időszakban dicsőségének és sikereinek 
tetőpontján állott, a nép akarata ellenére nem kívánt consul 
lenni, noha időközben többször voltak consulválasztó gyűlések 
Rómában. De az általa viselt egyéb számos és különféle hiva
talokban úgy érvényesíté magát, hogy a főhatalom, a midőn 
csak maga uralkodott is, a többiekkel közös volt, a dicsőség 
azonban csak őt illette meg, noha másokkal együtt vitte a 
vezérséget, Amaz eredménye volt mérsékletének, hogy irigy
séget nem keltve, uralkodott, emez meg eszélyességének, mely 
kétségbe nem vont elsőséget szerzett neki.
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II. Akkor még a Furiusok családját nem környezd fény; 
ő volt az első övéi közül, ki a maga erejéből hírre tett szert, 
midőn az aequok és volscok elleni nagy ütközetben Posthu
mius Tubertus dictatorsága alatt harczolt. A sereg előtt lova
golván, noha czombján sebet kapott, nem tágított, hanem a 
sebben levő dárdát kihúzván, az ellenség legbátrabbjaival 
harczba elegyedett és őket megfutamította. Ez időtől fogva 
más tisztségek mellett a censorságot is elnyerte; ez a hivatal 
az akkori időben nagy tekintélyben állt. Emlékezetben tartják 
censorsága alatt ama szép tettét, hogy a nőtelen férfiakat reá- 
beszéléssel és büntetések terhe alatt rábírta, hogy az özvegyek
kel lépjenek házasságra ; és ezek sokan voltak a háborúk miatt. 
De a szükség kényszerítette arra, hogy az árvákat adó alá 
vesse, kik azelőtt adómentesek voltak. Ennek oka a folytonos 
háborúzás volt, mely nagy költekezéseket vont maga után, 
főleg pedig a veiek városának ostroma szorította őket; ezeket 
némelyek veientanusoknak nevezik. E  város dísze Tyrrhéniá- 
nak ; fegyvereinek száma és harczosainak sokasága tekinteté
ben nem engedett Rómának, Elbizakodva gazdagságában, fény
űző életmódja-, gyönyörei- és pompájában, sok és szép küz
delmeket vívott a rómaiakkal a dicsőségért és hatalomért; 
ámbár ez idő szerint nagy csatákban megtöretve, dicsőség- 
szomjával alább hagyott. A  lakosok magas és erős falakat 
emeltek és megtöltvén a várost fegyverek-, lövegek-, élelmi
szerek- és mindenféle készletekkel, az ostromot nyugodtan 
tűrték. Ez bár huzamos, de nem kevésbbé volt terhes és 
fáradságos az ostromlókra nézve. Ugyanis a rómaiak hozzá 
voltak szokva, hogy nyáron át rövid ideig táborozzanak, a telet 
pedig otthon töltsék, ekkor kényszeríték őket először a hadi 
tribünök, hogy váracsokat készítsenek, a tábort megerősítsék 
és hogy télen-nyáron ellenséges területen maradjanak, noha 
már hét esztendőt töltöttek el háborúban. Azért a vezéreket 
okolták s mivel úgy látszott, hogy az ostromot lanyhán veze
tik, a parancsnokságtól megfosztották és másokat választottak 
a háború folytatására. Ezek közt volt Camillus is, ekkor már 
másodízben tribün. Az ostromban ez idő szerint semmi része 
nem volt, mert ő reá esett a sors, hogy a falériusok és a
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capenaták ellen harczoljon.1 Kik felhasználva a rómaiak akkori 
elfoglaltságát, területükön sok kárt okoztak és az egész etruriai 
háború alatt nyugtalanították őket, míg Camillus megveré és 
tetemes veszteséggel a falsík közé szorítá őket.

III. Ezután történt, midőn a háború még teljes erővel folyt, 
az albai2 tó körüli esemény, mely hasonlóan a leghihetetlenebb 
csodához, félelmet idézett elő, mert annak közönséges oka és 
természetes alapja ki nem tudható. Közelgett már az ősz; a 
nyár, mely szünoben volt, sem esőzések sem déli szelek miatt 
feltünőleg kedvezőtlen nem volt. Ama számos tavak, folyók, 
patakok közöl, melyek Itáliában vannak, némelyek teljesen ki
száradtak, mások meg csak szűkén tartották vizöket, a folyók 
pedig, mint nyáron rendesen, sikéren és gyengén folydogáltak. 
Az abbáni tó, mely forrását magában bírja, lefolyása pedig 
nincs és termékeny hegyektől van körülvéve, egyszerre, min
den ok nélkül, — hacsak nem valamely természetfölötti indító 
okból, — feltűnően növekedni kezdett, majd a hegyek lábait 
érte el, majd minden háborgás és hullámzás nélkül a legfelsőbb 
csúcsokig hatolt. Elein csak a juhászok- és csordásokat ejtette 
bámulatba, de midőn a tavat az alatta elterülő vidéktől elvá
lasztó földszorosszerü gátat a viz súlya és tömege beszakítá 
és egy nagy áradat tört le a szántóföldeken ültetvényeken 
keresztül a tenger felé, nemcsak a rómaiakat ejtette rémületbe, 
hanem Itália minden népeit is, kik ezt egy nagy esemény elő
jelének tartották. Legtöbbet beszéltek erről a Veiit ostrom
lók táborában, úgy hogy az ostromlovaknak is tudomására 
jutott a tókörüli esemény.

IV. Mint a hosszú ideig tartó ostromnál előfordul, hogy 
az ellenséges felek gyakori érintkezésbe, beszélgetésbe állanak 
egymással, igy megtörtént, hogy egy római a veiiek egyikével 
baráti és bizalmas összeköttetésbe jött. Ez a régi jóslatokban 
Jártas volt és úgy látszott, hogy a jövendölésben másoknál több 
gyakorlattal bírt. A római észrevevén, hogy ez a tó kiömlé
sének híre fölött rendkívül örvendezik és kigúnyolja az ostro
mot, azt mondá neki, hogy ez nem egyedüli dolog, mely most

1 Falerii és Capéna etruriai városok.
2 Latiumban, Alba Longa városánál, melytől nevét is nyerte.
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előadta magát, mert a rómaiak már ezeknél rendkivüliebb jelen
ségeknek voltak tanúi, a melyeket óhajtana vele közölni, azért, 
hogy ha lehetséges tegyen valamit saját biztonságára a közös 
veszedelmek közepett. Emberünk szívesen hallgat szavára és 
beszédbe elegyedik vele, remélvén hogy bizonyos titkokat fog 
hallani tőle. így egyideig beszélgetvén vele, észrevétlenül magá
val vivé, hogy a kapuktól jól eltávoztak, akkor a római erő
sebb lévén, megragadja Őt s felemeli, a táborból odafutott kato
nák segélyével hatalmába keríti és átadja a vezéreknek. A veii 
kényszer helyzetébe jutván, és meggyőződvén arról, hogy sor
sát ki nem kerüli, hazáját érdeklő titkokat fedez fel; hogy az 
nem hódítható előbb meg, míg a kiömlött és más utat kereső 
albáni tavat vissza nem szorítják, ágyába nem vezetik és meg 
nem akadályozzák, hogy az a tengerbe vegyüljön. A senátus 
megtudván ezeket, zavarában jónak találta Delphibe követeket 
küldeni és az istentől tanácsot kérni. A követek híres és tekin
télyes férfiak, mint Licinius Cossus, Valerius Potitus és Fabius 
Ambustus, szerencsésen átkelvén a tengeren, tanácsot kérnek 
az istentől és visszatérnek, magukkal hozván egyéb jóslatokon 
kivűl, melyek az úgynevezett latin-ünnepek 3 körül bizonyos 
ősi szertartásoknak elhanyagolását jelezték, azt is, mely meg- 
hagyá, hogy az albai tónak vizét, a mennyiben kivihető, a 
tengertől vezessék vissza előbbi ágyába, ha pedig ez lehetetlen 
volna, csatornák- és árkokon át vezessék a síkságra, hogy ott 
fölivódjék. Ez értesítést vevén, a papok az áldozatokra vonat
kozó rendeleteket teljesítették, a nép pedig a munkához fogott, 
hogy a vizet elfordítsa.

V. A senatus a háború tizedik évében minden más ható
ságot felfüggesztvén, Camiliust választá dictátorrá, ki maga 
mellé Cornelius Scipiot tette a lovasság vezérévé. Először is 
fogadalmat tett az isteneknek, hogyha a háború szerencsés 
véget ér, nagyjátékokat4 rendez és az istennőnek, kit a rómaiak

3 Ez ünnepeket a latin népek Jupiter tiszteletére, az albai hegyen 
ülték meg.

4 Magni Circenses. Jupiter, Juno és Minerva tiszteletére september 
hóban a Circus Maximusban tartattak.
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Mater Matutának 5 neveznek, templomot szentel. Ezt, az áldo
zati szertartások után bárki is Leukotheának 6 tarthatja. Ugyanis 
egy rabszolganőt vezetnek be a szentélybe, megvesszőzik, az
után kiűzik, majd gyermekeik helyett testvéreiket veszik kar
jaikra és az áldozás közben oly cselekményeket végeznek, 
melyek Bacchus dajkái és Inónak 7 vetélytársa miatti szenve
désére emlékeztetnek. E  fogadalmak után lecsapott a faliskok 
földjére Camillus, és őket, valamint a segélyökre jött capena- 
tokat egy nagy csatában legyőzi. Ezután Veii ostromához for
dult. Belátván a nyílt roham nehéz és veszedelmes voltát akná
kat ásatott, mert a város körüli telep alkalmas volt az ásásra 
és a munkálatokat oly mélységre engedé levezetni, hogy azok 
az ellenség előtt rejtve maradtak. Minthogy reménységét siker 
koronázta, mig maga kívülről intézett rohamot a városra, egy 
másik csapat észrevétlenül az aknákon keresztül kúszvén, várat 
lanul a fellegvárban termett, ott, a hol Junó temploma áll, 
mely a legnagyobb volt a városban és legfőbb tiszteletben tar
tatott. Mondják, hogy az etruskok vezére ép ez időben áldo
zatot végzett, ekkor a jós, midőn a beleket megtekinté, n a g y  

hangosan felkiáltott, hogy az Isten a győzelmet annak adja, 
ki az áldozást folytatni fogja. E szavakat az alagutakban leva 
rómaiak meghallván, a talajt gyorsan áttörik és lárma, meg 
fegyverzörej közt előrontanak az ellenség megrémülve, futás
nak ered, a rómaiak pedig az áldozati állat beleit elragadván, 
Camillushoz viszik. Azonban ezek meseszerűeknek látszanak. 
Midőn a város fegyveres erővel bevétetett, és a rómaiak a ki
mondhatatlan nagy zsákmányt széjjel vitték és hordották,

5 Az ős itáliai mythologiában a hajnal istenasszonya.
6 Szószerint fehér istennő.
7 Inó Kadmos leánya és Athamas thebai király felesége, már sokat 

szenvedett vetélytársnője Antiphera, egy rabszolganő miatt. Testvére 
Semele halála után, ennek Jupitertől született fiát Bacchust magához vette 
és nevelte. Ezzel azonban Junó haragjának tette ki magát, ki őt megőr- 
jíté, minek folytán fiával Melikertesszel együtt a tengerbe ugrott. Nep- 
tun Venus kérelmére, tengeri istenekké tette meg őket és Inó Lenkot- 
hea. Melikertes meg Paláimon, a rómaiaknál pedig Pothumus nevet 
nyert. Matuta templomába rabszolgának belépni tilos volt, kivéve azt az 
egyet, ki a szövegben is említtetik és kinek Antipheraért kelle bűnhődnie.
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Camillus a várból látván a történteket, azután, hogy környe
zete szerencsét kívánt neki, az istenek felé emelé kezeit és 
fölfohászkodva, így szólt: «Leghatalmasabb Jupiter és ti iste
nek, kik a jó és rossz tettekre ügyeltek, magatok tudjátok, 
hogy mi, rómaiak, nem a jog ellenére, hanem szükségből ma
gunkat alkalmazva, indultunk e gonosz és jogsértő emberek 
városa ellen. De ha, — folytatá, — jelen szerencsénk miatt a 
balsors csapást mér reánk, könyörgöm, hogy Róma és a 
rómaiak serege helyett, lehetőleg enyhén én reám szálljon». 
Ezt mondván, a rómaiak szokása szerint, kik ha már imád
koztak és leborultak, jobbra fordultak, fordulás közben elesett. 
A körülállók megzavarodtak, ő pedig felemelkedvén, azt mondá, 
hogy kívánsága szerint megtörtént vele a csekély baj a nagy 
szerencse mellett.

VI. A város fölprédálása után, Camillus Junó szobrát, a 
mint fogadta volt, Rómába szándékozott átvitetni, midőn e 
czélból a kézművesek összejöttek, áldozatot hozott és kérte az 
istennőt, hogy fogadja szívesen hódolatukat és legyen kegyes 
lakótársa amaz isteneknek, kiknek Róma osztályrészévé lön. 
A szobor állítólag halk hangon azt feleié, hogy hajlandó és az 
ajánlatot szívesen fogadja. Livius úgy adja elő, hogy Camillus 
imádkozván, megérinti az istennő szobrát és felszólítá, hogy 
jöjjön Rómába, ekkor a jelenlevők közül valaki azt feleié, hogy 
hajlandó és ajánlatát szívesen fogadja s örömmel követi őt. 
Azoknak, kik e csodában a való hitet megerősítik és védel
mezik, legfőbb bizonyítékot szolgáltat maga a város szeren
cséje, mely csekély és lenézett eredetből a hatalom és dicső
ség oly magas fokára nem juthatott volna el, az istenség 
számos és feltűnő jelekben nyilvánuló folytonos kedvezése nél
kül. Sőt még más hasonló csodákat is hoznak fel, majd hogy 
a szobrok gyakorta izzadtak, majd meg sóhajokat hallattak, 
beszélik, hogy a faragott képek elfordultak és szemeiket be
hunyták és ilyeseket a régi írók közül sokat említenek. Magam 
is számos csodálatra méltó dolgokat adhatnék elő, melyeket 
kortársaimtól hallottam s melyeket nem egy könnyen lehet 
elvetni. Azonban az ilyen dolgoknak igen nagy, vagy igen 
kevés hitelt lehet adni, egyaránt veszélyes, az ember gyarló
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sága miatt, melynek határa nincsen és mely magán uralkodni 
nem bir, hanem majd babonaságra és felfuvalkodásra, majd 
pedig az istenek kicsinylésére és megvetésére ragadtatja magát. 
Azért az elővigyázat és a «mindent módjával!» elve a legjobb 
az ily dolgok közül.

VII. Camillus akár tettének nagysága, hogy a Rómával 
vetélykedő várost tíz évi ostrom után elfoglalá, akár pedig ama 
magasztalások, melyekkel elhalmozták, büszkeséggel és oly 
gondolkozásmóddal töltötték el, mely egy alkotmányos s köz- 
társasági hivatallal meg nem egyezhető. Egyebek közt fényes 
diadalmenetet tartott, négy fehér lóval vont kocsin hajtott 
Rómán keresztül, mit amaz előtt, sem azután, egy vezér sem 
tett meg. Mert az ily fogatot szentnek tartják a rómaiak, mely 
csak az istenek királyát és atyját 8 illeti meg. Ez időtől fogva 
nem néztek rá jó szemmel a polgárok, kik nem voltak a fény
űző életmódhoz szokva, másodsorban sérelmet abban találtak, 
hogy ellenszegült ama törvényjavaslatnak, mely a lakosság fölosz
tását czélozta. A néptribunok ugyanis indítványt tettek, hogy 
a népet és a tanácsot két egyenlő részre oszszák föl, az egyik 
rész Rómában maradna, a másik pedig sorshúzás folytán az 
elfoglalt városba költöznék. Ezáltal vagyonosabbakká lennének 
és két nagy és szép város birtokában, úgy területeket, mint 
egyéb javaikat együttesen jobban megőriznék. A nép, mely 
számban úgy megszaporodott, de nem vagyonban, örömmel 
fogadta e javaslatot és folyton a szószék körül tolongva, lárma 
közt követeié a szavazást. A tanács és a polgárok legkitű
nőbbjei belátván, hogy a néptribunok Rómának nem felosztá
sán, hanem annak romlásán dolgoznak, felháborodva, Camillus- 
hoz folyamodtak. Ez félvén a küzdelemtől, különböző ürügyek
kel és foglalkoztatásokkal türtőzteté a népet; ezzel a törvényt 
elhalasztá ugyan, de ép e miatt gyűlöletessé tévé magát. Azon
ban a népnek ellene való leghevesebb és legkitörőbb haragja, 
a zsákmány megtizedeléséből eredeti, mely ugyan nem volt 
indító ok nélkül, se nem egészen igazságos alkalmat választott 
arra a nép. Midőn Veii ellen indult, úgylátszik fogadalmat tett.
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hogy ha a várost elfoglalandja, a zsákmány tizedrészét az 
istennek9 fogja föláldozni . A város bevétele és fölprédálása 
után. akár, mert restelte zaklatni a polgárokat, akár pedig 
akkori foglalatosságai közt fogadalmáról megfeledkezett s az 
egész zsákmányt a népnek engedé át. Csak jóval később, 
midőn már hivatala megszűnt, vivé ez ügyet a senatus elé, 
egyúttal a jósok is jelenték, hogy az áldozatokból az istenek 
haragja tűnt ki, melyet engesztelő áldozatokkal kell lecsilla
pítani.

VIII. A tanács azt végezte, hogy a zsákmány ne osztas
sák föl, mert ez bajos volna, hanem a benne részesültek eskü 
alatt szolgáltassák be a tizedrészt. Ebből a katonákra nézve 
sok zaklatás és erőszakoskodás származott, mert szegények 
voltak és sokat szenvedtek és most arra kényszeríttettek, hogy 
oly tetemes részt szolgáltassanak vissza abból, a mit már birto
kukba vettek, sőt föl is használták. Camillus tőlük zaklattatva, 
jobb kifogást nem találván, a leghelytelenebb védekezésben 
keresett menekvést; megvallja ugyanis, hogy fogadalmáról meg
feledkezett. Ezek felzúdultak ellene, hogy az ellénség javainak 
megtizedelését fogadta, most meg a polgárokét tizedeli meg. 
Mindazáltal mindegyik beszolgáltatta a követelt részt és elhatá
rozták, hogy abból arany kratért készíttetnek és azt Delphibe 
küldik. A város az aranynak szűkében volt; a hatóságok pedig 
tanakodtak, hogy honnan szerezzék azt be, ekkor a nők ma
gukban elhatározták, hogy mindegyikök arany ékszerét a foga
dalmi ajándékra adandja s ez súly szerint nyolcz talentumot10 
tett ki. Hogy a senatus méltó tiszteletben részesítse őket, el- 
határozá, hogy haláluk után, mint a férfiaknál, úgy a nőknél 
is mondjanak illő halotti beszédet, mert azelőtt nem volt szo
kásban a nők felett nyilvános dicsőítő beszédet mondani. A 
jósdához követnek három férfiút választottak, a legelőkelőbbek 
közül és őket egy válogatott legénységgel megrakott és ünnepi 
díszszel felkészített hajón elküldötték, de a zivatar s a tenger 
csendje egyaránt veszedelmükre vált, mert megtörtént velük,

9 Apollónak, ki a város elfoglalására tanácsot adott és a zsákmány
ból ajándékot kötött ki magának.

10 Közel 300 kilogramm.
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hogy, midőn az elveszéshez közel állottak, egy másik veszede
lemből csak váratlanul szabadultak meg. Ugyanis lipári11 
három evezősök az aeoli szigeteknél szélcsend alatt megtámad
ták, tengeri rablóknak tartván őket. Midőn ezek kezeiket 
könyörögve kinyujták, akkor támadásukkal felhagytak, de a 
hajót a magukéhoz kötve, a kikötőbe vontatták, hol tengeri

Kratér.
(Vegyítő edény).

rablóknak nyilvánították őket, a legénységet és a javakat árúba 
bocsátották. Csak nagy nehezen sikerült egy férfiúnak, Time- 
sitheusnak, ki vezérek volt, erénye és tekintélye folytán ki
eszközölni szabadon bocsátásukat. Ez még saját hajóit is ten
gerre bocsátotta és elkísérésüket, az áldozati ajándékot, velők 
együtt fölszentelé. A miért is Rómában méltó tiszteletben 
részesült.12

11 A Földközi tengerben, Sicilia éjszaki része irányában.
12 A senatus tekintélyes ajándék mellett, vendégbarátsággal tisz

telte meg.
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IX. A néptribunok ismét megsürgeték a lakosság szétosz
tására vonatkozó törvényt, azonban a faliskusok elleni háború 
kellő időben ütvén ki, alkalmat nyújtott a patríciusoknak, hogy 
a tisztujj ítást kedvök szerint ejtsék meg s ezek Camillust válasz- 
ták meg hadi tribunná, minthogy a viszonyok oly vezért köve
teltek, ki a tekintélyt és hírnevet tapasztalattal egyesíté magá
ban. A nép ezt jóvá hagyván Camillus a hadi erőt átveszi és 
a faliskok földjére betör és Faleriit a megerősített s minden 
hadiszerekkel teljesen ellátott várost ostrom alá veszi. Belátta 
ugyan, hogy annak elfoglalása nem csekély munkába s időbe 
kerülend, másrészt azoban a polgárokat foglalkoztatni s távol
tartani akará, nehogy otthon tétlenül vesztegelvén a népszó
noktól izgattassanak és lázongjanak. Mert ezt az orvosságot, 
miként az orvosok, sikerrel szokták használni, hogy az allami 
szervezet zavart okozó elemeinek kifelé utat nyissanak.

X. A falériak azonban bízván a környező erődítmények
ben, az ostromot oly kevésbe vették, hogy kivéve a bástyák 
őreit, a többiek polgári öltönyben járkáltak a városban, gyer
mekeik pedig az iskolákat látogatták és tanítójuk kivezeti őket, 
hogy a falak körül sétáljanak és ép úgy, mint a hellének közös 
tanítót tartottak, azt akarván, hogy a gyermekek mindjárt kez
dettől fogva együtt neveltessenek és egymás társaságában élje
nek. Ez a tanító a faleríakat gyermekeik utján akarván el
árulni, naponkint kivezeté őket a város falai alá, kezdetben csak 
közel azokhoz, majd a testgyakorlataik végeztével ismét vissza- 
vezeté őket a városba. Ezután lassankint észrevétlenül tovább 
vivé őket, arra szoktatván, hogy ne féljenek, mintha teljes biz
tonságban lennének. Végre midőn mindnyájan együtt voltak, 
a római előőrsökig jutván, átadá és Camillushoz vezeté őket. 
Camillus elé bocsáttatván, elmondja, hogy ő nevelő és tanító 
Faleriben, de többre becsüli kötelességénél azt az örömöt, 
hogy neki szolgálatot tehessen és azért eljött, hogy a várost 
neki a gyermekek útján feladja. Megborzadt e tett hallatára

^  Camiljus és a körülette levőkhöz így szólt: «Nehéz dolog a 
háború és sok igazságtalansággal meg erőszakkal jár, de a 
becsületes emberek előtt a háborúnak is vannak törvényei és 
a győzelemre nem szabad annyira törekedni, hogy ki ne kerül
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jük a gonosz és istentelen cselekményekből folyó előnyöket. 
Mert a nagy hadvezérnek saját erén)7ére, nem pedig mások 
gonoszságára támaszkodva kell a vezérséget vinnie». Erre meg- 
paráncsolá a lictoroknak, hogy szaggassák le ez emberről ruháit 
és kezeit kössék hátra, a gyermekeknek meg vesszőt és kor
bácsot adatott, hogy az árulót fenyítsék meg és kergessék 
vissza a városba. A falériak ép ekkor vették észre a tanító 
árulását, és az egész várost kesergés szállta meg és méltán, 
e nagy szerencsétlenség miatt. Előkelő férfiak és asszonyok 
magukon kívül rohantak a kapuk és a falak felé, midőn a 
gyermekek a mezítelen és megkötözött tanítót diadalmak közt 
visszahajtották, egyúttal pedig Camillust megmentőjüknek, aty
juknak és istenüknek nevezték, úgy hogy nemcsak a gyerme
kek szülői, hanem a többi polgárok is, kik mindezeket látták, 
csodálattal és vágyakozással teltek el Camillus igazságszeretete 
iránt. Hamarosan gyűlést tartván, követeket küldtek hozzá, 
hogy sorsukat reá bízzák, ezeket Camillus Rómába utasította. 
A senatus elé jutván, azt mondák, hogy midőn a rómaiak az 
igazságot többre becsülték a győzelemnél, megtanították őket 
arra, hogy a verességet a szabadság elébe helyezzék, nem 
mintha azt hinnék, hogy hatalomban mögöttük állanának, 
hanem inkább bevallják, hogy erényre nézve győzettek le. A 
senatus viszont Camillusra bízza a dolog elbírálását és elinté
zését. Ez hadisarczot vesz a falériaktól és az összes faliskusok- 
kal baráti egyességet kötvén, visszatér Rómába.

XI. A katonák, kik Falerii fölprédálásárá számítottak, 
üres kézzel térvén vissza Rómába, bevádolták Camillust a többi 
polgárok előtt, hogy a nép ellensége, hogy irigyli a szegények
től, ha gyarapodnak. Midőn aztán a néptribunok ismét előter
jesztették a lakosság fölosztására vonatkozó törvényjavaslatot 
és a népet felhívták a szavazásra Camillus minden gyülölség- 
gel szembe szállva, teljes nyiltszivüséggel szót emelt ellene és 
oly erőszakosan bánt a néppel, hogy az akarata ellenére visz- 
szaveté a törvényjavaslatot, de viszont Camillus ellen annyira 
fölingerült, hogy még ama családi szerecsétlenség, mely két 
beteg gyermekei küzül egyiknek a halála folytán érte, sem 
mérséklé haragját. Noha e csapást oly súlyosan érzé e szelid-

Plutarchos. 1. 19



2 9 0 PLUTAKCHOS.

lelkületű, jó férfiú, hogy a törvény elé idéztetvén, bánata miatt 
az asszonyokkal bezárkózva otthon maradt.

XII. A vádló Lucius Apuleius volt, a vád pedig bizonyos 
etrusk kincsek elsikkasztására irányult. És tényleg bizonyos 
érczajtókról beszéltek, melyeket a zsákmányból nála láttak 
volna. A nép ingerült volt iránta és látni lehetett, hogy bár
mely ürügy alatt is ellene fog szavazni. Azért összegyűjt vén 
barátait és fegyvertársait, kiknek száma nem volt jelentéktelen, 
kérte őket, hogy ne engedjék rosszakaratú vádak folytán igaz- 
ságtalanúl elítélni és ellenségeinek gunytárgyává tenni. De 
midőn barátai tanácskozás és kölcsönös megbeszélés után azt 
felelték, hogy elítéltetésére nézve mit sem segíthetnek rajta, 
a reá szabandó bírságot azonban vele együtt lefogják róni, azt 
Camillus nem tűrhetvén, felindulásában elhatározá, hogy kiván
dorol hazájából és száműzetésbe megy. Megölelte nejét és fiát 
és házából hallgatag a város kapui felé ballagott. Itt megállt 
és vissza fordulván kezeit a Capitolium felé terjeszté és az iste
nekhez imádkozott hogy ha nem igazság, hanem a nép irigy
sége és rakonczátlansága száműzte hazájából, gyalázat közt, 
a rómaiak mihamar bánják meg azt és lássa meg az egész világ, 
hogy ő hozzá folyamodnak és vágyakoznak Camillus után.

XIII. Camillus így Achillesként megátkozván polgártár
sait, elköltözött Rómából és makacsságból 15,000 as bírság
ban marasztaltatott el, a mi ezüstben számítva 1500 drachmát13 
tesz, mert az as képezte a pénzegységet és a dekachalkon 14 de- 
nárius nevet viselt. Nincs egy római sem, ki ne hinné, hogy 
az isteni igazság mihamar teljesíté Camillus kívánságát és a 
rajta elkövetett igazságtalanság oly megtorlásban részesült, 
mely ugyan Camillusnak nem volt kellemes, inkább keserves, 
de nevére hírt és dicsőséget hozott; oly súlyosan nehezedett 
Rómára az isteni bosszú, oly nagy félelem, veszedelem és szé
gyen özönlött, mintegy szándékosan reá, vagy mert a sors

13 Körülbelül 1000 korona, a mi az akkori viszonyok közt tekin
télyes összeg volt.

14 Görög pénz egyenlő volt 10-asszal. Az as rézből volt, mig a 
drachma ezüstből.
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úgy hozta magával, vagy valamely istenség műve volt az, mely 
nem hagyja el a hálátlansággal megfizetett erényt.

XIV. A közeledő nagy csapás első jelének Julius censor 
halálát tartották, mert a rómaiak kiválókép tisztelték a cen
sori hivatalt és azt szentnek tekinték. A második pedig Camil
lus száműzetése előtt adta magát elő. Egy közönséges polgár 
Marcus Cecidius, ki nem volt ugyan a senatus tagja, de mint 
tisztességes, derék férfiút ismerték, a haditribunokat egy figye
lemre méltó eseményről értesíté. Elbeszélé ugyanis, hogy a 
megelőző éjjel az úgynevezett új úton ballagván, valaki hango
san megszólítá, megfordulván ugyan, senkit nem látott, de az 
emberinél erősebb hangot hallott, mely azt mondá : «Menj, és 
kora reggel mondd meg a haditribunoknak, hogy rövid idő 
alatt várják a gallokat». Ezt hallván a haditribunok, nevettek 
és gúnyolódtak és fölötte nemsokára ezután történt, Camillus 
száműzetése.

XV. A keltatörzsből származó gallok, — úgy mondják, — 
igen elszaporodtak s elhagyták hazájokat, mely mindnyájukat 
táplálni elégtelen volt és más föld keresésére indultak.

Sok ezrekre ment a fiatal és fegyverfogható férfiak száma, 
a kik még több gyermeket és nőt vittek magukkal. Az egyik 
rész átkelvén a Ripaia15 16 hegyeken az éjszaki Óceán felé terült 
szét és Európa végső részeit szállta m eg; a másik pedig a 
Pyreneik és Alpok közt telepedvén le jó ideig senonok és kel- 
toriaiak10 közelében lakott

Később megizlelvén az Itáliából legelőször hozott bort, úgy 
megkedvelték ez italt és ez élvezetnek újdonsága annyira ki
hozta sodrukból mindnyájukat, hogy fegyvert ragadnak, rokon
ságukat maguk mellé veszik és az alpok felé indulnak, hogy 
fölkeressék ama földet, mely ily gyümölcsöt terem a mely mel
lett minden egyéb terméketlennek és zordonnak tűnt fel előt
tük. Az, ki hozzájuk a bort vitte és őket először feltüzelte, 
hogy Itáliába jöjjenek, állítólag a tyrrheniai Arrbón volt, egy

15 Ezek fekvése iránt nincs megállapodás. Legtöbben az európai 
Sarmatiába helyezik azokat.

16 A senonok a Szajna vidékén laktak, a keltoriákról közelebbi ada
taink nincsenek.
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előkelő és természetére nézve épen nem gonosz férfiú, a kit 
ez a balsors ért. Gyámja volt Lucumón nevű árva fiúnak, ki 
gazdagságra, valamint alakjának szépségére, kivált polgártársai 
közt. Ez gyermekségétől fogva Arrhonnál tartózkodott, sőt fel
serdülvén, nem hagyá el házát, úgy mutatván, hogy jól érzi 
magát társaságában. És sokáig titokban maradt, hogy felesé
gét megszerette és ez viszont őt. Midőn végre szenvedélyük 
oly fokra emelkedett, hogy nem voltak képesek vágyaikat sem 
elfojtani, sem titkolni és az ifjú elszökteté az asszonyt és nyíl
tan vele kezdett élni. A férj a törvény elé viszi a dolgot, azon
ban Lucumónnak számos barátai, pénze és költekezései miatt 
elveszti ügyét, elhagyá hazáját és hallván a gallusok felől, hozzá
juk ment és itáliai hadjáratukban vezetőjük lett.

XVI. Ezek betörvén, azonnal hatalmukba ejtik ama vidé
ket, mely az Alpoktól kezdve a két tengerig terjed, a melyet 
az ős időktől fogva az etruskok bírtak, mint már az elnevezés 
is bizonyítja. Ugyanis az Éjszaki tengert Adriának nevezik, 
Adria etrusk város után, ennek átellenében a délfelé fekvő 
tengert Tyrrhenninek. Az egész ország fákkal van beültetve, gaz- 
dag legelőkben és folyók öntözik. Tizennyolcz szép és nagy 
város volt rajta, melyeket az ipar és kereskedés gazdaggá tett 
és bő életmódot nyújtottak. A gallok az etruskokat elűzvén, 
e városokat birtokukba vették. Mindez azonban sokkal előbb 
történt.17

XVII. Ez időtájban a gallok Clusium etrusk város ellen 
vonultak és ostrom alá vették a Clusium-beliek a rómaiakhoz 
folyamodtak és kérték őket, hogy érdekükben a barbárokhoz 
követeket és leveleket küldjenek. A rómaiak a Fabiusok nem
zetségéből három tekintélyes férfiút küldenek el, kik már magas 
tisztségeket viseltek a városban. Ezeket a gallok barátságosan 
fogadták Róma hírneve miatt és a falak ostromával felhagy
ván, alkudozásokba ereszkedtek. A rómaiak megkérdezték tőlük, 
hogy mivel sértették meg őket a Clusium-beliek, hogy váro
sukra támadnak, Brennus, a gallok királya, elneveti m agát: «A 
Clusium-beliek, — úgymond, — azzal sértenek meg minket,

17 Körülbelül 200 évvel azelőtt.
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hogy midőn csak csekély' területeket képesek művelni, mégis 
nagy vidéket akarnak birtokukba tartani és vonakodnak velünk 
osztozkodni, kik szegények is, sokan is vagyunk. így sértet
tek meg titeket, rómaiak, hajdanában az albániaiak, a Fidenae- 
beliek és Ardea-beliek, most pedig a veiik. a capeneiek és 
sokan a faliskusok és volskusok közül. Ti is haddal mentek 
azok ellen, kik nem akarják veletek megosztani javaikat, rab
szolgákká teszitek és kiraboljátok őket, városaikat meg feldúl
játok. Ti se tesztek evvel semmi rosszat, semmi oktalant, csak 
követitek ama legrégibb törvényt, mely az erősebbeknek adja 
a gyengébbek javait, kezdve az istennél és az állatoknál végezve. 
Mert ezekbe is a természetből be van oltva, hogy az erőseb
bek törekesznek több javakkal bírni, mint a gyengébbek. Azért 
tehát szűnjetek meg az ostrom alatt álló Clusium-belieken saj
nálkozni, nehogy a gallokat is megtanítsátok arra, hogy a római
aktól elnyomott népek iránt jók és könyörületesek legyenek».

E  szavakból megértették a rómaiak, hogy Brennusszal egyez
kedni nem lehet. Elmentek tehát Clusiumba, felbátoríták és 
lelkesíték őket, hogy velük együtt tegyenek kirohanást a bar
bárokra, oly szándékkal, hogy bátorságukat kipróbálják, vagy 
a magukét kimutassák. A Clusium-beliek kirohanván, a falak 
körül ütközet fejlődik ki. A fabusok egyike, Quintus Ambus
tus, lovával neki vágtatott egy nagy termetű és szép külsejű 
gallnak, ki a többiektől messze előre lovagolt, eleinte föl nem 
ismerték a gyors összecsapás miatt és mert a fegyverek csil
logása elkápráztatá a szemet, midőn azonban viadalban legyőzé 
és leterítvén ellenét, fegyverétől megfosztá, Brennus fölismeré 
őt, és bizonyságul hívta föl az isteneket, hogy a közös és az 
egész emberiség előtt szent jogok ellenére mint követ jött és 
mint ellenség viselte magát. Azonnal megszűnteié a harczot, a 
Clusium-belieket bántatlanul hagyá és seregét Róma ellen vezeté. 
Nem akarván annak látszatába kerülni, hogy e jogtalanság ked
vükre történt, és hogy ürügyet kerestek, követeket küldött, kí
vánva, hogy megbüntetés végett e férfiút szolgáltassák ki, e 
közben lassan előre nyomult.

XVIII. Rómában a senatus összegyüjtvén, sokan kárhoz
tatták Fábiust; az úgynevezett fetiales papok pedig az istenek
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nevében bevádolták őt s követelték a senatustól, hogy a bűn
nek átkát a vétkesre hárítván, a többiektől távoztassa el. E 
fetialeseket Numa Pompilius a királyok legszelidebbike és leg- 
igazságosabbika alapítá, hogy a béke őrei és megalapítói meg- 
birálói legyenek a háborúra feljogosító indító okoknak. A sena
tus a nép elé utalván az ügyet, a papok hasonló váddal lép
tek fel Fabius ellen, a nép azonban a vallás szent törvényét 
olyannyira a megvetés és nevetség tárgyává tette, hogy Fabi- 
ust testvéreivel együtt hadi tribünökké választotta. A gallok 
erről értesülvén, nagyon zokon vették ezt, s minden késedel
met félretevén, teljes gyorsasággal nyomultak előre; nagy 
számuk, fényes fegyverzetük, erejük és dühük az utjokba eső 
népeket rémületbe ejték és már egész országukat elveszettnek, 
városaikat pedig elpusztultnak hitték, azonban várakozásuk elle
nére semmi jogtalanságot véghez nem vittek, mezeikről mit se 
vittek el és midőn a városok közelében elhaladtak, azt kiáll
ták, hogy Róma ellen vonulnak s csakis a rómaiakkal visel
nek háborút, a többi népeket pedig barátaiknak tekintik. Míg 
a barbárok gyors menetben előnyomultak, a hadi tribünök 
kivezetik a küzdelemre a rómaiakat, kik számra nézve nem 
álltak hátrább, mert gyalogságuk 40,000 főre ment, de több
nyire gyakorlatlanok voltak, kik először vettek kezükbe fegy
vert. De meg az isteni követelményeket is elhanyagolták, sem 
engesztelő áldozatokat nem végeztek, sem a jósokat, miként 
szokás volt veszélyek és csaták előtt, meg nem kérdezték. 
Nem kevésbbé hatott zavarólag a műveletekre a vezérek soka
sága ; noha azelőtt jelentéktelenebb hadjáratokra is gyakorta 
egyeduralkodókat választottak, kiket dictatoroknak neveznek, 
jól tudván, mily haszonnal jár veszélyes körülmények közt a 
fegyelemre nézve, ha csak egy akarat létezik és a felelősség
nélküli hatalom és joghatóság egy kézben egyesül. Főképen 
azonban a Camillus iránti méltatlan eljárás volt ártalmára a 
közügynek, mert veszélyessé vált, másként mint hízelkedve és 
a népszerűséget hajhászva, uralkodni. A rómaiak kilenczven 
stádiumra 18 vonultak előre a várostól, és az Allia folyó mel

18 Kevéssel több 16 kilométernél.
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lett tábort ütöttek, mely e helytől nem messzire a Tiberre* 
egyesül. A barbárok mily hamar megjelennek, a rómaiak fegyel
mezetlenségük miatt gyalázatosán verekesznek és megfutamod
nak. A gallok a balszárnyat az első rohammal a folyóba szorít
ván tönkre tették, a jobb szárny, hogy a támadást kikerülje, 
a síkról a halmokra vonult és kevésbbé szenvedett; ezek közül 
sokan Rómába menekültek, a többiek, kik az öldöklésben el
fáradt ellenségtől megszabadulhattak, éjszaka Veiibe futottak, 
mintha Rómának már vége lett volna és minden lakosa elpusz
tult volna.

XIX. E  csata a nyári nap-éj egyenlőség után történt19 
holdtölte alkalmával, ama napon, melyen régebben a Fabiu- 
sokat az a nagy szerencsétlenség érte, hogy e családból 300 
férfiút öltek le az etruskok. Mindazonáltal inkább szokásba jött, 
hogy eme nap a második csatavesztéstől neveztetik a mai 
napig álliai napnak, a folyó neve után. A baljóslatú napokat 
illetőleg, váljon meg kell-e ezeket tartani, vagy hogy Herak- 
litus joggal korholja-e Hesiodost20, ki némely napokat jóknak, 
másokat meg rosszaknak tartott, mintha nem tudná, hogy min
den napnak természete egy és ugyanaz, erről a kérdésről már 
másutt értekeztem. De tán jelen tárgyunktól nem ütne el nehány 
példának fölemlítése. így boiotok Hippodromios hó 5-én, melyet 
az athéneiek Hekatombaionnak neveznek, igen nevezetes két 
ütközetet nyertekjmelyek által a helléneket felszabadják : aleuk- 
trait21 és ennél kétszáz évvel előbb a Keressos mellettit, mely
ben Lattomyost és a thessálokat legyőzték. Ellenben a perzsák 
Boedromion hó 6-ik napján Marathonnál, 3-án Plataiánál és Myka- 
lénál, 26-án pedig Arbelánál győzettek le a hellénektől. Az 
athéneik Naxos mellett tengeri ütközetet nyertek Chabrias 
vezérlete alatt a Boedromion hó holdtöltekor, Salamis mellett 
pedig ugyanazon hó 20-án, miként a «Napok» czímű érteke
zésemben kimutattam. A Thargélion hó is feltűnő szerencsét
lenséget hozott a perzsákra, mert N. Sándor Thargélion hóban

19 Jul. 18. 390-ben Kr. sz. e.
20 A «Munkák és Napok» czímű művében.
21 383-ban Kr. sz. e. Epaminondas thebai vezér a spártaiakat telje

sen leveré.
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verte meg a király hadvezéreit a Granikosnál; a kárthagoiak 
Siciliában e hó 24-én győzettek le Timoleontól és úgylátszik, 
hogy Trója is e napon vétetett be, miként Ephoros, Kalis- 
thenes,22 Danastes és Phylarchos állítják. Ellenben a Metageit- 
nion hó, melyet a boiotok Panemosnak neveznek, nem volt 
kedvező a hellénekre ; e hó 7-én vesztették el a kranoni ütkö
zetet és Antipatertól teljesen tönkretétettek, előbb pedig Chero- 
néánál23 PTilöp ellen harczolván, szerencsétlenség érte őket. 
Ugyancsak a Metageitnion hó ugyanazon napján, ugyanazon 
évben ama csapatok, melyek Archidamos 24 vezérlete alatt, átkel
tek Itáliába, az ottani barbárok által tönkretétettek. A kárt
hagoiak pedig őrizkedtek e hó 22-ikétől, mely nap legtöbb 
és legnagyobb szerencsétlenséget hozott reájuk. Jól tudom, hogy 
N. Sándor Thebat a mysteriumok ünneplése idején dönté 
romba, a minek folytán az athéneiek a Boedromon hó 20-án. 
a mely napon Jocchos mystikus körmenetét tartják, macedón 
helyőrséget nyertek. Hasonlókép a rómaiak ugyanaz nap. meg
előzőleg a cimberek ellen Caepio vezérlete alatt táborukat veszí- 
ték el, később pedig Lucullus vezérlete alatt legyőzték az arme- 
nioiakat és Tigranest. Attalos király és a nagy Pompeius szüle
tésük évfordulóján haltak meg. Általában sokat lehetne pél
dául felhozni, kikre ugyanazon időszakok váltakozva, majd szeren
csét, majd szerencsétlenséget hoztak. Azonban a rómaiak előtt 
főleg ez az egy baljóslatú nap és miatta még minden hó két 
más napja, mert a szerencsétlenség, mint rendesen, az aggo
dalmat és babonát növeli. De ezek a «Római szokások» czímű 
művemben behatóbban vannak tárgyalva.

XX. Ha ez ütközet után a gallok nyomban követték 
volna a futókat, mi sem akadályozta volna meg Róma teljes 
pusztulását és az abban hátramaradt lakosság kiirtását; oly

22 Kalisthenes, Aristoteles tanítványa, N. Sándort Ázsiába kisérte, 
hol árulás miatt kivégeztetett. Damastes Herodotos kortársa, két köny
vet írt a Troia ellen harczolók elődeiről.

23 A Kranón melletti ütközet 321-ben a chaeroneai pedig 336-ban 
történt Kr. sz. e.

24 E  néven harmadik királya a spártaiaknak a Tarentum-belieknek 
ment segítségére a lucaniaiak ellen.
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rettegésbe ejtették polgártársaikat a futamodók és viszont oly 
kábultság és lelkizavar vett ezeken erőt. Azonban a barbárok 
előtt hihetetlennek tetszett győzelmük nagysága, de meg rend
kívüli örömükben élvezetekbe merültek és a táborban zsákmá
nyolt javak felosztásával foglalkoztak, ezáltal a városból me- 
nekvő tömegnek a futást megkönnyítők, a bennmaradóknak 
meg reményt és alkalmat nyújtottak a készülődésre. Mert az 
egész várost odahagyván, a Capitoliumot fegyverekkel és sán
czol ásókkal erősítők meg és légelőször is a szent tárgyakat 
helyezték oda. A Vesta szüzek elfutván, a Vesta tüzét és 
egyéb szent dolgokat magukkal vitték Noha némelyek azt 
állítják, hogy nincs őrízetökre bízva, mint az örök tűz, mely
nek, mint a mindenség alapelvének tiszteletét, Numa király 
rendelő el. Mert a tűz természeténél fogva a legmozgékonyabb: 
maga a nemzés is mozgás, vagy legalább mozgással van össze
kötve. Az anyagvilág minden egyéb részei, a melegség meg
szűntével, hasonlóan a holtakhoz tétlenül hevernek és várják 
a tűz éltető hatalmát, mintegy lelket, és mihelyt ez velük 
egyesült, azonnal működni és külső behatásokat elfogadni kez
denek. Ezt a tüzet szentelő meg Numa, e kiváló férfiú, ki böl- 
csesége miatt abban a hírben állt, hogy a Múzsákkal meghitt 
viszonyban van, hogy az, mint a mindenséget intéző örök 
hatalom jelképe kiolthatatlanúl őriztessék meg. Mások meg 
azt állítják, hogy a tűz a rómaiaknál, miként a helléneknél a 
szent helyek előtt, mint a tisztaság jelképe tartatik fenn, de 
a szentélyben más szent dolgokat rejtegetnek, melyeket senki 
sem láthat meg, kivévén ama szüzeket, kiket Vestáknak nevez
nek. A legelterjedtebb monda szerint ama trójai Palládium 25 
van ide éltévé, melyet Aeneas hozott Italiába. Vannak még 
mások, kik azt regélik, hogy ezek a samothrakiai istenségek. 
Ezeket Dardanos, Trója alapítója, hozta oda és szentelte föl. 
Aeneas pedig Trója bevételekor azokat elorozta és Itáliában 
való letelepüléséig megőrizte. Azok, kik azt képzelik, hogy 
ezekről jobban vannak értesülve, azt állítják, hogy a Vesták 
templomában két középnagyságú hordó áll, melyek közül az. 
egyik nyitott és üres, a másik meg telt és be van pecsételve, 

26 Pallas szobra.



mindkettőt azonban, csak a szent szüzek láthatják meg. Mások 
meg azt hiszik, hogy ez tévedés, hogy a Vesták ama napon a 
szent tárgyak legnagyobb részét két hordóba rakták és a 
Quirinus temploma alatt földbe rejtették és azt a helyet ma 
is Doliolianak 20 nevezik.

XXI. A Vesták a legkiválóbb és legtiszteltebb szent tár
gyakat magukhoz vevén, futásukat a folyó mentének vették. 
Lucius Albinus egy plebeiusi férfi, ki a menekvők közt volt, 
ép akkor vitte szekerén kisdedeit, feleségét és a legszüksége
sebb bútorait. A midőn megpillantá a szüzeket, mint az Iste
neknek szentelt tárgyakat karjaikban vivén magánosán, szol
gálat nélkül, fáradalmaktól megviselve, mellette elhaladtak, 
azonnal leemelé feleségét, gyermekeit podgyászával együtt a 
szekérről és átadá azt a Vestáknak, hogy szálljanak fel és 
meneküljenek valamely görög városba. Albinusnak az isten
ség iránt a legviszontagságosabb körülmények közt tanúsított 
kegyeletét és tiszteletét, nem tartám méltónak említés nélkül 
hagyni. A többi istenek papjai és a consuli méltóságot viselt, 
meg diadalmenetben részesített, öreg férfiak, nem tudták ma
gukat a város elhagyására elszánni, felvették fényes és szent 
öltönyeiket és Fabius főpap vezetése mellett az istenekhez 
imádkoztak, hogy hazájokért magukat feláldozzák, azután a 
Fórumon levő elefántcsont székeikre ültek és így várták a be
következendő sorsukat.

XXII. Harmadnap az ütközet után megérkezett Brennus 
seregével Róma alá. A kapukat nyitva és a falakat őrizetlenül 
találván, eleinte csalárdságtól, cselvetéstől tartott, nem tudván 
elhinni, hogy a rómaiak teljesen kétségbe estek. Midőn 
aztán a valót megtudá, a Collinusi kapun át bevonulván, 
birtokába vette Rómát megalapításának kevéssel több, mint 
360-ik évében, ha* egyáltalán hihető, hogy amaz időktől 
pontos időszámítás maradt fenn, midőn ama felfordulás 
még az űjabb eseményeket is kétségessé tette. Ugylátszik, 
hogy e szerencsétlenség és Róma elfoglalásának homályos híre 
mihamar Hellásba is eljutott. A pontosi Herakleides ugyanis,
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26 Kis hordók.
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ki nem sokkal él amaz idők után, a «Lélekről» szóló érte
kezésben azt mondja, hogy nyugatról az a hír terjedt el, hogy 
a hyperboreiak országából jövő hadsereg elfoglalta Rómát, a 
hellén várost, mely valahol a nagy tenger mellett épült. Egyéb
ként nem csodálkozom azon, hogy a regékre és költemé
nyekre hajlandó Heraklaides a város elfoglalásának tényét a 
hyperboreiakkal és a nagy tengerrel felékesíté. Aristoteles böl
cselő, mint látható, a városnak keltáktól történt elfoglalásáról 
pontos tudomást nyert, csakhogy megmentőjét Luciusnak 
nevezé, pedig Camillus előneve Marcus volt és nem Lucius. 
De mindez csak gyanítólag van mondva. Brennus hatalmába 
vevén Rómát, a Capitoliumot őrsereggel veszi körül, maga 
pedig lemegy a Fórumra, elcsodálkozik, látván ama díszben 
hallgatag ülő férfiakat, kik az ellenség közeledtére nem kelnek 
föl. sem arczkifejezésüket, sem színüket nem változtatják meg, 
hanem nyugodtan nézik egymást. E különös látomány annyira 
meglepte a gallokat, hogy hosszú ideig nem merték Őket meg
érinteni vagy hozzájok közeledni. Végre valaki közülük bátor
kodott Manius Papiriushoz menni és kezével gyengéden meg- 
érinté állát, hosszú szakállát megsímogatá, Papirius botjával 
feléje sújtván, fejét keményen megüté, erre a barbár kardot 
ránt és megöli. Ezután a többiekre rohanván, meggyilkolták 
őket, ugyanúgy, a kikkel csak találkoztak leszabdalták, a háza
kat kirabolták, több napon át vivén-hordván a zsákmányt, az
után felgyújtották és lerombolták a várost, haragból azok iránt, 
kik a Capitoliumot tartották, sőt támadásaikat veszteséggel 
verték vissza és a falaikról védték magukat. Ez okból pusztí
tók el a gallok a várost és üldözék le a foglyokat különbség 
nélkül, a férfiakat és asszonyokat, az öregeket és gyermeke
ket egyaránt.

XXIII. Az ostrom sokáig húzódván, a gallok kifogytak az 
élelemből. Azért seregük két részre oszolt, egyik a király körül 
maradván, a Capitoliumot ostromló, a másik a vidéket beba
rangolván zsákmányolt és a falvakat fölprédálta. Nem marad
tak mindnyájan együtt, hanem csapatok és osztályok szerint 
elszéledtek és elbizakodván szerencséjükben, mitől sem tartot
tak. A legnagyobb és legfegyelmezetlenebb csapat az ardeaták
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városa felé vonult, a melyben Camillus száműzetése után a köz
ügyektől visszavonulván magán életet folytatott. Reménykedve 
terveket szőtt, nem elégedvén azzal, hogy az ellenség elől 
elrejtőzzék, vagy attól elmeneküljön, hanem azon töprengett, 
hogy ha alkalma nyílik, azt visszanyerje. Látván, hogy az ardea- 
ták számban elég erősek, azonban a vezérek tapasztalatlansága 
és lanyhasága miatt bátortalanok, először is az ifjak előtt emelt 
szót, hogy nem kell a rómaiak szerencsétlenségét a gállok vitéz
ségének tulajdonítani, sem pedig azt a csapást, melyet rossz 
vezetés miatt, szenvedtek, azok művének tartani, kik a győze
lemhez mivel sem járultak, hanem tekintsék azt a sors játéká
nak. Mi dicső volna az idegen és barbár ellenséget, bár veszé
lyek közt visszaszorítani, mely, mint a tűz, csak a legyőzött 
ellenfél megsemmisítésével szab határt győzelmének, de ha bát
rak és szívük helyén van, alkalom folytán veszély nélküli győze
lemhez juttatja őket. E szavait a fiatalok jól fogadván, az Ardea- 
beliek elöljáróihoz és tanácsosaihoz fordult; s midőn ezeket is 
megnyerd, mindenkit, ki csak fegyverfogható volt, fel fegyverzett 
és a falak közt együtt tartotta őket, hogy a közellevő ellenség 
előtt rejtve maradjanak. Miután a gallok a vidéket beszágul
dozták, az összeharácsolt tömérdek zsákmánynyal megterhelve 
gondatlanul, elbizakodottan a síkon tábort ütöttek, a beálló éj 
már részegen találta őket, és csend volt a táborban, Camillus 
erre kémjeitől értesülvén, kivezeté az Ardea-belieket és a köz
tük levő téren csendben áthaladván, éjfél körül megtámadja a 
tábort, nagy zajt üttet és trombitaharsogással mindenfelé 
zavart okoz az ellenség közt, mely részegségéből és álmából 
csak nagy nehezen tudott felocsúdni a lárma folytán. Néme
lyek a félelemből kijózanodva összeszedőzködtek és szembe 
szálltak Camillusszal, ezek harczolva estek el, a legtöbbet azon
ban a bortól és álomtól elnyomatva lepték meg és védelem 
nélkül öltek le. Az a pár gall pedig, ki az éj folyamán tábo
rukból elfutottak, másnap a vidéken szerte kóboroltak, a szágul
dozó lovasságtól konczoltattak fel.

X XIV . E  fegyverténynek híre mihamar elterjedt a városok
ban és számos ifjút indított arra, hogy Camillus körül csöpög 
tosuljon, főleg azokat a rómaiakat, kik az Allio melletti ütkö
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zetből megmenekülvén, a veiieknél tartózkodtak. Ezek így panasz
kodtak egymásnak : «Milyen vezértől fosztá meg a balsors a 
rómaiakat; hogy az Ardea-belieket dicsőítse Camillus szerencsés 
vállalatai által. Mig a város, mely őt szülte és fölnevelte, oda 
van, elveszett és mi vezérek hiányában idegen falak mögé 
zárva veszteg, ülünk és föladjuk Italiát! Rajta, küldjünk az 
Ardea-beliekhez és kérjük vissza vezérünket, vagy pedig ragad
junk fegyvert és magunk menjünk hozzá. Mert ő nem szám
űzött többé és mi nem vagyunk polgárok : a haza nem léte
zik, mert az ellenség hatalmába van!» Ezeket helyben hagy
ván, követeket küldenek Camillushoz ama kéréssel, hogy fogadja 
el a parancsnokságot. O azt válaszolá, hogy előbb azt el nem 
fogadhatja, míg a Capitoliumban levő polgárok törvényesen 
helyben nem hagyják. Mert e megmenekülteket tartja ő hazá
jának, és ha ezek parancsolják, szívesen engedelmeskedik, aka
ratok ellenére azonban a közügyekbe nem avatkozik. Eme 
szerénysége és becsületessége miatt Camillust nagyra becsül
ték. De zavarban voltak az iránt, hogy ki fogja ezt hírül vinni 
a Capitoliumba, vagy inkább teljes lehetetlenségnek látszott, 
hogy az ellenség bírván a várost, követ juthasson a felleg
várba.

XXV. Volt az ifjak közt egy bizonyos Pontius Commius, 
származására közép állású polgár, ki azonban a hírért és 
dicsőségért rajongva, önként vállalkozott e merész tettre. írást 
nem fogadott el a Capitolium-beliek számára, nehogy elfogat
ván, ebből az ellenség felfedezze Camillus szándékát. Ócska 
ruhába öltözve, mely alatt parafát viselt, megindult és útját 
nappal bátorságban folytatá. Midőn Rómához közel ért, a 
sötétség már beállt s mivel az őrt álló barbárok miatt a hídon 
keresztül nem tudott átkelni a folyón, ruháját feje körül csa- 
vará, mert az nem volt sok, sem nehéz, úszni kezd, miben a 
parafa könnyebbségére szolgál és átjut a város alatti partra. 
Kikerülvén mindig az őröket, kiket tüzek és lárma jeleznek, 
a cormentali kapu felé tart, hol a legnagyobb csend uralko
dott és a Capitolium legmeredekebben emelkedik és szakadé- 
kos sziklából áll köröskörül.

Ezen észrevétlenül felmászik és nehéz, keserves fáradal-
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mák után a falak őreihez eljut. Ezeket üdvözli és nevét meg
mondja, bebocsáttatván, fölkeresi a rómaiak elöljáróit. A gyor
san összehívott tanácsülésen megjelenvén, jelenti Camillus győ
zelmét, melyről előbb tudomásuk nem volt és közölvén a 
katonák határozatát, felszólítja őket, hogy Camillus parancs
nokságát erősítsék meg, mert a künn levő polgárok egyedül 
ő neki készek engedelmeskedni Ezek a hallottak felett tanács
kozván, Camillust dictatornak nevezik ki, Pontiust meg vissza
küldik, ki ugyanazon útat hasonló szerencsével járja meg. 
Ugyanis elkerüli az ellenséget és a tanács határozatát hírül 
vivé a künnt levő rómaiaknak.

XXVI. Ezek örömmel fogadják őt és Camillus hozzájuk 
érkezvén, már 20,000 embert talált fegyverben és a szövet
ségesektől még nagyobb erőt vonván össze, készületeket tett 
a támadásra. így választatott meg Camillus másodízben dicta
tornak. Veiibe utazván, ott találta a római katonákat és a 
szövetségesek közül még többeket gyűjt össze, hogy az ellen
séget megtámadhassa. Ezalatt Rómában néhányan a barbárok 
közül véletlenül azon út mellett haladnak el, a melyen Pontius 
éjjel feljutott a Capitoliumba, több helyen láb- és kéznyomokat 
vesznek észre, a mint fogózkodott és kapaszkodott, több felé 
meg a sziklákról leszaggatott bokrokat és leomlott göröngyö
ket ; erről jelentést tesznek a királynak. Ez oda jővén, mindent 
megtekintett, ezúttal ugyan mit se szólt, este azonban a kelták 
közül a legfürgébbeket és a hegymászásban legügyesebbeket 
összegyüjtvén, így szólott hozzájuk : «Az utat, mely az ellen
séghez vezet, a mely előttünk ismeretlen volt, ez maga mutatja 
meg minékünk, hogy az sem járhatatlan, sem megmászhatat- 
lan az emberekre nézve. Nagy szégyen volna, sikeres kezdet 
után, a befejezést föladni és e helyet, mint bevehetetlent 
elhagyni, midőn maga az ellenség jelezi, hogy honnan lehet 
azt bevenni. Mert a hol egy embernek könnyű a feljutás, ott 
az egyenként többeknek sem nehéz, sőt egymás segítségével 
és erejével többre lehet menni. Mindenki el fogja venni bátor
sága illő tiszteletét és jutalmát».

XXVII. A királynak e beszéde folytán szívesen vállalkoztak 
a gállok és éjfél körül több csoportban megindultak, hogy



csendben a sziklákra feljussanak, melyek ugyan meredekek és 
nehezen voltak megmászhatok, a kísérletnél azonban könnyeb
ben megjárhatóknak bizonyultak, mint várták. így az elsők 
feljutván a csúcsra és közel voltak ahhoz, hogy az előfalakat 
levegyék és az álomban lévő őrökre vessék magukat; mert 
sem ember, sem kutya észre nem vévé őket. Azonban Junó 
temploma körül szent ludak voltak, melyeket rendes időben 
bőségesen tápláltak, de ekkor, hogy az élelmi szerek maguk
nak az embereknek is nehezen és szűkén volt elegendő, ezeket 
elhanyagolván, rosszul tárták. A lúd már természeténél fogva 
éles hallású és minden zajra ijedős állat. Ezek még az éhség 
miatt is éberek és nyugtalanok lévén, a gallok közeledését 
rögtön észrevették és szárnycsattogtatva, gágogva futottak feléjük 
és mindenkit felébresztettek, másrészt a gallok látván, hogy 
felfedeztettek, lármát ütnek és erőszakosabban törnek előre. 
A rómaiak sietve fegyvert ragadtak, kiki a hol érte és a körül
ményekhez képest védekeztek. Mindnyájuk közt legelőször 
Manlius, az egykori consul, egy testi ereje és lelki elszántsága 
miatt kiváló férfiú, találkozott egyszerre két ellenséggel, az 
egyiknek, ki szekerczéjét emeli reá, kardjával jobb kezét levágta, 
a másikat pedig pajzsával arczon ütvén, a szikláról alátaszította. 
Aztán azokkal, kik összefutottak és körűié sereglettek a falakra 
hágott és leszorítá a többi barbárokat, kik csak csekély szám
ban jutottak fel és a merész vállalatukhoz méltó dolgot nem 
hajthatták végre. így megmenekülvén a veszélytől, másnap 
reggel az őrség parancsnokát letaszíták a szikláról az ellenség 
közé. Manlius részére pedig győzedelmi jutalmat szavaztak, 
mely inkább tiszteletére, mint hasznára volt, ugyanis annyi 
élelmiszert adtak össze számára, a mennyit mindegyikök 
naponta kapott: fél litra honi gabonát, a mit ők «fár»-nak 
neveznek és egy negyed hellén kotylé 27 bort.

XXVIII. Ettől kezdve a gállok bátorsága alább szállott, 
de élelmi szerekben is szűkén voltak, mert Camillustól való
félelemből nem mertek zsákmányolni. A betegség is bevette 
magát közéjük, mert a halomra hányt tetemek tömege közt

27 Körülbelül 27 centiliter.
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sátoroztak az omladékok közt. A tömérdek hamu, a forró 
évszakban fölmelegedve a szelektől mozgásba hozva, száraz és 
érdes kigőzölgésével megfertőzteté a levegőt s ennek beléleg
zése ártalmassá lön az emberi szervezetre. Leginkább hatott 
reájuk megszokott életmódjuk megváltoztatása; ugyanis árnyé
kos és melegség ellen kellemes ótalmat nyújtó tartományból, 
mélyen fekvő és főleg őszszel egészségtelen vidékre jöttek; 
azután a Capitolium megszállása és a huzamos ideig tartó 
vesztegetés, mert már hét hónap óta ostromolták. így a halan
dóság oly nagy lett a táborban, hogy az elhunytakat nagy 
számuk miatt el sem temethették. De az ostromlottak helyzete 
sem volt jobb. Mert az éhség növekedett, Camillusról jövő 
tudósítások hiánya pedig levertséget okozott, ugyanis senki 
sem juthatott el hozzájuk, oly szigorúan őrizték a barbárok a 
várost. Ily helyzetben tévén mindkét fél, kibékülési tárgyalások 
fejlődtek ki, először az előőrsök közvetítésével, kik egymással 
találkoztak, azután az előkelők beleegyezésével Sulpitius, a 
rómaiak haditribunja összejött értekezésre Brennusszal és meg
egyeztek, hogy a rómaiak ezer litra 28 aranyat fizetnek, a gallok 
pedig ennek fölvétele után azonnal kivonúlnak a városból és 
az országból. Ez egyességre megesküsznek és az aranyat elő
hozzák, de a gallok a mérleg körül csalást követnek el, kez
detben alattomban, később azonban egész nyíltan lehúzzák a 
mérleg tányérját és megterhelik. A rómaiak megboszankodtak 
reájuk, de Brennus mintegy tréfásan és gúnyból lecsatolván 
kardját, kardkötőjével együtt hozzá tévé a súlyhoz. Sulpitius 
megkérdező : «Mit jelentsen ez?» «Mi egyebet, feleié Brennus, 
mint azt, hogy jaj a legyőzőiteknek !» Ez aztán példabeszéddé 
vált. A  rómaiak egy része elkeseredésében azt akará, hogy 
vegyék vissza az aranyat, távozzanak és tartsák ki az ostromot, 
a másik rész meg azt tanácsolá, hogy bele kell nyugodni e 
jelentéktelen sérelembe és ne tekintsék azt szégyennek, hogy 
többet adnak, hanem magát a fizetést, melyet a körülmények 
róttak reájuk, nem tisztességből, hanem kényszerűségből.

XXIX. Míg ezekről a keltákkal és önmaguk közt vitáztak,

28 Több mint 8oo ezer korona.
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Camillus serege élén a kapuknál termett. A történtekről érte
sülvén, serege zömének megparancsolja, hogy rendben és lassú 
menetben kövesse, maga pedig legjobb csapatával sietve a 
rómaiakhoz indult. Mindnyájan félre állanak előle és mint 
dictatort tisztelettel csendben fogadják. Camillus levevé az 
aranyat a mérlegről és a lictoroknak átadá, a keltáknak pedig 
megparancsolá, hogy vegyék a mérleget a súlyokkal és távoz
zanak, mondván, hogy a rómaiak ősi szokása vassal menteni 
meg a hazát, nem aranynyal. Midőn Brennus boszankodva 
kikel, hogy ez igazságtalanság és az egyesség megszegése, 
Camillus azt válaszolja, hogy az egyezség nem jött törvényesen 
létre, tehát nem is érvényes, mert mióta ő dictatorrá válasz
tatott, kívüle nincs más törvényes hatóság, így a szerződés az 
erre nem jogosítottakkal köttetett. Most kell tehát elmonda- 
niok, hogy mit akarnak, mert a törvénytől teljes hatalommal 
jött el, hogy bocsánatot adjon azoknak, kik azt kérik és hogy 
megbüntesse a vétkeseket, ha megbánást nem mutatnak. Bren
nus e szavakra fegyverhez nyúl, mindkét fél kardot ránt és 
egymással összevegyülve tusakodik, mint várható, házak és 
szűk utczák közt oly helyeken, hol lehetetlen volt csatarendben 
állani. De Brennus csakhamar visszanyerte higgadtságát és a 
keltákat csekély veszteséggel visszavezeti a táborba. Éjjel pedig 
talpra állítván egész seregét, elhagyá a várost és hatvan sta
dium 29 távolságra haladván előre, a Gabii út mellett táborba 
szállt, kora reggel ott termett Camillus fényes fegyverzetben a 
már felbátorodott rómaiakkal, hosszú időn át tartó makacs 
ütközet fejlődik k i ; Camillus nagy öldöklés után megfutamítja 
az ellenséget és táborát elfoglalja, a futó ellenség egy részét 
az üldözők nyomban lekonczolták, a másik nagyobb részt 
pedig, mely elszéledt, a körül fekvő városok és falvak lakosai 
támadták meg és ölték le.

XXX. Ekként Róma csodás módon foglaltatott el és még 
csodásabb módon menekült meg, miután teljes hét hónapon 
át volt a barbárok hatalmában, mert pár nappal Quintilis hó 
Idusai után vonultak be és Februarius Idusai körül űzettek el.

39 Közel 29 km.
Plutarchos. /. 2 0
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Camillus pedig diadalmenetet tartott, mely méltó volt a már 
elveszett haza megmentőjéhez, a ki Rómát visszavezette Rómába. 
Mert a kivándorolt polgárok gyermekeikkel és nejeikkel együtt 
kisérték őt bevonulásában, a Capitoliumban ostromoltak pedig, 
kik kevésbbé múlt, hogy éhség miatt el nem vesztek, elibök 
mentek és egymás nyakába borulva sírtak, alig hívén jelen 
örömeikben. A papok és az istenek szolgái előhozták a meg
mentett szent tárgyakat, melyeket futásukban rejtettek el, vagy 
titokban vittek magukkal és megmutatták vágyva várt alak
jaikkal a polgároknak, kik oly örömmel fogadták ezeket, 
mintha csak maguk az istenek tértek volna ezekkel vissza 
Rómába. Camillus az isteneknek áldozatot mutatott be és a 
várost az ahhoz értők utasítása szerint megtisztította, a régi 
templomokat helyreállította és Aius Locutiusnak30 szentélyt 
emelt azon helyen, hol Marcus Cedicius éjjel amaz isteni szó
zatot hallá, mely a barbárok eljövetelét megjelenté.

XXXI. A templomoknak helyei azonban Camillus buzgalma 
és a papoknak sok fáradozása folytán, csak nehezen voltak 
feltalálhatok. Midőn a teljesen elpusztult várost újra fel kelle 
építeni, csüggetegség szállta meg a népet szemben e munkával 
és minden segélyforrástól megfosztva habozott. Mert jelen 
helyzetében, annyi szenvedés után, inkább szüksége volt nyu
galomra és pihenésre, minthogy pénzben és erőben megfogyat
kozva, fárassza és törje magát. így aztán lassankint ismét a 
veiiek felé fordult figyelmük. Ez a város mindennel el volt 
látva és épen maradt, ez alkalmat szolgáltatott a nép kegyét 
keresőknek a bujtogatásra. Már izgató beszédek hallatszottak 
Camillus ellen, hogy becsvágya és személyes dicsősége miatt 
tartja őket távol egy már kész várostól és kényszeríti, hogy 
omladékok közt sátorozzanak és ily égemént keltsenek új 
életre hamvaiból, hogy Camillus ne csak Róma feje és vezé
rének, hanem Romulus mellőzésével Róma megalapítójának 
neveztessék. E miatt a senatus zavargástól tartva, nem engedé 
meg Camillusnak, a mint ő akará, hogy az uralmat egy év

30 Plutarchos Phémé és Kledón templomáról beszél, mely kifejezések 
körülbelől megfelelnek a Liviustól használt Aius Locutiusnak, aio =  mon
dok, loquor =  beszélek.
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leforgása előtt tegye le, noha azt egy dictator sem gyakorolta 
hat hónapnál tovább. Egyúttal pedig vigasztalá és csillapítá a 
népet rábeszélésekkel és kedvezésekkel, rámutatván őseik emlék
jeleire és sírjaira, emlékeztetve a szent helyekre és templo - 
mokra, melyeket Romulus, Numa vagy más királyuk lelkűkre 
bíztak. A szent tárgyak közül elsősorban ama frissen levágott 
emberfőre hivatkoztak, mely a Capitolium alapozásánál tűnt 
elő, hogy az a hely lesz a végzet rendelése szerint Italia feje; 
valamint a Vesták tüzére, melyet a háború után a szüzek újra 
fölélesztettek és melyet ismét el kell oltaniok és megsemmi- 
síteniök, ha a várost elhagyják. Gyalázatukra leend Róma, akár 
ha idegenek és jövevények lakásaként, akár pedig pusztaság 
és nyájak legelőjeként fogják azt meglátni. Ily megható érvek
kel fordúltak az egyes polgárokhoz, s gyakran a néphez a 
gyűléseken, másrészt azonban megkönyörültek a népen, mely 
jelen nyomora fölött panaszkodott és könyörgött, hogy ne 
kényszerítsék őket, mint a hajótörésből mezítelenül és ügye- 
fogyottan megmenekülteket, hogy az elpusztult város romjait 
tatarozzák, midőn egy másik rendelkezésükre készen áll.

XXXII. Camillus jónak látta az ügyet a senatus elé ter
jeszteni. Maga is hosszú beszédet mondott, hivatkozott a haza
fiasságra, mások is, a kik csak akartak. Végre felkelvén, fel
szólítja Lucius Lucretiust, ki nézetét mindig először szokta 
nyilvánítani, hogy adja elő véleményét elsőbben, azután a többiek 
sorban. Csend lévén, Lucretius meg akará beszédét kezdeni, midőn 
véletlenül egy centurio nappali őrcsapatának élén arra haladt 
és harsány hangon rákiáltott az első zászlótartóra, hogy álljon 
meg és tűzze le a zászlót, mert az a legalkalmasabb hely a 
maradásra és letelepedésre. Mivel e szózat alkalomszeriileg jött 
a bizonytalan jövő feletti töprengés közepeit, Lucretius leborul
ván, azt mondá, hogy véleményével az istenéhez csatlakozik, 
a miben mindnyájan követték. Csodálatos változás hatotta a 
tömeg elhatározását, egymást kölcsönösen szólingatják, biztat
ják a munkára és minden terv, rend nélkül' saját kényelmük 
és tetszésük szerint vették birtokukba az építkezésre szüksé
ges területet. Azért a sietség és elharr.arkodás miatt szabály
talan utczákkal és összekevert házakkal építék fel a várost,

20*
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mert mint mondják egy év leforgása alatt állították helyre 
falaival és magánépületeivel együtt. Midőn a Camillustól a szent 
helyek felkeresésére és fölvételére kirendelt férfiak ez általá
nos fölfordulás közben megkerülvén a Palatiumot, Mars kápol
nájához értek, ezt, mint minden egyebet, a barbároktól földúlva 
és fölégetve találták. Midőn e helyet felkutatták és kitiszto
gatták, ráakadtak Romulus jóspálczájára, mely a mély hamu 
alá volt temetve. Ez egy mindkét végén legörbített bot és litus- 
nak neveztetik, melyet az égitájak megjelölésére használ
nak, midőn a madarak röptének megfigyelésének czéljából le
ülnek. Erre használta azt Romulus is, ki a jóslásban igen jára
tos volt. Midőn az emberek szemei elől eltűnt, a papok vették 
magukhoz e botot és azt, mint minden szent tárgyat, érintet
lenül megőrizték. Midőn azt, minden egyéb elveszvén, sértetlenül 
megtalálták, örvendező reményre ébredtek Róma sorsa iránt, 
hogy eme jel a város örök fenmaradását biztosítja.

XXXIII. Még eme munkák után ki sem pihenték magukat, 
midőn háború ütött ki. Az aequok, volscok és a latinok 
betörnek országukba, az etruskok pedig Sutriumot, a rómaiak 
szövetséges városát ostrom alá fogják. Miután a vezérséget 
vivő hadi tribünök a Március hegy körül táborozván, a lati
noktól körülvétettek és veszélyben forogtak, hogy seregüket 
elvesztik, Rómába küldöttek segítségért. Camillus dictatorrá 
neveztetett ki harmadízben ; e háborút kétfélekép adják elő. 
Elbeszélem először is a regeszerűt. Mondják, hogy a latinok, 
akár hogy a háborúra ürügyük legyen, akár, mert valójában a 
két fajt újólag összevegyíteni szándékoztak, követek utján 
szabad állású szüzeket kértek a rómaiaktól nősülési czélból. 
A  rómaiak zavarba jöttek, hogy mitévők legyenek, mert a 
háborútól is féltek, miután rendben nem voltak és magukat 
össze nem szedték, de meg gyanakodtak, hogy a nőket kezesség 
czéljából kérik és a házasság czímét csak tisztesség okáért 
hozzák fel. Tutulla, vagy mint mások mondják, Philotis nevű 
rabnő az elöljáróknak azt tanácsolja, hogy vele együtt küld
jenek ki fiatal és szép külsejű rabnőket és előkelő szárma
zású leányok módjára öltöztessék föl, a többire majd ő neki 
leend gondja. Az elöljárók beleegyeznek és kiválasztanak
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annyi rabnőt, a mennyit ő czéljára szükségesnek vél, szép 
ruhákkal és arany ékszerekkel felékesítik őket és átadják a 
latinoknak, kik nem messze táboroztak a várostól. Éjjel a 
többi leányok elcsenik az ellenségek kardjait, Tutulla vagy 
Philotis pedig egy magas vad fügefára fölmenvén, háta 
mögött takarót feszít ki és fáklyát tart föl Róma felé, amint 
ő e jelre nézve az elöljárókkal megállapodott, miről a többi 
polgárok közül senkinek sem volt tudomása. A miért is a 
katonák kivonulása zavarban történt, a mint a parancsnokok 
sietteték őket, egymást szólongaták és csak nehezen álltak 
hadi rendbe. Majd megtámadván a mit sem váró és alvó 
ellenség sánczait, a tábort elfoglalják, legnagyobb részét 
leölik.

Ez esemény Julius, vagy mint akkor nevezék Quintilis Nonain 
történt és az e napra eső ünnepet ama tett emlékezetére 
ülik meg. Ugyanis kezdetben csoportosan vonulnak ki a pol
gárok a kapun és az ott szokásos közönséges Gaius, Marcius, 
Lucius és ezekhez hasonló neveket hangosan kiabálják, utá
nozván az akkori sietségben történt kölcsönös szólítgatást. 
Azután fényesen felöltözött rabnők járják körül a várost és 
tréfát űznek azokkal, kikkel találkoznak. Majd egymás közt 
harczot kezdenek, minthogy a latinok elleni küzdelemben 
akkor ők is részt vettek, majd pedig lakomához ülnek a fügefa 
ágai alá. Ezt a napot nonae capratinaenek nevezik, mint 
hiszik ama vad fügefa után, melyről a fiatal leány a fáklyajelt 
adá. Mert a vad fügefát caprificusnak nevezik. Mások azonban 
legnagyobb részét annak, mit ekkor mondanak és tesznek, 
összeköttetésbe hozzák Romulus esetével. Mert tényleg e napon 
tűnt el a kapukon kívül hirtelen beálló sötétség és vihar 
alkalmával, vagy mint némelyek tartják, napfogyatkozás idején ; 
szerintük ez a nap egy hely után neveztetik nonae capratinaenak, 
mert a kecskét capranak nevezik, Romulus pedig akkor tűnt 
el, midőn a kecskemocsárnál népgyűlést tartott, a mint az élet
rajzában meg van írva.

XXXIV. A második elbeszélés pedig, melyet a történet
írók többsége megerősít. így szól: Camillus, harmadízben
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választatván dictatorrá, értesült arról, hogy a hadi tribünöktől 
vezérelt sereget a latinok és volscok bekerítették és kénysze
rűit még azokat is fölfegyverezni, kik hadköteles sorban nem 
állottak, sőt kik azon túl voltak. Nagy kerülőt tesz a Marcius 
hegy körül és a nélkül, hogy az ellenség észrevette volna, 
ennek háta mögött tábort üt, majd számos tüzet gyújtat, 
hogy jelezze jelenlétét. Az ostromlottak felbátorodván, elhatá- 
rozák, hogy kirohanást tesznek és csatába bocsátkoznak, a 
latinok és volscok pedig a sánczokon belül húzták meg 
magukat és a tábort minden oldalról sűrű karózattal erősí
tették meg és zárták el. Kétséges helyzetbe jutván a két 
ellenség közt, elhatározzák, hogy hazulról az új csapatokat 
bevárják, egyúttal az etruskok segedelmére számítottak. E 
szándékukat Camillus észrevevé és tartva attól, hogy az tör
ténik vele, mit ő tett az ellenséggal, t. i. hogy bekerítik, 
sietett megelőzni. Az ellenség, védő művei fából voltak s mert 
hajnalban nagy szél szokott a hegyek felől támadni, Camillus 
nagymennyiségű égő anyagot készíttetett elő. Napkeltekor 
haderejét megindítá és serege egyrészének megparancsolá, 
hogy használja lövegeit és nagy lárma közt támadja meg az 
ellenség egyik oldalát. Maga pedig azokkal, kik a tüzet 
vetendők voltak, ama helyre állott, a honnan a szél legerő
sebben érte az ellenséges tábort és a kedvező pillanatra várt. 
Megkezdődvén a csata, a nap felkelt és erős szél támadt, 
Camillus jelt ad a támadásra és a sánczokra tömérdek tüzes 
löveget szórat. A tűz a sűrű faanyag és karózat közt hamar 
tápot nyer és köröskörül elterül s mert a latinok semmi 
védelmi és oltó eszközöket készen nem tartottak, egész 
táboruk egyszerre tűzben állott, szűk helyen húzzák meg 
magukat és kényszerűségből kirohannak a tábor előtt fegy
verben és csatarendben álló ellenségre. Ezek közt csak kevesen 
menekültek meg, a táborban visszamarado*:tak pedig a lángok 
közt vesztek el mindnyájan, míg a rómaiak maguk láttak az 
oltáshoz, hogy zsákmányolhassanak.

XXXV. Ezek megtörténte után Camillus fiát Luciust a 
táborban visszahagyá a foglyok és zsákmány őrizetére, maga 
pedig betört az ellenség területére. Elfoglalja az aikánok
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városát, meghódoltatja a volscokat és azután egyenest Sut
rium felé vezeté seregét. Mert mindeddig a Sutrium-beliekkel 
történtekről értesülést nem nyert és azon hiszemben, hogy 
még veszélyben forognak és ostrom alatt állanak, sietett segé
lyükre menni. Ezek azonban a várost feladván, maguk pedig 
mindenükből kifosztva, pusztán ruházatukban bocsátattak útnak ; 
Camilussal útközben találkoznak gyermekeik és nejeik kísére
tében, siránkozva balsorsuk fölött. Camillust e látvány meg
hatotta és látván, hogy katonái, midőn a Sutrium-beliek átka- 
rolák őket, sírtak és a történtek miatt felháborodtak, elhatá
rozd, hogy a megtorlást nem halasztja el, hanem még aznap 
Sutrium ellen indul, úgy gondolkozván, hogy az oly embe
reket, kik egy gazdag és virágzó várost azon frissiben fog
lalnak el és sem abban ellenséget hátra nem hagytak, sem 
pedig kívülről nem vártak, rendetlenségben és őrizet nélkül 
fogja találni. És helyesen számított, mert nemcsak Sutrium 
vidékén hatolt át észrevétlenül, hanem a kapukhoz eljutván, 
még a falakat is megszállta, mert senki sem volt az őrségen, 
mindnyájan ivásra és lakmázásra széledeztek el a házakban. 
Midőn aztán észrevették, hogy az ellenség hatalmában vannak, 
a szertelen evés és részegség miatt oly ernyedt állapotban 
voltak, hogy meg se kisérlék sokan a futást, inkább gyalá
zatos módon megöletik vagy átszolgáltatják magukat az ellen
ség kezébe. így történt, hogy Sutrium 31 egy nap alatt kétszer 
vétetett be, mert a kik azt bírták elveszítették és a kik elve
szítették, újra birtokukba vették Camillus segedelmével.

XXXVI. Eme tettei folytán elnyert diadalmenet, nem 
csekélyebb szeretetet és tiszteletet szerzett neki, mint a két 
megelőző. Mert polgártársai közül még a legnagyobb irigyelt 
is, kik minden sikereit inkább a szerencsének, mint deréksé- 
gének akarták tulajdonítani, ekkor magok a tények kénysze- 
ríték, hogy e férfiú okosságának és tevékenységének tiszte
lettel adózzanak. Elleneinek és irigyelnek legkiválóbbika Mar
cus Manlius volt, az első ki letaszitá a keltákat a fellegvárból, 
midőn éjjel a Capitoliumot megmászták és e miatt Capitoli-

31 Helyesebben Satrycum. latiumi várost, a volscok szomszédságában.
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nusnak neveztetett. Manlius első akart lenni polgártársai közt, 
nem tudván tisztességes utón Camillust dicsőségben felülmúlni, 
az egyes uralom elnyerésének közönséges és szokásos eszkö
zeit vette alkalmazásba: a tömeg kegyét kereste. Különösen 
pedig majd az eladósodottaknak fogta pártját és védelmezte 
a hitelezők ellen, majd meg másokat erővel szabadított ki, 
meggátolván, hogy a törvény szerint szolgaságba vitessenek. 
Úgy hogy csakhamar a szűkölködők nagy tömege vette körül, 
kik nagy félelembe ejtették a legkiválóbb polgárokat, merész
ségük- és a Fórumon hallható lázongásaikkal. Midőn ezek 
következtében Quintus Capitolinus dictatornak választatott, ez 
Manliust fogságba vetteté, erre a nép gyászt öltött, a mi csak 
nagy és nyilvános szerencsétlenség alkalmával szokott történni; 
a senatus lázadástól tartván, elrendelé Manlius szabadon- 
bocsátását. Manlius szabadságát visszanyervén, mivel sem lett 
jobb, sőt még daczosabban izgatá a népet és lázongásba hozta 
a várost.

Camillust újra megválaszták haditribunnak. Manlius a 
törvény elébe idéztetvén, a Capotiliumi kilátás nagy hát
rányára volt a vádlóknak. Mert ama hely, melyen Manlius 
amaz éjjel állott és a kelták ellen küzdött a Fórumról látható 
volt és szánalmat keltett a nézőkben. O maga pedig ama 
hely felé terjesztvén kezeit, könyek közt emlékezteté a római
akat ama harczra, úgy hogy a bírák haboztak és az ítélet
hozatalt többször elhalasztották, mert sem a bűntettet világos 
bizonyítékok daczára megtorlatlanul hagyni nem akarták, sem 
pedig a törvényt alkalmazni nem voltak képesek, midőn az a 
hely szemeik elé idézé Manlius tetteit. Camillus ezt belátván, 
a bíróságot a kapukon a petéliui ligetbe helyezé át. A honnét 
a Capitolium nem lévén látható, a vádló szabadon terjesztheté 
elő a vádat és a bírákat sem tartá vissza a múltak emléke
zete, hogy méltó büntetést szabjanak a vádlott jelen jogtalan
ságaira.

Manliust vétkesnek találván, a Capitoliumra vezeték és 
a szikláról letaszítják. így ugyanazon hely, mely színhelye 
volt legsikeresebb tetteinek, legnagyobb szerencsétlenségének 
emlékévé tette. A rómaiak leromboltatták házát s helyére a
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Monetának32 nevezett istennőnek templomot építettek és elha
tározták, hogy ezentúl a patríciusok közül senki se lakhassék 
a fellegvárban.

XXXVII. Camillus hatodízben hivatván fel a haditribun- 
ságra, azt visszautassá, mert előhaladt korban volt, vagy talán 
mivel annyi dicsőség és sikeres tettek után félt az irigységtől 
és a szerencse változandóságától. De erre a legnyilvánvalóbb 
okot testi gyöngesége szolgáltatta, mert az időtájt beteges
kedett is. A nép azonban nem menté fel e tisztség alól, hanem 
azt kiabálta, hogy neki nem szükséges szemlére szállni, sem 
gyalog harczolni, csak tanácsot adni és parancsolni, így kény
szerűé, hogy vállalja el a vezérletet és vezesse egyik tiszttár
sával Lucius Furiussal a hadsereget azonnal az ellenség ellen. 
Ez pedig a praenesteiek és volscokból állott, kik nagy hadi 
erővel pusztították a rómaiak szövetségeseinek területét. 
Camillus kivonulván, az ellenség közelében tábort ütött. Szán
déka volt a háborút egy ideig halogatni, hogyha csatába 
kellend ereszkednie, helyreállt egészséggel vegyen részt a küz
delemben. Azonban tiszttársa Lucius féktelen dicsvágytól sar
kaltatva a veszélyre, magával ragadja a tribunokat és centu- 
riokat. Camillus tartván még látszatától is, hogy irigységből 
vonja el a fiatal emberek elől a sikeres tettekre és dicsőségre 
szolgáló alkalmat megengedé Furiusnak, noha nem szívesen, 
hogy a sereget harczrendbe állítsa, maga pedig gyengélkedése 
miatt néhány katonával a táborban maradt. Lucius hirtelen 
hévvel bocsátkozván a csatába, kudarczot vall. Camillus lát
ván a rómaiak verességét, nem türtőzteté magát, ágyáról fel
ugrik, legénységével a tábor kapu felé siet, majd a futamo
dókon keresztül hatolva, az üldözőkre rohan. Mire az üldö
zöttek azonnal megfordulnak és követik Camillust. A kik 
pedig kívülről szembe jönnek vele, megállanak előtte és sora
koznak, kölcsönösen biztatva egymást, hogy ne hagyják el 
vezérüket és így akkor az ellenségnek az üldözésben útját 
állották. Másnap Camillus előre nyomul hadseregével, ütkö
zetbe bocsátkozik, meggyőzi az ellenséget, táborát, hová a

32 Junónak mellékneve, moneo =  intek, figyelmeztetek igétől.
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futókkal együtt betör, elfoglalja és az ellenség legnagyobb 
részét levágja. Ezek után értesülvén, hogy az etruscok Sutria 
városát elfoglalták és a lakosokat, kik mindnyájan rómaiak 
voltak, legyilkolták, seregének nagyobb és nehéz fegyverzetű 
részét Rómába küldé, egy válogatott bátor csapatot maga 
mellé vesz és megtámadja a város birtokában levő etruscokat, 
meggyőzi és egyrészüket kiűzi onnan, a többieket pedig levágja.

XXXVIII. Camillus Rómába nagy zsákmánynyal terhelve 
érkezett vissza, megmutatván, hogy azok voltak legokosabbak, 
kik nem ijedtek meg a vezér gyenge állapotától és agg 
korától, ki tapasztalattal s bátorsággal rendelkezett, hanem 
vonakodása és betegsége daczára inkább őt választották, mint 
azokat, kik éltük virágában törekedtek és pályáztak a parancs
nokságra. Azért midőn a Tusculanum-beliek elpártolásának 
híre jött, Camillusnak adtak rendeletet, hogy ellenük vonuljon 
és hogy öt vezértársa közül egyet válaszszon. O pedig, noha 
mindnyájan akartak és kívánkoztak vele menni, a többieket 
mellőzvén, Lucius Furiust választá, a mit senki sem várt. 
Mert ő volt az, ki minap Camillus szándéka ellenére csatát 
koczkáztatott és kudarczot vallott. Camillus valószínűleg a 
többiek felett azért adott neki elsőbbséget, hogy szerencsét
lenségét elpalástolja és szégyenét eltörölje. A  Tusculanum-beliek 
hibájukat csalárd módon helyrehozandók, midőn Camillus már 
útban volt ellenük, mezeiket, mint béke időben munkásokkal 
és pásztorokkal áraszták el, kapuikat tárva hagyták és gyer
mekeiket az iskolába küldötték, a népből az iparosok mester
ségük mellett a műhelyben benn voltak láthatók, a városiak 
pedig rendes ruházatukban a piaczon, az elöljárók sietséggel 
jártak-keltek, hogy a rómaiaknak szállást készítsenek, mintha 
semmi rossztól nem tarthattak, sem ilyennel magukat nem 
vádolhatták volna. Mindezeket így végezvén, Camillusnak áru
lásuk iránti gyanúja nem enyészett ugyan el, de hűtlenségük 
megbánása könyörületre indítá, megparancsolá tehát nekik, 
hogy menjenek a senatus elébe és engeszteljék ki haragját. 
Kérelmüket maga is támogatván, a város minden vád alól 
fölmenteté és polgárjogot eszközölt ki számára. Ezek voltak 
legkiválóbb tettei hatodizbeni tribunsága alatt.



CAMILLUS. 315

XXXIX. Ezek után Licinius Stolo nagy lázongást támasz
tott a városban, midőn a nép a senatusra támadván, erősza
kosan követeli, hogy a választandó két consul közül az egyik 
minden áron a plebeusokból való legyen, ne pedig mind a 
kettő a patríciusokból. Ezúttal még a tribünök megválasz
tattak, de a consulválasztó gyűlés sikeres befejezését a nép 
meggátold. A közügyek a fejetlenség miatt még nagyobb 
zavarok felé ragadtatván Camillust, a senatus a nép akarata ellenére 
negyedízben dictátorrá választotta. Erre neki magának sem volt 
kedve, de nem is akart amaz emberekkel küzdelembe bocsát
kozni, kik annyi nagy és dicső harczok után nyíltan szemébe 
mondhatták, hogy velük többet hajtott végre hadjárataiban, 
mint a patríciusokkal polgári kormányzata alatt és csak most 
is a nép iránti gyülölségből választották meg ; hogyha győz, 
semmisítse meg a nép uralmát, ha pedig legyőzetik, úgy vesszen 
ő maga is. Mindazáltal megkisérlé orvosolni a jelen bajokat.

Tudomására jutván ama nap, melyen a tribünök a 
törvényt keresztül vinni szándékoztak, katonaállítást hirdetett 
és a népet a Fórumról a Mars mezőre hivatá, megbüntetéssel 
fenyegeté azt, ki nem engedelmeskedik. Azonban a néptri- 
bunok a fenyegetésre fenyegetéssel felelnek és esküdöznek, 
hogy 5000033 as birsággal büntetik meg őt, ha nem szűnik 
megakadályozni a népet ama törvény megszavazásában. 
Camillus tehát, akár mert tartott egy új száműzetéstől és elit él
tetéstől, mely agg korához és véghez vitt tetteihez méltatlan 
lett volna, akár mert a nép ellenállhatatlan és legyőzhetetlen 
erején diadalmaskodni képtelen volt, sem nem akart, ezúttal 
haza ment, következő napokban azonban gyengélkedő álla
potára hivatkozva, lemondott a dictatorságról. A senatus más 
dictatort választott ki és pedig magister equetummá ugyan
csak a lázadás fejét Licinius Stolot választá és megengedé, 
hogy ama törvény elfogadtassék, mely legfőkép keseríti a patrí
ciusokat. E törvény azt rendelé, hogy senki se bírjon 500 
hold földnél többel. Ezúttal tehát híressé lett Stolo, mert 
szótöbbséggel nyert, de kevéssel később ő magára bizonyult

33 Több mint 22 ezer korona.
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be, hogy annyi földje van, mint a mennyinek bírását másoknak 
megtiltá és így saját törvénye szerint bűnhődött.

XL. Hátra maradt még a consulválasztás körüli vita, a 
legfőbb nehézség és a lázadás alapoka, mely a vetélkedő 
senatusnak legtöbb dolgot adott a néppel szemben, midőn 
megbízható hírek érkeznek, hogy a gallok az Adriai tenger 
vidékéről ismét megindultak és roppant tömegben Róma felé 
vonulnak. E hirt a háború tényei is követték. Az ország 
elpusztíttatik és a lakosok, kik egykönnyen Rómába nem 
menekülhetnek, a hegyek közé szélednek. A félelem lecsön- 
desíté a lázadást, a plebeiusok egyesülnek a patríciusokkal, 
a senatus a néppel és mindnyájan közakarattal megválasz
tották Camillust hatodszor dictátornak. O, noha már nagyon, 
öreg volt — nyolczvanadik évéből kevés hiányzott — meg
győződvén a kényszerűségről és veszélyről, nem keresett 
kibúvót, mint előbb, nem élt kifogással, hanem azonnal elvál- 
lalá a parancsnokságot és katonákat szedett. Tudva, hogy a 
barbárok legtöbb ereje kardokban fekszik, melyet minden 
ügyesség nélkül barbár módon kezelvén, főleg a vállra meg 
fejre irányozzák csapásaikat, seregének legnagyobb részét 
sima felületű vas sisakokkal látta el. hogy a kard azokról 
lesikamoljon vagy széttörjék, a pajzsokat meg köröskörül érez 
lemezzel vonatá be, mert a fa magában a vágást föl nem 
fogja. A katonákat pedig megtánítá hosszú lándzsáikat kezelni 
és az ellenség kardjai alá kerülvén, a magas vágásokat 
felfogni.

XLI. Midőn közel voltak a kelták, az Anio folyam mel
lett lévén tömérdek zsákmánynyal telt táboruk, Camillus 
kivonul seregével és egy szelíd hajlású, de igen szakadásos 
halmon vett állást, ügy hogy hadának legnagyobb része el 
volt rejtve, a mi meg látható volt, úgy tűnt fel, mintha féle
lemből csoportosult volna a magaslatokra. Hogy Camillus az 
ellenséget e vélekedésben megerősítse, nem szorítá vissza 
azokat, kik lábai előtt harácsoltak, hanem sánczai közé zár
kózva nyugodtan maradt, míg nem észrevéve, hogy egy 
részük zsákmányolás végett elszéledt, a másik meg minden 
erejét tobzódásban és részegeskedésben tölti. Ekkor még az éj
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folyamán előre küldi könnyű seregét, hogy a barbárokat a 
sorakozásban akadályozza és zavarba hozza őket, mihelyt 
kivonulnak. Hajnal hasadtakor pedig levezeté a nehéz fegyve- 
rüeket és a síkon hadirendbe állítá, ezek szép számmal voltak 
és lelkesültek, nem pedig kevesen és bátortalanok, miként a 
barbárok vélték. És ez lohaszta le legelőször a barbárok büsz
keségét, mert méltatlannak tartották, hogy a rómaiak támadják 
meg őket. Ezután a könnyű fegyverzetüek rájuk ütvén, mielőtt 
még szokott rendbe állottak és osztagok szerint sorakoztak 
volna, zavarba hozták és kényszeríték őket, hogy rend nélkül 
harczoljanak, úgy mint a véletlen magával hozta. Végre Camillus 
elővezeti a nehéz fegyverzetüeket, a barbárok emelt karddal 
rohannak a rómaiakra, ezek dárdákkal mennek elibök és a 
lándzsák megvasalt részével fogják föl a csapásokat; a bar
bárok kardja puha és gyengén edzett vasból lévén, hamar 
meghajolt és kicsorbult, míg pajzsaikat a rómaiak dárdája 
áttörte és bennakadván, azokat megnehezítették. Azért saját 
fegyvereiket elvetvén, a rómaiakét igyekeztek megkeríteni és 
a lándzsákat kezeikkel ragadták meg, hogy elvehessék tőlük. 
A rómaiak fedetlenül látván őket, kardot rántottak és az első 
sorokban nagy vérengzést vittek végbe, míg a többiek a síkon 
szerteszét futottak. Mert a dombokat és magaslatokat Camillus 
már előre megszállta és tudták, hogy táborukat, melyet elbi
zakodottságból körül nem sánczoltak, az ellenség könnyen 
elfoglalandja. Ez ütközet, mint mondják, Róma elfoglalása után 
13 évvel később történt s ebből a rómaiak a kelták ellen 
bátorságot és elszántságot merítettek, mert e barbároktól való 
félelmük oly nagy volt, hogy régebbi győzelmüket a beteg
ségnek és a véletlenségnek tulajdonították inkább, mint fegy
verük erejének. E  félelem tényleg oly erős volt, hogy midőn 
törvényt hoztak, mely a papokat felmenté a hadkötelezett
ségből, a gállokkal való háború esetét kivették.

XLII. Ez volt Camillus hadi vállalataiban utolsó csatája. 
Mert a velitraeiek34 városát a hadjárat folyamán csak amúgy 
mellékesen foglalá el, a mennyiben ez ellenállás nélkül adta

1,4 Római gyarmat a volscok földjén.
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fel magát. De politikai küzdelmeinek legnagyobbika és legter- 
hesebbike a nép ellen még hátra volt. Ez ugyanis megerő
södve térvén vissza győzelméből, azon erőszakoskodott, hogy 
az egyik consul az érvényben lévő törvény ellenére a plebe- 
iusok sorából választassék. Ennek a senatus ellenszegült és 
nem engedé, hogy Camillus a dictatorságot letegye azért, hogy 
ennek hatékony és nagyhatalmú segedelmével sikeresebben 
küzdhessen az aristokraták érdekeiért. Midőn egykor Camillus 
bírói széken ülve törvényt látott a Fórumon, a tribünöktől 
küldött lictor megparancsolá neki, hogy kövesse és kezeit 
rátevé, hogy elvezesse. Erre akkora lárma és tombolás tölté 
be a Fórumot, minő még soha. Azok, kik Camillust környezék, 
eltaszítják a lictort a bírói széktől, az alant álló tömeg meg 
azt kiabálja, hogy rántsa le a dictátort. Camillus e helyzetben 
nem tudá mit tegyen ; de hivataláról azért nem mondott le, 
hanem a senatorokat maga mellé vévén, a senatusba ment. 
Mielőtt belépett volna, a Capitolium felé fordulva, az istenekhez 
folyamodott, hogy a jelen viszonyoknak jó véget adjanak és 
fogadalmat tett, hogy ha e zavarok elcsöndesednek, az egyet
értésnek templomot emelend. Nagy vita támad a senatusban 
az ellentétes nézetek miatt, végre a mérsékelt felfogás győz, 
mely enged a népnek és beleegyezik, hogy a consulok egyike 
a plebeiusok közül választassék. A dictator kihirdeti a senatus 
határozatát a nép előtt, a nép méltán örömre gerjedve, azonnal 
kibékült a senatussal és Camillust taps meg örömkiáltások 
közt kisérték haza. A reá következő nap a nép összegyűlvén, 
elhatározza, hogy az egyetértésnek a történtek emlékére, 
Camillus fogadalma szerint, templom emeltessék oly helyen, 
honnét a Comisium és a Forum látható legyen ; hogy az úgy
nevezett latin ünnepekhez még egy napot csatolván, négy 
napot üljenek meg és azonnal minden római áldozzék és koszo- 
ruzza meg magát.

A Camillus elnöklete alatt tartott tisztujításon a patrí
ciusok közül Marcus Aemilius, a plebeiusok közül pedig leg
először Lucius Sextius választatott consullá. És ez volt Camillus 
tetteinek befejezése.
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XLIII. A  következő évben36 pestis látogatá meg Rómát, 
mely a köznépből megszámlálhatatlan sokaságot ragadott el 
és a tisztviselők legnagyobb részét. Ebben hunyt el Camillus 
is, ki agg korát és élete bevégzettségét tekintve, megérett a 
halálra, mint senki más az emberek közül, de a rómaiak 
elvesztét jobban fájlalták, mint összevéve mindazokét, kik ez 
időszakban a ragályban elhunytak.

36 361 Kr. sz. e.
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úgylátszik, mintha nálok az asszonyok nem szülnének gyerme
keket : valóban fejedelemhez méltólag feddvén meg azokat, a 
kik a természetünkbe oltott szeretetet és gyengédséget, a 
melyre csak az emberek tarthatnak igényt, állatokra pazarolják. 
Ép így, mivel lelkünk természeténél fogva látni és tanulni 
vágyó, méltán lehet azokat is megróni, a kik e hajlamot törek
véseinkre érdemtelen tanulmányokra és látványokra fordítják 
és a hasznos, meg szép dolgokat elhanyagolják. Az érzékek 
ugyanis külső benyomásokkal szemben szenvedőlegesen visel
kedvén, kénytelenek egyiránt befogadni minden jelenséget, 
legyen az hasznos, vagy haszontalan ; azért azonban mindenki 
tetszés szerint használhatja és természeténél fogva képes azt 
arra irányítni, a mi jónak látszik, vagy attól könnyen elfor
díthatja. Azért arra kell törekedni, a mi a legjobb, nem pusz
tán, hogy szemlélődjünk, hanem, hogy a szemlélődés folytán 
tápláltassunk. Valamint a szem is azt a színt szereti, a mely
nek elevensége és kelleme felélénkíti, megerősíti a látást, épúgy 
az értelmet is oly látványokra kell irányítani, a melyek azt 
kellemesen hatják meg és ezáltal a benne rejlő jóhoz vonzzák. 
Ilyenek az erényes cselekmények, a melyek a szemlélőkben a

1 A tóga a mellen öbölszerű ránczot képezett.

időn Caesar gazdag idegeneket pillantott meg Rómá
ban, a kik öblükben1 kutya- és majomkölykeket 
hordozgattak és azokat beczézték, azt kérdezé tőlök,
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versengést és utánzás vágyát keltik föl. Míg más tárgyaknál 
a csodálást nem követi egyenest a vágy, hogy utánozzuk azt, 
a mit csodáltunk. Sőt ellenkezőleg gyakran, midőn örömün

ket találjuk a műben, annak mes
terét megvetjük; így gyönyörkö
dünk ugyan az illatszerekben és 
biborszövetekben, de az illatszeré- 
szeket és festőket közönséges ala
csony állású embereknek tartjuk. 
Azért helyesen jegyzé meg An
tisthenes 2, midőn hallá, hogy Is
menios 3 kitűnő fuvolás. «De hit
vány ember, — úgymond, — mert 
különben nem volna oly kitűnő 
fuvolás». Fülöp pedig fiának, a ki 
egy lakoma alatt kellemesen és 
ügyesen czitherázott, ezt mondá: 
«Nem szégyenlesz ily szépen czithe- 
rázni ?» Elégséges, ha a király időt 
vesz magának arra, hogy a czithe- 
rázókat meghallgatja és nagy tisz
teletben részesíti a múzsákat, ha 
másoknak ilyes vetélkedéseit, mint 
szemlélő, jelen van.

II. Az alacsony mesterségek 
tízése már a haszontalan dolgokra 
fordított fáradság által tanúsítja a 
szép iránti közönyösséget. Egy jó 
hajlamú ifjú sem kívánt Pheidias 
lenni, hogy Zeust Pisában, vagy 
Polykleitos, hogy Argosban Hérát 
meglátta, sem Anakreon, vagy 

Philemon, vagy Archilochos nem óhajtott lenni, bár gyönyör
ködik költeményekben. Mert nem következik, habár egy mű

2 Bölcselő, a cynicus iskola megalapítója. Sokrates tanítványa és 
Diogenes tanítója.

3 Jeles zenész.
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örömet szerez kelleme által, hogy készítője tiszteletre méltó is. 
Azért mi haszonnal se jár az olyan dolgok szemlélése, a me
lyek utánzási vágyat nem keltenek, sem eleven ösztönt és 
szenvedélyt nem indítanak a példa utánzására. Míg az erény 
a tett folytán közvetlen oly hangulatot idéz elő, hogy midőn 
csodáljuk a cselekményt, egyúttal annak végrehajtóját is törek
szünk utánozni. A szerencse javai közűi azok birtokát és élve
zetét szeretjük, míg az erénynél a tetteket; amazokat mások
tól kívánjuk elnyerni, ezekben meg inkább mi akarunk máso
kat részeltetni. Mert a jó tényleg vonz magához és közvet
lenül hatályos vágyat ébreszt, a mely a szemlélő erkölcsét 
nem az utánzás által műveli, hanem maga a tény megtörténte 
által kelti föl az elhatározást. Ez indított engem is ez élet- 
leirások folytatására és e tizedik könyv kiadására, a mely 
Perikies meg Fabius Maximus, Hannibal vetélytársának életét 
foglalja magában, oly két férfiúét, a kik erényeikre nézve egy
mással megegyeztek, főleg pedig szelídség, igazságszeretet és 
a nép meg tiszttársaik méltatlanságait elviselni tudó türelem 
tekintetében, a mi által hazájoknak mindketten rendkívüli szol
gálatokat tettek. Váljon elérhetem-e kitűzött czélomat, azt az 
elbeszéltekbő! lehet megítélni.

III. Perikies az Akamantis-törzsből, Cholargos községből 
származott; családja és nemzetsége a legelsők közöl való volt 
mindkét szülőjét illetőleg. Xanthippos ugyanis, a ki Mykálénál 
legyőzé a perzsa király vezéreit, nőül vévé Agaristet, Kleisthenes 
unokáját, a ki elűzvén a Pisistratidákat, bátran véget vetett a 
zsarnokságnak, törvényeket hozott és az állam biztonságára és 
az egyetértésre vezető legczélszerűbb alkotmányt létesítette. 
Agaristé azt álmodá, hogy oroszlánt szült és pár nappal utóbb 
világra hozta Periklést. Ez testalkatra egyébként kifogástalan, 
de nagy és aránytalanul hosszú fejű volt. Azért majdnem min
den képszobrai sisakosán tüntetik fel, mert, a mint látszik, a 
művészek nem akarták megszólásnak kitenni. Az attikai köl
tők pedig schinokehalosnak nevezték, mert a skillát4 schinos- 
nak is mondják. A komikusok közöl Kratinos «Cheironok»

4 Tengeri hagyma, a mely hosszúkás.
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czímű művében ezt mondja: «Α viszály istene és az öreg Kro- 
nos egymással közösülvén, a legnagyobb zsarnokot nemzették, 
a kit az istenek kephalogeretának 5 neveznek» ; ugyanő a Neme
sisben : «Jöjj ó .vendégszerető és nagy fejű Zeus». Telekleides 
pedig azt mondja, hogy: «majd a közviszályok feletti zavará
ban nehéz fővel ül a városban, majd meg teremnagyságú fejé
ből maga áraszt ki lármát». Eupolis 6 pedig «Démoi» czímű művé
ben az alvilágból feljövő vezérek mindegyikétől megkérdezi 
nevét és midőn Periklés utolján nevezi magát, ezt kérdezi: 
«Az alvilágiak fejét minek hozod fel?»

IV. Zenében, a mint legtöbben állítják, tanítója Damon 
volt, a mely névnek első szótagját, mint mondják röviden kell 
kiejteni. Mig Aristoteles szerint Pythokleides iskolájában tanulta 
a zenét. A mi Damont illeti, ez, mint látszik, kitűnő sophista 
volt, a ki a zenész czime alá rejtőzködött, hogy ügyességét a 
tömeg előtt titkolja. Perikieshez pedig oly viszonyban állott, 
mint a kenő-7 és vívó-mester a politikai bajvívóhoz. Azonban 
nem maradt titokban, hogy Damon a lantot ürügykép hasz
nálja fel, azért, mint nagy terveket szövő és a zsarnoksággal 
rokonszenvező egyén ostrakismus által száműzetett és a komi' 
kus költők élczelődésének czéltáblájává lett. így Platon 8 egyik 
darabjában azt kérdezte tőle :

Előbb pedig mondd meg nekem, kérlek : te, nemde 
Mint mondják, oh Cheirón 9, nevelted fel Perikiest.

Hallgatta Perikies az eleai Zénónt is, a ki mint Parmeni
d es10 a természettudománynyal foglalkozott, e mellett mint

5 Homer Juppitert «Nephelégeretá»-nak =  felhőgyüjtó'nek nevezi, 
ezután van képezve Periklés gúnyneve «kép hal egere ta», szószerint fej- 
gyüjtő, tulajdonkép olyat jelent, a kine.v akkora feje van, a melylvel 
többen is beérnék

6 Eupolis, Kratinos és Telekleides Periklés korában élő vígjátékírók.
7 A vívók testét olajjal szokták bekenni a classicus népeknél.
8 Nem a nagy bölcselő, hanem egy komikus.
9 Egy kentaur, a ki a rege szerint Jason, Asklepios és Achilles 

nevelője volt.
10 Zénón tanítványa volt Parmenidesnek ; nemcsak tudománya által 

volt nevezetes, hanem hősi bátorsága által is, a melylyel Nearchos zsar
nokkal szembe szállt, a ki őt halálra ítélte. Össze nem tévesztendő a 
kitioni Zenónnal, a stoikus iskola megalapítójával.
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ügyes vitatkozó, kitűnő volt abban, hogy kifogásaival ellenfe
lét sarokba szorítsa, a hogy aphliosi Timon is mondja erre 
vonatkozólag:

Kétnyelvű Zénónnak meggyőzhetetlen
Hatalma, mely mindenkivel kiköt.

A kivel pedig Periklés legbensőbb összeköttetésben volt, a ki 
ama íenkölt és a demagógiára oly terhes érzületet önté belé, 
a ki fölemelé és megnemesíté erkölcsi lényét, az a klazomeni 
Anaxagoras volt, a kit kortársai Esznek neveztek el, vagy 
mert csodálták nagy és rendkívüli belátását, a melylyel a ter
mészet titkaiba behatolt, vagy mert ő volt az első, a ki a 
világegyetem rendjének elvéül nem a véletlent, vagy a végzet
szerűséget állítá fel, hanem a tiszta s merő észt, a mely az 
összekeveredett anyagokból a hasonló elemeket kiválasztja.

V. Perikies rendkívüli csodálattal volt eltelve e férfiú iránt. 
O avatta be az úgynevezett égi jelenségek tudományába és a 
föld felettiek tanaiba, a mi által természetesen nemcsak emel- 
kedettebb gondolkodásmódot és fenkölt beszédmódot nyert, 
a mely tiszta volt minden köznapiasság és agyafúrt szószaporí
tástól, hanem egyúttal arczának mosolyra nem hajló szigorú 
kifejezése, járásának nyugodtsága, köpényének állása, a melyet 
előadás közben semmi szenvedély rendetlenségbe nem hozott, 
zavartalan hanghordozása és egyéb ily tulajdonságai mindenkit 
bámulatra ragadtak. Egykor egy hiábavaló, arczátlan ember 
egész naphosszat szidalmazta és rágalmazta, ő hallgatva tűrte 
ezt az agorán és sürgős ügyekben intézkedett; estefelé pedig 
szép csendesen hazament, folyton kisérve ez embertől, a ki 
mindenféle rágalmakat szórt ellene. A mint be akart lépni 
házába, már elsötétedvén, az egyik szolgájának megparancsolá, 
hogy vegyen lámpát és vezesse haza ez embert. Jó n 11 költő 
ellenben azt állítja, hogy Periklés viselkedése daczos és fenn
héjázó volt, és nagyzásához sok gőg és mások megvetése 
járult, míg Kimon társalgásában annak nyájas, udvarias és 
finom modorát dicséri. De hagyjuk Jont, a ki azt tartja, hogy 
az erénynek, mint a tragikai előadásnak, bizonyos gúnyos elem-

11 Chiosból, kortársa Periklésnek. Kiváló tragikus költő.
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mel kell mindenáron összekapcsolva lennie. Zénón ellenben 
azokat, a kik Periklés öntudatosságát nagyravágyásnak és 
gőgösségnek nevezték el, arra hívá fel, hogy legyenek ők is 
ily módon nagyravágyók, mert a jónak szemlélése észrevétle
nül előidézi bennünk annak szeretetét és megszokását.

VI. Azonban nemcsak ez előnyöket meríté Periklés Ana- 
xagorasszal való társalgásából; mert úgy látszik, ennek köszöné, 
hogy a babonán felülemelkedett, a melylyel az égi tünemé
nyek bámulata tölti el azokat, a kik ezeknek okait nem isme
rik és rettegnek, félnek az isteni dolgoktól, azokban való járat
lanságuk miatt; s ettől csakis a természettudomány szabadít 
meg, a mely a beteges és félénk babona helyett jó remé
nyekre alapított szilárd istenfélelmet hoz létre. Mondják, hogy 
egykor Perikléshez a mezőről egy egyszarvú kost hoztak. 
Lampóna jós, midőn meglátá a homlok közepéből kinőtt erős 
és kemény szarvat, azt mondá, hogy két párthatalom létezik 
a városban, a Thukydidesé és Periklésé, de az uralom annak 
kezére fog jutni, a kinél e csodás tünemény előadta magát. 
Anaxagoras felnyitá a fejét és megmutatá, hogy az agyvelő 
nem tölté be teljesen üregét, hanem tojás alakúlag megnyúl
ván, az egész koponyaürből azon hely felé nyomakodott, a 
hol a szarvnak gyökere ered. A jelenlevők bámulták ekkor 
Anaxagorast, majd később Lampont, a midőn Thukydides 
megbukott és a közdolgok intézése teljesen Periklés kezeibe 
jutott. Azonban nézetem szerint mi akadály sem forog fenn 
arra nézve, hogy a természettudósnak s a jósnak egyaránt 
igaza legyen, a mennyiben az a tüneménynek okát, ez pedig 
végczélját helyesen fejti ki. Annak feladata vizsgálni, hogy 
miből eredett, hogy keletkezett, ezé meg előre kifejteni, hogy 
mi a rendeltetése és mit jelent. A kik pedig az okok felfede
zésében a jelenség megszűnését látják, nem gondolják meg, 
hogy az isteni jelekkel egyúttal a mesterséges jelvényeket is 
megsemmisítik, mint a korong hangját, a fáklya világát és a 
napóra árnyékát; mind oly dolgok, a melyek bizonyos okból 
és szándékból vannak készítve, hogy valaminek jelzésére szol
gáljanak. Ezek azonban méltán más értekezés keretébe tar
toznak.

328
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VII. Periklés ifjú korában igen tartózkodott a néptől. 
Külsőjére nézve ugyanis Peisistratos zsarnokhoz látszott hason
lítani ; hangjának kelletne, gyors és folyékony nyelve a beszéd
ben rémülettel tölté el az öregebbeket e rokon vonások miatt.

Gazdag, előkelő származású lévén, nagy befolyású barátok
kal bírván, félt az ostrakismustól és nem foglalkozott a köz
ügyekkel, azonban a háborúban bátor férfiú volt, szembe száll- 
ván a veszélylyel. Miután Aristeides elhunyt, Themistokles 
száműzetett, Kimont pedig többnyire Hellason kívüli hadjára
tok foglalták el, Periklés gyorsan elszánta magát és a néphez 
csatlakozott, a gazdagok és előkelők pártja helyett a népét és 
a szegényekét választván, természetes hajlama ellenére, a mely 
legkevésbbé volt demokratikus. Úgy látszik, tartott attól, hogy 
a zsarnokságra való törekvés gyanújába kerül, de azt is tapasz
tald. hogy az aristokratikus Kimon az előkelő és erényes fér
fiak jóakaratát kiválókép megnyerte; a néphez csatlakozott 
tehát, hogy magának biztonságot, Kimon ellenében pedig befo
lyást szerezzen. Élete módjába azonnal más rendet hozott be. 
A városban más utczán nem volt többé látható, mint a melyen 
az agorára és a tanácsházba ment, lemondott a vendégség! 
meghívásokról, meg hasonló társas mulatságokról és szórako
zásokról, úgy, hogy közszolgálatának tartama alatt, a mely 
ugyan elég hosszú volt, egy barátjához sem ment el vacso
rázni, kivévén unokaöcscsét Euryptolemost, midőn ez megháza
sodott, de ennél is csak az italáldozatig 12 13 maradt, azután pedig 
rögtön távozott. Mert a bizalmas érintkezés veszedelmes min
den nagyságra nézve; a meghitt társaságban nehéz a méltó
ságot és tekintélyt megőrizni. Míg az igazi erénynél az látszik 
legszebbnek, a mi leginkább a szem előtt van, és a derék 
embereknél az idegenek előtt mi sem oly csodálatra méltó, 
mint azok mindennapi élete bizalmasaik irányában, Periklés 
kerülé a néppel való folytonos érintkezést és hogy unottá ne 
váljék, csak időközök szerint közelített hozzá, minden ügyben 
nem szólalt fel és nem lépett a nép elé, hanem Kritias szerint*

12 A mulatság tulajdonkép csak akkor kezdődött, midőn kiöntötték
az isteneknek az italáldozatot.
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mint a Salamis13 háromevezős, csak nagy alkalmakra tartá 
fenn magát, egyebeket pedig barátaival és odaadó szónokai
val intéztetett el. Ezeknek egyike volt, állítólag Ephialtes, a ki 
az Aréopag tekintélyét leszállító és a ki, Platon szerint, a szabad
ságot a polgároknak mint színbort, bőven önté, melytől aztán, 
a hogy a komikus költők mondják, a nép mint féktelen ló, 
zablát nem ismerve, Euboiát megharapta és a szigetekre ugrott.

V ili. Periklés előadását életrendjével és emelkedett gon
dolkodás-módjával, mint egy hangszert, összhangba hozni töre
kedvén, minduntalan Anaxagoras tanait használta fel és szónok
latának mintegy physiologiai színt adott. Mert szerencsés ter
mészeti hajlamaihoz, mint az isteni Platón mondja, természet- 
tani tanulmányai folytán még magasztos érzületet és tökéle
tességre valló törekvést csatolt és minden előnyt felhasznált 
szónoki művészete érdekében, úgy, hogy minden szónokot jóval 
fölülmúlt. Innét származik, mint mondják, mellékneve is. Néme
lyek azonban azt tartják, hogy «olymposi» melléknevét ama 
szépítéseknek köszöni, a melyeket a városban eszközölt, mások 
szerint meg polgári és katonai fölényének, de nem valószínűt
len, hogy több tulajdonság hatott közre e férfiú dicsőségéhez. 
Azonban e korszak költőinek vígjátékai, a melyekben gyakorta 
majd komolyan, majd tréfásan támadnak reá, világossá teszik, 
hogy amaz elnevezést főleg ékesszólása tekintetéből nyerte: 
mennydörög, mondják, villámokat szór, midőn a nép előtt 
szónokol, rettenetes mennykövet hord nyelvén. Említik Thuky- 
didesnek, Melesios fiának, egy tréfás mondását Periklés szó
noki hatalma felől. Thukydides, a legkiválóbb polgárok egyike, 
hosszú ideig politikai ellenfele volt Periklésnek. Archidamos, 
a lakedaimonok királya egykor azt kérdé tőle, váljon ő, vagy 
Periklés-e jobb birkózó. Azt feleié: «Ha a birkózás közben 
földhöz ütöm, vitatja, hogy nem esett el, hanem győzött, sőt 
ezt a nézőkkel is elhiteti». Mindamellett Periklés szónoklatá
ban igen óvatos volt, úgy, hogy valahányszor a szószékre 
lépett, könyörgött az isteneknek, hogy oly szót ne ejtsen ki

13 Ez egy szent hajó volt, a melyet az athéniek csak kiváló alkal
makkal használtak. így, ha a vezérek után küldötték, a kiket perbe 
szándékoztak fogni.
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akaratlanul, a mely a beszéd tárgyához nem illenék. írásban 
nem hagyott hátra semmit, kivéve törvényjavaslatait. Csak 
kevés mondása maradt fenn emlékezetben. Például: hogy 
Aiginát, mint csipát, ki kell törülni a Piraeus szemeiből, vagy, 
hogy a háborút Peloponnesus felől már-már közeledni látom. 
Egykor Sophoklesszel, vezértársával a tengerre szállván, ez egy 
ifjú szépségét dicsérte előtte, mire ő ezt feleié: «A hadvezér
nél, Sophokles, nemcsak a kezeknek, de a szemeknek is tisz
táknak kell lenni». Stésimbrotos beszéli, hogy midőn a Samos- 
ban elesett harczosok felett nyilvános dicsőítő beszédet mon
dott, azt mondá, hogy halhatatlanok lettek, mint az istenek, 
mert ezeket ugyan magukat nem látjuk, de hogy halhatatla
nok, következtethetjük ama tiszteletből, a melyet nyernek és 
ama javakból, a melyeket nekünk nyújtanak, és így van ez 
azokkal is, a kik a hazáért esnek el.

IX. Thukydides Periklés kormányzatát aristokratikusnak 
tünteti fel, a mely csak névleg népuralmi, tényleg azonban a 
legelső férfiú uralma volt, mások többen meg azt állítják, hogy 
ő általa ismerkedett meg a nép a telekfelosztással 14, a látvá
nyossági pénzekkel és díjazásokkal, a mi által erkölcseiben 
megromlott, a mértékletes, dolgos nép pazar lett és a ható
ságok többé féken nem tarthatták.

Vizsgáljuk e változás okait magokban a történeti tények
ben. Kezdetben, mint mondottuk, Periklés, azért, hogy Kimon- 
nal dicsőségért versenyezzen, kereste a nép jóindulatát. De 
vagyonra és gazdagságra nézve hátrább állt annál, a ki is 
javaiból segítette a szegényeket, naponként nyílt asztalt tartott 
az athéniek számára, ruházta az öregeket, elpusztíttatá mezei 
jószágain a kerítéseket, hogy a ki csak akar, gyümölcsöt szed
hessen ; ezek folytán Periklés népszerűségben legyőzetvén, a

14 Kléruchia, vagyis elfoglalt területeknek sors utján az athéni pol
gárok közt olyszerű felosztása, hogy ezek a polgári kötelékben továbbra 
is megmaradtak. Theórika =  látványossági pénzek az államkincstárból a 
szegényebb polgárok között azon czélból osztattak ki, hogy a látványos
ságok belépti díját megfizethessék. Díjazások bizonyos közszolgálatok 
teljesítéséért, a közkincstárból kiutalt fizetések. Ilyen szolgálatok voltak : 
katonáskodás, népgyülések- és a népbiróságokban való részvétel.
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mint Aristoteles beszéli, az oai Damonides tanácsára a köz
pénzek felosztásához folyamodott. És csakhamar látványossági 
pénzekkel, törvénykezési jutalékokkal és egyéb díjazásokkal 
meg segélyezésekkel elcsábítá a népet és felhasználd azt az 
areopagi tanács ellen, a melynek tagja nem volt, mert sors 
útján sem archon15 16, sem thesmothetés, sem basileus vagy 
polemarchos nem lett. Ugyanis mindezen hivatalok ősidőktől 
fogva sorsolás útján töltettek be, és azok, a kik helyöket meg- 
állták, ez úton jutottak be az areopagba. Azért Periklés a 
népben támaszt nyervén, elnyomta e tanácsot, megfosztotta 
Kimont Ephialtés által a legtöbb ügyek feletti bíráskodástól, 
száműzette, pnint a spártaiak barátját, és a nép ellenségét, azt, 
a ki gazdagságra és származásra nézve nem állt senkinél hát
rább, a ki a barbárok fölött a legszebb győzelmeket aratta, a 
ki a várost kincsesei és zsákmánynyal töltötte meg, a mint 
ez meg van írva életrajzában. Ekkora hatalma volt Periklésnek 
a nép felett.

X. Az ostrakismus a törvény által meghatározott tíz évi 
száműzetést vont maga után. Ez időközben a lakedaimonok 
nagy sereggel betörtek Tanagra lü vidékére, az athéniek pedig 
azonnal elienök indultak. Kimon a száműzetésből hazatérvén, 
fegyveresen törzsbelijei csapatához csatlakozott, tettel akarván 
a lakonisrnus vádját magáról elhárítani, midőn polgártársaival 
megosztja veszedelmeiket. Periklés barátai azonban összecsopor
tosulván, elűzték őt, mint számkivetettet. Úgy látszik, azért 
tanúsított Periklés e csatában oly rendkívüli bátorságot, hogy 
életét nem kímélve, magát mindenki felett kitüntesse. De el
estek Kimon barátai is egy szálig, a kiket Periklés lakonis- 
mussal vádolt.

Az athéniek nagyon megbánták Kimon száműzetését és

15 Az athéniek évenként kilencz archont választottak a legfőbb 
államügyek vezetésére; ezek elseje kiválókép archonnak neveztetett 
=  uralkodó, a második basileus =  király, a harmadik polemarchos =  
hadügyér, a többi hat thesmothetes =  törvényhozó nevét viselte. Ha 
ezek az év eltelte után számadást tettek, akkor a következő évben az 
aeropagi tanács tagjaivá lettek.

16 Boiotiai város Attika határán.
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vágyódtak utána, midőn Attika határain vereséget szenvedtek, 
a jövő nyárra pedig terhes háborútól tartottak. Ezt Periklés 
észrevevén, nem habozott a nép óhajának eleget tenni, javas
latot terjesztett be és visszahívá Kimont, a ki hazatérvén, a 
két állam közt a békét megkötötte, mert a lakedaimonok ép 
oly jóindulattal voltak irányában, mint gyűlölettel Periklés és 
a többi nép vezér iránt. Némelyek azt állítják, hogy Periklés 
nem terjeszté addig elő Kimon hazatérésére vonatkozó javas
latát, míg Elpinike, Kimon testvére közvetítésével titkos egyez
séget nem kötöttek egymás közt, a mely szerint Kimon két
száz hajó élén külháborúra indul és pusztítja a király tarto
mányait, Periklés pedig bírja a hatalmat a városban. Úgy 
látszik, hogy Elpinike már előbb is engedékenyebbé tévé 
Periklést Kimon irányában, midőn ez főbenjáró bűnper alatt 
állott, Periklés pedig egyike volt a néptől kijelölt vádlóknak. 
Elpinike elmenvén hozzá, könyörgött testvéréért. Periklés mo
solyogva mondá néki: «Vén vagy Elpinike, vén arra, hogy 
ily fontos ügyeket keresztülhajts». Mindazáltal csak egyszer 
emelt szót a bíróság előtt, a vádat csak gyengén érinté és el
távozott, miután a vádlók közül Kimonnak a legkevesebb bajt 
okozott. Hogyan adhat tehát valaki hitelt Idomeneusnak17, a 
ki Periklést azzal vádolja, hogy Ephialtést, a népvezért, barát
ját, az államigazgatás körüli terveiben meghittjét, dicsőségért 
való féltékenységből és vetélkedésből, orozva megölette. Nem 
tudom, honnét vehette ezeket, hogyan önthette ki epéjét e 
férfiúra, a ki, noha teljesen nem is feddhetetlen, de fenkölt 
gondolkodással és dicsőségért rajongó lelkülettel bírt, a mely 
képtelen az ily vad, állatias szenvedélyre. Ephialtést ugyanis, 
a ki magát az olygarchákkal szemben félelmessé tévé és en
gesztelhetetlennek tanusítá, a számadási ügyekben, valamint a 
nép ellen elkövetett jogsérelmek üldözésében, ellenségei életére 
törvén, a tanagrai Aristodikosszal alattomosan megölették, a 
mint Aristoteles beszéli. Kimon pedig Cyprusban mint had
vezér hunyt el.

17 Lampsakos kisázsiai városból származó epikureusi bölcselő volt 
a Kr. e. IV. században. Sokrates tanítványainak ésSamothrake szigetnek 
történetét írta meg.
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XI. Az aristokraták látván, hogy Periklés ismét a leg
nagyobb és legelső lett polgártársai közt, azt akarták, hogy 
legyen valaki, a ki vele a városban szembeszálljon és hatalmát 
gyengítse, nehogy az teljesen egyeduralmivá váljék, vetélytár- 
sul állíták ellenébe az alópeki18 Thukydidest, egy értelmes 
férfiút, Kimon sógorát, a ki ugyan kevesebb jártasságot tanú
sított a hadügyekben, mint Kimon, de ennél jobb szónok és 
ügyesebb állam férfiú volt. Ez folyton a városban lakván, Pe
riklésszel a szószéken küzdelembe keveredett és mihamar párt
versengést támasztott az álladalomban. Nem engedé ugyanis, 
hogy az úgynevezett előkelő férfiak elszóródjanak és a nép 
közé vegyüljenek, mint előbb, hogy tekintélyök a tömegtől 
elhomályosíttassék, hanem teljesen elkülönítvén őket, mind
nyájok hatalmát egyesíté és azt megnövekedett súlyával a 
politikai mérlegbe veté. Mert kezdettől fogva létezett ugyan 
lappangó szakadás, mint a vason egy repedés, mely jelezé a 
demokrata és az aristokrata párt meghasonlását, de eme fér
fiak versengése és becsvágya rendkívül mély szakadást idézett 
elő az államban és azt eredményezé, hogy az egyik részt nép
nek, a másikat pedig oligarcháknak nevezték. Ugyanezért 
ereszté annyira meg akkor Periklés a nép gyeplőjét és köve
tett népszerű politikát. Minduntalan tudott majd fényes ünne
pélyt, majd vendégséget vagy díszmenetet rendezni és a várost 
finom élvezetekkel szórakoztatni. Minden évben 60 háromevezőst 
bocsátott a tengerre, a melyekre számos polgárok szállottak 
és nyolcz hónapon át zsoldot húztak, hogy gyakorlatokat 
tartsanak és a tengerészeti tudományt elsajátítsák. Ezenkívül 
Chersonesosba 19 küldött iooo gyarmatost, Naxosba 20 ötszázat, 
félannyit Androsba, ezret Thrákiába, hogy a bisaltok közé 
telepedjenek és másokat meg Itáliába, Sybarisba21, a mely 
akkor épült fel s Thurii nevet nyert. És ezt oly czélból tévé,

ls Alópeké község Attikában.
19 A Hellespontosnál az úgynevezett thrákiai félsziget.
20 Naxos és Andros szigetek az Aegei tengerben.
21 Város alsó Itáliában, a tarenti tengeröböl nyugati részén. 509-ben 

Kr. sz. e. a krotoniaktól elpusztíttatván, Thurii név alatt 444-ben Kr. 
sz. e. újra felépíttetett.
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hogy a várost a tétlen és e miatt zavargásra hajlandó nép
tömegtől megszabadítsa, hogy a nép nyomorán segítsen és a 
szövetségesek közé helyőrséget tevén, félelem által tartsa őket 
vissza a lázadástól.

XII. De a mi az athénieknek legtöbb örömöt okozott és 
legfőbb ékességök lett, más népeket pedig a legnagyobb bámu
latra ragadott és a mi egyedüli bizonyíték Görögország mel
lett, hogy mindaz, a mi annak hatalmáról és régi fényéről 
mondatott, nem költemény ; — ez a Periklés emelte épületek 
pompája. És közintézkedései közöl főleg ezt ócsárolták és gya- 
lázták a népgyűléseken ellenségei: «Α nép, kiabálták, rossz 
hírbe kerül, midőn Délosból a hellének közkincsét elhozván, 
azt a maga hasznára fordítja22. A legildomosabb ürügytől 
pedig, a mely vádlói ellenében rendelkezésére állt, hogy a 
közkincstárt a barbároktól való félelemből hozta el onnét és 
vette biztos őrizet alá, ettől az ürügytől Periklés megfosztá. 
De joggal tarthatja Hellas, hogy rajta méltatlan sérelem és 
nyílt zsarnokság követtetik el, midőn látja, hogy a mit a 
háború czéljaira kényszer útján beszolgáltat, azzal mi a várost 
bearanyozzuk és fölékesítjük, mint egy drágakövekkel megrakott 
hiú asszonyt, és abban szobrokat, meg ezer talentumos tem
plomokat emelünk». Periklés pedig így világosítá fel a népet: 
hogy ama pénzekről nem kötelesek szövetségeseiknek számot 
adni, miután értök harczolnak és távol tartják tőlük a barbá
rokat, míg a szövetségesek sem lovat, sem hajót, sem fegyve
reket nem szolgáltatnak, csakis pénzt, a mely nem azoké, a 
kik adják, hanem a kik megkapták, feltéve, hogy teljesítik azt, 
a miért kapták. De miután a város a háborúra szükséges 
készletekkel elegendőleg el van látva, kell, hogy feleslegét oly 
művekre fordítsák, a melyek annak örök dicsőséget szereznek,, 
a jelenben pedig kész jólétet biztosítanak neki, különböző ipar
ágak fejlesztése és változatos szükségletek által, a melyek min
denféle művészeteket ébresztenek fel, minden kezet mozgásba

22 A görög városok évenként bizonyos összeget szolgáltattak be a 
déíosi Apollón-templomba a perzsák elleni háború czéljaira. Ezt az athé
niek Athénbe vitték, és Perikies annak nagy részét a középítkezésekre 
fordította.
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hoznak és így majdnem az egész várost fizetéshez juttatják, a 
midőn egyúttal önmaga által szépíti és táplálja magát. Mert 
azoknak, a kik hadköteles korban állanak és erővel rendelkez
nek, a hadjáratok úgy is juttatnak eszközöket jólétükhöz a 
közkincstárból, de nem akará Periklés, hogy a hadiszolgálatra 
alkalmatlan munkás-osztály az előnyökből kizárassék, semhogy 
a dologtalanságban és henyeségben éljen, ezért nagy építke
zési tervekkel és különféle iparágakat foglalkoztató vállalatok
kal lépett a nép elé, hogy az otthon ülő lakosságnak, ép úgy, 
mint a hajólegénységnek, a helyőrségnek és a mezei katona
ságnak legyen alkalmuk a közjavakból hasznot húzni és része
sülni. Mindenütt, a hol a szükséges anyagok rendelkezésre 
álltak, mint kő, érez, elefántcsont, arany, ébenfa és cziprusfa, 
ezek feldolgozására és kikészítésére voltak művészek, mint 
ácsok, szobrászok, rézöntők, kőfaragók, mázolok, aranyműve
sek, elefántcsont-művészek, festők, mozaik-munkások; ezek 
szállítására és fuvarozására pedig szükségesek voltak a tenge
ren a kereskedők, hajóslegények, kormányosok, a szárazföldön 
meg bognárok, szekerészek, kocsisok, kötélgyártók, takácsok, 
szíjgyártók, útcsinálók és bányászok. Azonkívül minden mester
ség, mint egy hadvezér, külön hadsereget, a bérmunkások 
tömegét foglalkoztatta az alsóbb néposztályokból. így a köz- 
szolgálat kiterjeszté és elosztá a jólétet minden korra és osztályra.

XIII. Az épületek pedig emelkedtek büszke nagyságuk
ban és utánozhatatlan alakjokban meg bájukban; a művészek 
vetélkedtek felülmúlni kivitelben a tervezetet. Főleg azonban 
a kivitelbeli gyorsaság volt bámulatra méltó. Mert míg e mű
vek bármelyikét több nemzedéken és “korszakon keresztül nagy 
nehezen hitték kivihetőknek, addig mindezek egy embernek 
virágzó kormányzata alatt nyerték befejezésüket. Egykor, 
mondják, Zeuxis meghallván, hogy Agatharchos festő képirás- 
beli gyorsaságával és könnyűségével dicsekszik, azt mondá: 
«Én meg lassúságommal». Mert valóban az ügyesség és gyorsa
ság nem ad a műnek állandó szilárdságot, sem befejezett szép
séget, míg a létrehozatal közben a munkára fordított idő vissza
térül az alkotott mű szilárdságában, a mely tartósságot bizto
sít számára. És épen ez teszi Periklés műveit még inkább
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csodálatra méltókká, mert ezek hosszú időtartamra rövid idő 
alatt létesültek. S szépségre nézve mindegyik már akkor régi 
volt, üdeségre nézve pedig még ma is új és alig bevégzett, 
annyira pompázik bennök az újdonságnak egy neme, a mely 
korszakokon keresztül érintetlen óvta meg alakjokat, mintha 
örök friss lehelet és meg nem vénülő szellem lengené e műve
ket körül. Mindezen munkálatok vezetője és felügyelője Phei- 
dias volt, ámbár más nagy építészeik és művészeik is voltak

A Parthenón.
(Athéna istennő temploma az athéni Akropolison.)

e munkálatoknál az athénieknek. A hekatompedon Parthenónt23 
Kallikrates és Iktinos készíték. Az eleusisi avatkozó templo
mot Koroibos kezdé építeni, ez felállító az alaposzlopokat és 
összeköté a fejezetekkel, ennek halála után axypeti Metagenés 
a párkányzatot és a felső oszlopokat helyezé fel, a cholargiai 
Xenoklés pedig a tetőnyílással befejezé a szentélyt. A hosszú 
falat pedig, a melyről Sokrates azt állítja, hogy ő maga hal-

23 Parthenos =  szűz. vagyis Athéna Minerva; ennek laka Parthe
nón. Hecatompedos — ioo láb; t. i. ilyen hosszú volt az istennőnek a 
perzsáktól felégetett temploma, a mely az újonnan épített templom közép
részét képezte.

Plutarchos. /. 2 2
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lotta, a mint Periklés annak tervét javasolta, Kallikrates vette 
munkába, a mi fölött Kratinus a kivitelbeni lassúság miatt így 
gúnyolódik :

Régtől csinálja már beszéddel azt Periklés 
De tettel, bezzeg, rajta épen nem lendít.

Az Odeón pedig, a melynek belső berendezése több sor ülő
helyet és oszlopokat foglalt magában, s a melynek tetőzete 
körül hajtott és egy csúcsból menetelesen szállt alá, mint

A piraeusi kikötő a hosszú falakkal.

mondják, a király sátrának mása és utánzata volt; ez is Perik
lés utasítása szerint készült. Azért tréfálkozik vele ismét Kra
tinus a «Thrakiai nők» czímű darabjában :

A hagymafejjel itt közéig 
Zeus, fején az Ödeonnal, miután 
Az ostrakismost elkerülheté.

Dicsőségét növelendő, akkor vitte keresztül Periklés a népnél, 
hogy a panathénai ünnepeken zeneverseny tartassék, és ver
senybíróvá választatván, maga hozott rendszabályt arra nézve, 
hogy miként kelljen a versenyzőknek fuvolázniok, énekelniük, 
vagy czitherázniok. A zene versenyek ekkor valamint a későbbi
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időkben is az Odéonban tartattak. Az Akropolis Propyleáit 24 
Mnesíkles építész öt év alatt fejezé be. Egy csodás esemény, 
a mely az építkezés folyama alatt történt, jelezé, hogy az istennő

A Propyleák.
(Az athéni Akropolis kapuja.

az építkezést nem rosszalja, sőt, hogy abban részt vesz és a 
befejezést elősegíti. A legszorgosabb és legbuzgóbb művész 
megcsúszott és a magasból lezuhanván, oly állapotban feküdt, 
hogy az orvosok lemondottak róla. Periklés vigasztalhatlan volt

24 Az Akropolis előkapui.
2 2'
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ekkor az istennő megjelent álmában és orvosságot rendelt, a 
melynek alkalmazásával Periklés hamar és könnyen lábra állítá 
ezt az embert. Ez okból állítá fel az Akropolison Athéna Hygi- 
e ia 25 érczszobrát amaz oltár mellett, a mely, mint mondják, 
már előbb is ott állt. Pheidias készíté az istennőnek aranyszob
rá t26; a művész neve az alapkőbe van bevésve. Egyébként 
minden munkálat ő tőle függött, a mint elbeszéltük, és ő ügyelt 
föl minden művészre Periklésszel való barátsága folytán. Ez a 
körülmény az egyikre irigységet hozott, a másikra meg rágal
makat ; így a többi között, hogy Pheidias a munkálatok meg
tekintésének ürügye alatt jövő előkelő nőket Periklés számára 
fogadja el. E beszédeket a vígjátékirók fölkapván, nagy kéjencz 
hírébe hozták Periklést. Rágalmazták, hogy viszonya van barát
jának és alvezérének, Menipposnak nejével, vádolták, hogy 
Pyrilampos, Periklés benső barátja csak azért nevel madara
kat, hogy ama nőknek kegyét keresse, a kikhez Periklés jára
tos volt. De ugyan ki csodálkoznék a hivatásuknál fogva gúnyo
lódó emberek fölött, a kik a nép irigységének, mint egy gonosz 
szellemnek a legkiválóbb emberek elleni rágalmakkal szoktak 
minden alkalommal áldozni, a midőn még a thasosi Stésim- 
brotos se átallotta Periklés ellen ama borzasztó és meseszerű 
vádat felhozni, hogy saját fia nejével viszonya volt. Ily nehéz és 
fáradságos a történelemben az igazságot kikutatni, midőn a 
később élők elől az idők folyama eltakarja az események ismeretét, 
míg másfelől a tények- és eseményekkel egykorú történelem
ben majd a gyülölség és elfogultság, majd meg a kedvezés és 
hízelgés eltorzítja, elferdíti az igazságot.

XIV. Midőn a Thukydides-párti szónokok reázúdultak Perik- 
lésre, hogy a közkincseket fecséreli és a közjövedelmeket el
pazarolja, Periklés megkérdezé a gyűlésen a népet, váljon hiszi-e, 
hogy sokat költött el. Azt felelék neki, hogy nagyon sokat. 
«Jól van», mondá Periklés, «tehát ne a*ti, hanem az én rová  ̂
somra menjen a költekezés és én az emlékművekre saját neve-

25 Egészséget adó Athéna.
26 Minthogy a testrészek elefántcsontból, az öltözet és fegyverzet 

pedig aranyból készült, helyesebben elefánt és arany (chryselephantin) 
szobor; a Parthenónban.
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met fogom felíratni.» Alig hogy e nyilatkozatot tette Periklés, 
akár mert nagylelkűsége meghatotta őket, akár pedig féltéke
nyek voltak e művek dicsőségére, kiabálás közt meghagyták 
neki, hogy csak vegyen a kincstárból kedve szerint és semmit 
se takarékoskodjék. Végre Periklésnek küzdelme Thukydides- 
szel annyira jutott, hogy az eldöntést az ostrakismusra bizá. a 
melyből Periklés győztesen kerülvén ki, ellenfelét száműzeté és 
a maga ellen irányuló pártszövetkezetet feloszlató

XV. Midőn így a visszavonás teljesen megszűnt, és a város 
egységes és egyöntetűvé lett, Periklés önmagába összponto
sító Athént és mindazt, a mi az athéniektől függött, a kor
mányzatot, a pénzügyet, a hadsereget, a hajóhadat, a szigete
ket, a tengert, nemcsak a hellének, de a barbárok fölött ki
terjedő nagy hatalmat, a melyet a meghódolt népek, a kirá
lyok barátsága és fejedelmek szövetsége még inkább megerő
sített. Azonban ő nem az többé, a ki előbb volt, nem enge
dékeny a nép iránt, nem könnyen hajol meg többé és nem 
szolgáltatja ki magát a nép vágyainak, mint a szél fuvallatá
nak, hanem ellenkezőleg a puha és engedékeny népuralom, 
mint egy hangszer lágy, de erőtlen húrjai helyett, az aristok- 
ratikus és királyi hatalom gyeplőit vette kezei közé, a melyet 
a közjó érdekében helyesen és feddhetetlenül használván fel, a 
népet nagyobbára önszántából, reábeszéléssel és meggyőzéssel 
vezérlé. Némelykor azonban, ha ez ellentállt. erőhöz és kény
szereszközökhöz folyamodott, hogy azt jóra terelje, utánozván 
az orvost, a ki bonyolódott és hosszas betegségben majd ártal
matlan szórakozásokat, alkalom adtán pedig hatályos eszközö
ket és az egészséget helyreállító orvosságokat alkalmaz. Mert, 
mint természetes, sokféle szenvedélyek tenyésztek a népben, a 
mely oly roppant uralom birtokában leledzett. Egyedül Perik
lés volt képes ezek mindegyikét ügyesen orvosolni, a mennyi
ben főleg a reményt és félelmet, mint két kormányaidat vette 
alkalmazásba, hogy a nép féktelen daczosságát visszatartsa, 
vagy hogy csüggedtségéből fölemelje és vigasztalja. Ez által be
bizonyító, hogy az ékesszólás tudománya, mint Platón mondja, 
a lélek vezetése, és annak legfőbb feladata az érzelmekkel és 
szenvedélyekkel való rendszeres bánni tudás, a melyek közé,
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mint a lélek hangjai és húrjai közé, ügyes kézzel kell nyúlni, 
vagy ütni. Mindez azonban nem egyedül szónoki hatalmának, 
hanem, mint Thukydides mondja, feddhetetlen életének és ama 
bizalomnak eredménye, a melyet e férfiú élvezett, a kinek meg
vesztegetheti en és a pénz iránt érzéktelen jelleme minden két
ségen felül állt. És az, a ki a nagy és gazdag várost a leg- 
nagyobbá és leggazdagabbá tévé, a ki hatalomra sok királyt 
és zsarnokot felülmúlt, a kik közül némelyek uralmokat fia
ikra is átszármaztatták, az nem nagyobbítá egy drachmával 
sem vagyonát, a melyet atyja reá hagyott.

XVI. Thukydides pontosan jellemzi Periklés hatalmát; 
azonban a komikus költők rosszakaratulag más világításba 
helyezik azt, barátait uj Peisistratidáknak nevezik, kívánják, 
hogy esküdjék meg arra, hogy többé nem zsarnokoskodik, 
mert fölénye aránytalan és nyomasztó szemben a demokratiá- 
val. Telekides elmondá, hogy az athéniek átadák néki:

Városuk adta adót s magukat meg városukat, hogy kösse le s oldja fel 
Őket, kőbástyáikat is, hogy építéssé avagy rombolja le,
Gazdagságot, egyezséget, a hatalmat, a harcz s a béke jogát mind.

És mindez nem pillanatnyi, sem delelője és rövid ideig tartó 
virágzása volt kormányzatának, mert negyven éven át tartotta 
meg az elsőséget egy Ephialtés, Leokratés, Myronidés, Kimón, 
Tolmidés és Thukydides mellett. Thukydides száműzetése és 
pártjának felosztása után pedig még tizenöt éven át megsza
kítás nélkül és az évenként váltakozó hadvezérség mellett a 
folyton tartó uralom és korlátlan hatalom birtokában, — kin
csekkel megvesztegetni magát nem engedé. Ámbár vagyoni 
viszonyait teljesen nem hanyagolá el, mert atyjától örökölt és 
jogszerű vagyona körül, nehogy az gondatlansága miatt veszen
dőbe menjen, se pedig elfoglaltságai közepeit sok dolgot és 
vesződséget okozzon néki, oly gazdálkodási rendszert hozott 
be, a melyet a legkényelmesebbnek és legpontosabbnak tar
tott. Ugyanis összes évi termését egy tömegben eladá, azután 
minden szükségletét a piaczon beszerzé és így rendezé be éle
tét és háztartását. Ez aztán nem tetszett már felserdült fiainak, 
sem nejeiknek, a kik a háztartást szűkösnek találták, sőt gán
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csolták még eme naponként is legpontosabban megállapított 
költekezést, a mely mellett a nagy és gazdagon ellátott házak 
módjára nem létezett bővelkedés, hanem minden kiadás és 
minden bevétel számba vétetett és mérlegelt etett. A  ki pedig e 
pontos rendet fentartá, az egy szolga volt, Evangelos, a ki 
gazdának született, mint senki más, vagy Perikléstől arra kiké
peztetek. Mindez ugyan nem hangzik össze Anaxagoras böl
csészeiével, ha ugyan való az, hogy ez rajongásból és nagy
lelkűségből házát lakatlanul, mezejét parlagon, műveletlenül 
hagyá. De nézetem szerint a szemlélődő bölcs és az államfér
fid élete nem egy és ugyanaz. Mert amaz szellemét, a mely 
külső eszközökre és anyagokra nem szorult, az erkölcsiekre 
irányítja, mig emez az emberek anyagi érdekei közé vegyül
vén. a gazdagság reá nézve gyakran nem csak szükséges, de 
még jóra vezető eszköz is. a mint az volt Periklésre nézve, a 
ki sok szegénynek jött segedelmére. Noha azt beszélik, hogy 
Anaxagoras, midőn Periklés teljesen az állami ügyekkel volt 
elfoglalva, elfeledve feküdt, fejét köpenyével betakarva, a vén- 
ségtől megtörve, hogy éhhalált szenvedjen. Periklés hírét vevén 
ennek, rögtön rémülve futott hozzá és kérve kérlelte, bán
kódva nem annyira Anaxagoras, mint önmaga felett, hogy ily 
tanácsost veszít el kormányzatában. Anaxagoras fölfedvén fejét, 
azt mondá: «Α kinek lámpára van szüksége, ó Periklés, az^x 
olajat is önt abba.»

XVII. Mig a lakedaimonok irigykedni kezdtek az athé
niek növekedő hatalmára, Periklés, hogy a népben még magasb 
önérzetet keltsen és azt nagy vállalatokra ösztönözze, azt indít
ványozza, hogy az összes görögöket, bárhol lakjanak is, akár 
Európában, akár Ázsiában, a kis és nagy városokat, egyaránt 
hívják fel, hogy küldjenek követeket Athénba közös gyüleke
zetre, a hol a barbároktól felégetett görög templomok, vala
mint ama köteles áldozatok fölött, a melyet a barbárokkal való 
harezok idejében az isteneknek Hellas üdvéért felajánlottak, 
végre a tengeri hajózás általános biztonsága és a béke létre
hozatala fölött tanácskozni fognak. E  czélra húsz ötven évet 
meghaladó férfiú küldetett ki, ezek közül öten az ázsiai ióno
kat, dórokat és a szigetlakokat hívták meg Lesbosig és Rho-
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dósig, öten a Hellespontos és Thrákia tartományait járták be 
egész Byzantiumig, ezeken kívül öten Boiotia, Phokis és Pele- 
ponnesosba, innen Lokrison keresztül a szomszéd tartomá
nyokba küldettek egész Akarnániáig és Ambrakiáig. A töb
biek Euboián keresztül az Oita körüli népekhez a maiisi ten
geröbölhöz, a phtiotákhoz, achájokhoz és thessáliaiakhoz utaz* 
tak, és törekedtek reábeszélni őket, hogy jöjjenek és vegyenek 
részt a béke és Görögország közös érdekeit tárgyaló tanács
kozásokban. De ebből semmi se lett; a városok senkit se kül
döttek, mert mint mondják, a lakedaimonok ellenezték, és 
csakugyan, ama terv Peloponnesosban bukott meg először. Ezt 
csak azért említem, hogy rámutassak Perildés fenkölt szelle
mére és nagyszabású terveire.

XVIII. Hadjárataiban főleg biztonsága miatt aratott Perik- 
lés elismerést, mert, ha harczra került a dolog, abba, ha bizony
talan kimenetelű és veszélyes volt, nem szívesen bocsájtkozott, 
sem pedig ama hadvezéreket nem irigylé és utánzá, a kiknek 
merész koczkáztatás folytán fényes szerencse jutott osztályré
szül, és mint nagy férfiak, bámulat tárgyaivá lőnek; mindig 
azt hangoztatá polgártársai előtt, hogy a mennyire rajta áll, 
ám maradjanak halhatatlanok mindörökké. Látván, hogy Tol- 
midas, Tolmaios fia, elbizakodván előbbi sikerei és kiváló hír
neve miatt, a melyet hadi vállalataival szerzett, alkalmatlan idő
ben Boiotiába betörni készülődött és reá vette a legbátrabb és 
dicsőségre leginkább szomjazó ifjakat, hogy csatlakozzanak 
hozzá, szám szerint ezeret, egyéb hadi erő nélkül, — Perik- 
lés megkisérlé őt visszatartani és lebeszélni, midőn a nép- 
gyülésen amaz emlékezetes szót mondá, hogy : ha Periklésnek 
nem hisz, nem követ el hibát, ha bevárja a legbölcsebb tanács
adót, az időt. Ezúttal nem sokat adtak e mondására, de nehány 
nappal utóbb, midőn híre jött, hogy Tolmidas a koroneai27 
csatában legyőzetett és elesett, de vele együtt veszett számos 
derék polgár is, Periklésre ama mondása nagy tiszteletet és 
jóindulatot hozott, mint okos és hazaszerető férfiúra.

XIX. Hadjáratai közül legtöbb elismerésben részesült a

27 Boiotiai város.
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chersonesosi23, a mely az ott lakó görögökre nézve vált üdvössé. 
Mert nemcsak hogy Athénból hozott ezer gyarmatossal erő 
síté a városok népességét, hanem elzárván a földszorost, bás
tyákkal és sánczokkal erősíté meg az egyik tengertől a mási
kig és biztosítá a Chersonesost körülözönlő thrákok berohanásai 
ellen. Ezzel véget vetett e folytonos és terhes háborúnak, a 
melylyel emez, a barbárokkal szomszédságban álló és a határ
széli, valamint belföldi rablóbandákkal eltölt tartomány hosszú 
idő óta sanyargatva volt. A külföldiek csodálatát és magasz- 
talását vonta magára a Peloponnesos körülhajózásával, a midőn 
Pegaiból39 Megarisban száz háromevezőssel indult ki. Mert 
nemcsak a tengerparti városokat pusztítá, mint Tolmides azelőtt, 
hanem a tengertől messzire behatolt hajóiról a nehéz fegyve
resekkel és a támadásától félő lakosokat falaik közé szorítá. 
Nemeánál28 29 30 pedig a lesben álló és csatát ajánló Sikyon-beli- 
eket nyílt csatában megverte és diadaljelet állított. Achaiából 31, 
a mely Athénnel szövetségben állt, fegyvereseket vevén fel 
háromevezőseire, hajóhadával az átellenes szárazföld felé vonult, 
az Acheloos mentén fölhajózván, Akarnániát elpusztítá és az 
oineadákat 32 falaik közé zárta ; azután a vidéket elpusztítva és 
elharácsolva, haza vitorlázott, miután megrnutatá, hogy az 
ellenségre nézve félelmes ellenfél, polgártársainak pedig biztos 
és tevékeny oltalmazója. Mert csapatait még csak véletlen bal
eset sem érte.

XX. Azután nagy és fényesen felszerelt hajóhaddal elvitor
lázott a Fekete-tengerre, teljesíté a görög városok kívánságait 
és velők emberszeretőleg bánt e l ; a körüllakó barbár népek
nek és királyaiknak, meg uralkodóiknak pedig megrnutatá 
hatalma nagyságát, az athéniek biztonságát és bátorságát, hogy 
kedvök szerint bárhová is hajózni mernek és hogy a tengert

28 Thraciában mostan a Gallipoli félsziget.
29 Kikötő a korinthosi öbölben.
30 Argolisban, versenyjátékairól nevezetes, Sikyon Peloponnesosban 

a korinthosi tengeröböl mellett.
31 Tartomány Peloponnesosban. Később a rómaiak e néven nevez

ték az összes görög tartományokat.
s- Hasonló nevű város lakói Akarnániában.
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teljesen hatalmok alá vetették. A Sinópé-beliek33 segítségére 
Lamachos vezérlete alatt tizenhárom hajót és katonaságot 
hagyott hátra Timesilaus zsarnok ellen. Miután ez és hívei el
űzettek, határozatot hozatott, hogy 600 önkényt vállalkozó 
athéni Sinópéba vitessék, hogy a sinópéiek közé telepedjenek 
és oszszák fel maguk közt ama házakat és földeket, a melye
ket azelőtt a zsarnokok bírtak. De egyébként polgártársai sze
szélyeinek nem engedett és nem ragadtatá el magát, midőn 
hatalmuk és szerencséjük által elkápráztatva, Egyiptomot34 
vissza akarták foglalni és a király tengervidéki uralmát meg
gyengíteni.

Sokakon már erőt vett a Sicilia iránti szerencsétlen von
zalom és végzetes vágyódás, a melyet később Alkibiades 
és a pártjabeli szónokok lángra lobbantottak. Némelyek még 
Tyrrhéniáról és Karthágóról is álmodoztak, a mely nem volt 
teljesen hiú remény, tekintve Athén uralmának nagyságát és 
viszonyainak szerencsés fejlődését.

XXI. De Periklés megfékezé e kitörő vágyat és korlátot 
vetett a kalandos szellemnek. Athén hatalmának nagy részét 
a már meglevők megőrzésére és biztosítására fordítá, nagy 
vívmánynak tartván a lakedaimonok feltartóztatását, a kiknek 
folyton ellenére dolgozott, a mit is több alkalommal kimuta
tott, főleg pedig a szent háborúban.35 A lakedaimonok ugyanis 
fegyveres erővel Delphibe mentek és a phokisiak felügyelete 
alatt lévő templomot a Delphi-belieknek adták át. Alig hogy 
ezek eltávoztak. Periklés haddal terem ott és a phokisiakat 
ismét visszahelyezi a templom birtokába. És minthogy a lake
daimonok a Delphi-beliektől nyert jóslási elsőséget az érczfar-

33 Sinópé nevezetes kereskedelmi város a Fekete-tenger déli 
partjain.

34 Az athéniek Inaros lybiai király segítségére menvén, a perzsákat 
megverték és Egyiptom nagy részét hatalmok alá vetették 462. Kr. sz. 
e , de nemsokára azt teljesen elvesztették odaküldött seregeikkel 
együtt.

35 így nevezték ama háborúkat, a melyeket Delphi birtokáért
vívtak.
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kas h6 homlokára vésték, hasonló elsőséget vett ő is igénybe 
az athéniek részére és azt ugyancsak a farkas jobb oldalára 
metszeté.

XXII. Hogy helyesen tévé, midőn az athéniek hatalmát 
Hellasban tartá vissza, azt az események igazolták. Először is 
az Euboia-beliek pártoltak el, a kik ellen hadi erővel ment. 
Aztán gyorsan híre jött, hogy a megaraiak ellenséges állást 
foglaltak el az athéniekkel szemben, és a peloponnesosiak 
serege Attika határán áll, Pleistónax-nak; a lakedaimonok kirá
lyának vezérlete alatt. Periklés ismét gyorsan visszatért Euboiá- 
ból, hogy Attikában harczoljon. A számos és derék nenéz 
fegyveresekkel azonban, a kik csatát ajánlottak, ütközetbe bocsát
kozni nem mert; de látván, hogy a még egészen fiatal Pleistó- 
nax leginkább Kleandrides tanácsát követi, a kit az ephorok, 
tekintettel korára, felügyelőül és tanácsadóul küldöttek el vele, 
titokban ajánlatot tett neki, majd hamarosan pénzzel megvesz
tegetvén, reábirta, hogy Attikából elvezesse a peloponnesosia- 
kat. Midőn a sereg elvonult és városok szerint szétoszolt, a 
lakedaimonok méltatlankodva e fölött, a királyt oly nagy pénz- 
büntetésre ítélték, hogy azt nem bírta leróni és kivándorolt 
Lakedaimónból, a szökésben levő Kleandridest pedig halálra 
ítélték. Ez volt atyja Gylipposnak, a ki az athénieket Siciliá- 
ban legyőzte. Úgy látszik, hogy a természet mint egy öröklött 
bajt oltotta be Gylipposba a pénzsóvárgást, a melynek hatása 
alatt elkövetett gyalázatos tettei miatt elítéltetett és Spártából 
száműzetett. Ezeket egyébként Lysander életrajzában beszél
tük el.

XXIII. E hadjárat költségeinek számadásába Periklés tiz 
talentumot vett fel szükséges kiadás czimén. A nép ezt elfo
gadta a nélkül, hogy utána tovább kutatott, vagy a titkot für
készte volna. Némelyek, és ezek közt Theophrastos bölcsész, 36

36 Egy ember megrabolta a delphii templom kincseit és azokkal a 
Parnassos erdőségeibe menekült, a hol egy farkas megölte. Ez minden 
nap bejött a városba és ott ordítozott. A Delphi-beliek ebben valamely 
isteni jelet látván, követték a farkast és megtalálták a templomrabló tete
mét, valamint a kincseket. E  csoda emlékére állították a nagy oltár mellé 
az ércz-farkast.
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azt állítják, hogy Periklés minden évben küldött tiz talentu
mot Spártába, a melylyel minden hatósági személyt megnyer
vén, elhárítá a háborút, ezzel nem a békét, hanem az időt vásá
rolta meg, hogy nyugodtan felkészülődvén, annál hathatósab
ban vihesse a háborút. Azután ismét a lázadók ellen fordulván, 
ötven hajóval és 5000 nehéz fegyveressel átkelt Euboiába és 
meghódoltatta a városokat. Chaikisban csak a gazdagságuk és 
tekintélyük miatt kiváló, úgynevezett hippoboteseket37 üzé el, 
ellenben a Hestiaia-belieket egy szálig elkergeté az országból 
és athénieket telepített oda; de csak ezekkel bánt el kérlel
hetetlenül, mert ők egy attikai hajót elfogván, legénységét leöl- 
dösték.

XXIV. Ezután az athéniek és a lakedaimonok közt har- 
mincz évre fegyverszünet köttetvén, Periklés tengeri hadjára
tot̂  szavaztatott meg Samos ellen oly ürügy alatt, hogy abbeli 
parancsuknak, hogy a Miletos-beliekkel szüntessék be az ellen
ségeskedést, nem engedelmeskedtek. Mivel pedig, úgy látszik, 
hogy Aspásia iránti kedvezésből vállalkozott a samosi hadjá
ratra, talán itt helyén leend közelebbről vizsgálódni, mily nagy 
művészettel és befolyással keríté a legkiválóbb államférfiakat 
hatalmába e nő, ki a bölcsek közt is általános és tisztességes 
hírnévre tett szert. Hogy Miletosból való és Axiochos leánya, 
az kétségtelen. Mondják, hogy egy hajdankori ióniai nőt, Thar- 
géliát utánozandó, vetette magát a legkiválóbb férfiak után. A 
szép külsejű és bájai mellett kellemes Thargéliának számos 
hellén férfiakkal viszonya lévén, a kikkel csak érintkezésbe jött 
mind megnyerd a király részére és általok mint legtekintélye
sebb és leghatalmasabb egyének által a médekhez való von
zalmat térj észté a városokban. Mások meg azt állítják, hogy 
Periklés Aspásiában a szellemes és politikai belátással biró nőt 
becsülte. Hisz Sokrates is gyakran eljárt hozzá tanítványaival 
és bizalmasai még nejeiket is elvezették hozzá, hogy hallgas
sák, noha nem épen tisztességes és illő mesterséget folytatott, 
mert leányokat nevelt kéjhölgyekké. Aíschines38 meg azt

3? A kik lovakat tartanak, vagyis lovagok.
30 Híres szónok, a ki után három beszéd maradt fenn.
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mondja, hogy az alacsony származású és képességű Lysikles, 
a juhkereskedŐ; Athén első polgárává Ion, mert Periklés halála 
után Aspásiával élt. Plátó Menexenosának, noha a bevezetése 
tréfás színezetű, annyi történeti alapja van, hogy Aspásia abban 
a hírben állott, hogy szónoklati előadását az athéniek közül 
számosán látogatták. Úgy látszik azonban, Periklésnek Aspásia 
iránti vonzalma inkább szerelmi 
volt. Volt ugyan neje, egy ro
kona ezt előbb Hipponikos bírta 
nőül, a kitől Kalliast szülé, a gaz
dagot, ugyanez Periklést két fiúval 
ajándékozta meg, Xanthipposszal 
és Paralosszal. De mivel házas 
életök nem volt boldog, nejét az 
ő saját beleegyezésével máshoz 
adá nőül, ő pedig Aspásiával lé
pett házasságra, a kit rendkívül 
szeretett. Mert, mint mondják, 
akár ha hazulról az agorára ment, 
vagy onnét haza jött, naponként 
csókkal üdvözölte őt. A komé
diában egyszer az új Omphalé- 
nak és Deianeirának39, majd meg 
Hérának nevezik. Kratinos egye
nesen kéjhölgynek czimezi e ver
sekben:

Aspásiát szüli Hérául néki a Katapygosyné
A szemtelen tekintetű örömleányt.

ü g y látszik, Periklésnek volt tőle egy korcs fia is, a ki felől 
a Démoi czímü darabban Eupolis ezt kérdezted Periklésszel:

Él még az én korcs gyermekem r 

mire Myronidés azt feleli:

Igen, s rég férfi volna már,
Ha nem röstellené örömleány gyalázatát.

Herkules kedvesei.
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Aspásia állítólag oly hírnévre tett szert, hogy K yros40, 
a ki a perzsák feletti uralomért a királylyal háborút viselt, 
ágyasainak legkedvesebbikét, a kit előbb Miitónak hívtak, 
Aspásiának nevezte el. Ez phasai születésű volt, Hermotimos 
leánya s Kyros elesvén a csatában, a királyhoz vitetett, a ki 
fölött nagy befolyást gyakorolt. E  dolgok írás közben jutottak 
eszembe, s ezeket elvetni, vagy hallgatással mellőzni tán túl
zott szigor lett volna.

XXV. Periklést vádolják tehát, hogy a sámosiak elleni 
háborút Aspásia kérelme folytán szavaztatta meg, főleg a 
Milétos-beliek érdekében. A két város ugyanis Priéné41 miatt 
ellenségeskedésben állott egymással; a samosiak győztek, ekkor 
az athéniek felszólíták ezeket, hogy hagyjanak fel a háborúval 
és viszályuk eldöntését bízzák ő reájuk. A sámosiak nem enge
delmeskedtek. Periklés elvitorlázik Sámosba, az ottani olygar- 
chiát megdönti, az előkelők közül ötvenet és ugyanannyi gyer
meket kezesül nyervén, őket Lemnosba küldi. Beszélik, hogy 
a kezesek mindegyike egy talentumot ígért váltságdíjul és még 
más nagy ajánlatokat is tettek azok, a kik nem akarták, hogy 
városukban a demokratia létesüljön. Azonkívül a perzsa Pis- 
suthnés, jó indulattal lévén a sámosiak iránt, tízezer darab 
aranyat42 küldött néki, hogy a város érdekeinek megnyerje. 
Periklés mindebből mit se fogadott el, hanem úgy bánt el a 
sámosiakkal, miként elhatározta magában, behozta nálok a 
demokratiát és visszaevezett Athénbe. Ezek azonban, miután 
Pissuthnés alattomban elvivé kezeseiket, rögtön elpártoltak és 
a háborúra készülődtek. Periklés ismét eljött hajóhadával, de 
ezek sem meg nem békéitek, sem meg nem rémültek, sőt 
szilárdul elhatározták magukban, hogy a tenger feletti uralmat 
vitássá teszik.

40 II. Dareios, perzsa király, egyik fiára, Artaxerxesre (II.) hagyta 
birodalmát, kivévén a kisázsiai tartományokat, a melyek másik fiának, 
Kyrosnak jutottak. Ez bátyja ellen pártot ütött, hogy király lehessen, 
de Kunaxánál csatát és életét veszté. E hadjárattal foglalkozik Xenophón 
Anabasisa.

41 Sámos és Milétos közt, az aegei tengerparton fekvő város.
42 Körülbelül 200,000 korona.
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Makacs tengeri ütközet fejlődött ki Tragia 43 nevű sziget 
körül, a melyben Periklés fényesen győzött, negyven hajóval 
hetvenet vervén le, a melyek közül húsz szárazföldi csapatok
kal volt megrakva.

XXVI. E győzelem folytán üldözőbe veszi a sámosiakat, 
a kikötőt hatalmába keríti és a várost ostrom alá veszi, a lako
sok azonban elég merészek, hogy kirohanást tesznek és falaik 
előtt csatába ereszkednek. De miután Athénből egy nagyobb 
hajóhad érkezett meg, a sámosiak teljesen elzárattak, Periklés 
hatvan háromevezőssel a sík tengerre szállott, hogy mint a 
legtöbb iró állítja, a phoinikiai hajók elébe menjen, a melyek 
a sámosiak segítségére jöttek, és a szigettől mentői távolabb 
megütközzék velők, Stésimbrotos szerint pedig, hogy Kyprost 
megtámadja, a mi azonban valószínűtlennek látszik. Bármi volt 
is szándéka, úgy látszik, hibát követett el. Mert az alatt, mig 
ő elhajózott, egy bölcselő, Melissos, Ithagenes fia, a samosiak 
akkori vezére, megvetvén az ellenség hajóinak csekély számát, 
vagy a hadvezérek tapasztalatlanságát, reábeszélte polgártársait 
az athéniek megtámadására. Az ütközet megtörténvén, a sámo
siak győznek, az ellenségből sokat elfognak, számos hajót elpusz
títanak, és a tenger felszabadulván, ellátják magukat a hábo
rúhoz szükséges készletekkel, a melyeknek előbb szűkében vol
tak. Sőt Aristotelés azt állítja, hogy magát Periklést győzte meg 
már előzőleg egy tengeri ütközetben Mellisos. A sámosiak visz- 
szaadják az athéni hadi foglyokon azt a gyalázatot, a mivel 
őket illették ; és homlokukra baglyot44 süttetnek, mert az athé
niek az övékére egy samainát égettettek. A samaina egy hajó, 
a melynek előrésze disznóorr gyanánt felgörbül, oldalai tága
sabbak és üregesebbek, a mi könnyen kezelhetővé és sebes jára
túvá teszi. Nevét onnét vette, hogy Sámoson készült legelőször 
Polykratés zsarnok utasítása szerint. E  megbélyegzésre czéloz 
állítólag Aristophanés e versében :

Samosnak népe mily gazdag írásjelekben.

. 43 Kis sziget szemben Sámosszal.
44 Athénának, Athén védő istennőjének szent madara.
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XXVII. Periklés értesülvén a seregét ért szerencsétlenség
ről, gyorsan segítségére jő, Mellissost, a ki vele szembe száll, 
legyőzi és az ellenséget megfutamítván, a várost ostromfallal 
veszi körül, azzal az elhatározással, hogy inkább költséget és 
időt áldoz, mint polgártársai életét és vérét arra, hogy győz
zön és a várost bevegye. Midőn az athéniek a hosszas ostrom 
miatt békétlenkedtek és harcz után sóvárogván, nehezen voltak 
visszatarthatok, egész seregét nyolcz osztagra osztá fel és sor
sot huzatott, és a melyik fehér babot húzott, annak pihenést 
és vigasságot engedett, míg a többiek az ostrom körül fára
doztak. Innét van az. hogy azok, a kik élvezetes napot töl
töttek el, azt a fehér bab után fehérnek nevezik.

Ephoros azt állítja, hogy Periklés az ostromnál gépeket 
is használt, a melyek újdonsága bámulattal tölté el. Jelen volt 
feltalálójuk, Artemón is, a kit, mivel sánta volt, gyaloghintón 
vittek a sürgős munkálatokhoz, és innét nyerte a «periphoré- 
tos»45 nevet. De a pontosi Herakleides ezt Anakreón versei
vel czáfolja meg, a melyekben- Artemón, a periphorétos, több 
emberöltővel a sámosi háború és amaz események előtt for
dul elő. Anakreón szerint Artemón puhálkodó életmódú és 
mindentől rettegő ember volt, a ki többnyire otthon üldögélt, 
mialatt két szolga feje fölött érczpajzsot tartott, nehogy felül
ről valami reá essék, és ha kényszerült kimenni, függő-ágyban 
vitette magát egészen a föld színén, és innét nyerte a peripho
rétos melléknevet.

XXVIII. Kilencz hónapi ostrom után a sámosiak meg
adván magukat, Periklés a falakat lerontatá, hajóikat birto
kába vévé és nagy pénzösszeggel sarczolá meg őket, a mely
nek egy részét azonnal lefizették, a többinek pedig kitűzött 
határidőn belüli beszolgáltatása iránt kezeseket adtak. A sámosi 
Dúris 46 ezeknek tragoediai hátteret készít, nagy kegyetlenség
gel vádolja az athénieket és Periklést, a miről sem Thukydi- 
des, sem Ephoros, sem pedig Aristotelés nem szólnak. Ugyanis 
azt állítja, a miben bizonyára nincs igaza, hogy a sámosiak

45 Kit körülhordanak.
40 280 körül Kr. sz. e. élt.
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hajóparancsnokait és tengerészeit Milétos piaczára vitetvén, tíz 
napra czölöpökhöz köttette és midőn végkép el voltak sanyar
gatva, fejőket bottal bezúzatta és testeiket temetetlenül el
dobatta. Dúris azonban, a ki az igazságtól még ott is el szo
kott térni elbeszélésében, a hol sajátos érdeke fenn nem forog, 
úgy látszik, itt még inkább nagyítá hazája szerencsétlenségét, 
hogy az athénieket rágalmazhassa. Periklés meghódoltatván 
Sámost, visszatért Athénbe, a hol e háborúban elesetteknek 
fényes temetést rendezett, és beszéde, a melyet szokás szerint 
sírjaik felett mondott, általános csodálatot nyert. Midőn leszállt 
a szószékről, a nők kezeiket nyujták feléje és koszorúkkal 
meg szalagokkal áraszták el, mint egy győztes athlétát. Elpiniké 
hozzája közelítvén, ezt mondá: «Tehát csodálatra méltó és 
koszorúkra érdemes az, hogy annyi sok és derék polgárainkat 
feláldozád, s pedig nem a phoinikiaiakkal, sem a perzsákkal 
harczolva, miként Kimon, az én testvérem, hanem hogy egy 
szövetséges és törzsrokon várost meghódíts!» így szólt Elpi
niké ; Periklés pedig felindulás nélkül, állítólag, mosolyogva 
válaszolt néki Archilochos versével:

Bezzeg, te sem kendőznéd így magad, anyó!47

Mint Jón beszéli, Periklés sámosi győzelmére felette büszke 
volt, tekintve, hogy Agamemnon egy barbár várost tíz év alatt, 
ő pedig az iónók legelsőbbjeit és leghatalmasabbjait kilencz 
hó alatt hódoltatta meg. És ez önbecsülés nem volt alaptalan, 
mert e háború valóban nagyon bizonytalan és sok veszélylyel 
volt egybekötve, ha ugyan, mint Thukydidés állítja, igen kis 
híja volt annak, hogy a sámosiak el nem ragadták a tenger 
feletti uralmat az athéniektől.

XXIX. Midőn ezek után a peloponnésosi háború hullámai 
dagadni kezdettek, Periklés biztatá a népet, hogy küldjön 
segítséget a korinthosiaktól megtámadott kerkyraiaknak és 
csatolja magához a tengeri hatalomban oly erős szigetet; mint
hogy a peloponnésosiak úgy is majdnem hadilábon állanak 
már Athénnel szemben. A nép megszavazá a segélyt, és Pe-

47 Oda gondolandó : ha nem ment volna el az eszed.
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riklés elküldé Lakedaimoniost, Kimon fiát mintegy gúny kép, 
csakis tíz hajóval; mert Kimon háza sok jóakaratot és barát
ságot tanúsított a lakedaimonok iránt. Ha tehát Lakedaimo- 
nios e hadjárat folyamán semmi nagy és fontos dolgot végre 
nem hajtana, úgy még inkább vádolhatják lakon érzelmei 
m iatt; ezért adott néki oly kevés hajót és küldötte el akarata 
ellenére. De Periklés egyáltalán folyton kisebbíté Kimon fiait, 
mint a kik még nevökre nézve sem hazafiak, hanem idegenek 
és külföldiek, mert az egyiknek neve Lakedaimonios, a másiké 
Thessalos, a harmadiké pedig Eleios volt és úgy tartották, 
hogy mindnyájan arkadiai nőtől származtak. Látván Periklés, 
hogy a tíz hajó elküldését rosszalták, mert csekély segítséget 
nyújtott azoknak, a kik azt kérték, gáncsolóinak pedig bő 
alkalmat szolgáltatott maga ellen, azonnal több hajót küldött 
Kerkyrába, de ezek már csak az ütközet után érkeztek meg. 
A korinthosiak megneheztelnek és vádat emelnek Lakedaimon- 
ban az athéniek ellen; hozzájuk csatlakoznak a megaraiak, 
panaszkodva, hogy a köztörvények és a hellének közt létesült 
szerződés ellenére az összes piaczokról és kikötőkből, a melye
ket az athéniek bírnak, kizáratnak és kiűzetnek. Az aiginaiak 
abban a hitben, hogy sérelmet és erőszakot szenvedtek, titok
ban esdekeltek a lakedaimonokhoz, nem mervén nyíltan vá
dolni az athénieket. E  közben Potidaia48, az athénieknek alá
vetett város, különben korinthosi gyarmat, elpártolt ettől és 
ostrom alá vétetett, a mi még jobban sietteté a háborút. De 
minthogy követek küldettek Athénbe, és Archidamos, spártai 
király, a nehézmények nagy részét békés úton kiegyenlíteni és 
a szövetségeseket lecsillapítani törekedett, úgy látszik, az athé
niek egyéb okoktól eltekintve, nem keveredtek vala háborúba, 
hogyha beleegyeztek volna a megaraiak elleni határozat vissza
vonásába és velők kiegyeztek volna. De Periklés ennek ellen
szegülvén, felingereié a népet, hogy Megara iránti ellenséges 
indulatában megmaradjon, s így e háború egyedüli szerzőjének 
tekinthető.

XXX. Mondják, hogy ez ügyben Lakedaimónból követség

48 Thrákiában a pallénéi félszigeten.
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érkezvén Athénbe, Periklés egy törvényt hoz fel ürügyül, a 
mely tiltja ama táblának levételét, a melyre a néphatározat 
fel van írva, mire a követek egyike ezt mondá: «Tehát ne 
vedd le a táblát, hanem fordítsd meg, mert nincs oly törvény, 
a mely ezt tiltja». E  mondás ugyan szellemesnek látszott, de 
Periklés még sem engedett. Valószínű, hogy a megaraiak ellen 
bizonyos személyes gyűlölséget táplált, de hogy annak közös 

-és nyilvánvaló jelleget adjon, azzal vádolja őket, hogy a fel
szentelt mezőt 49 eltulajdonították ; határozatot hozat, hogy hír
vivő küldessék hozzájuk, valamint a lakedaimonokhoz, s ez 
emeljen panaszt a megaraiak ellen. Periklés indítványa méltá
nyos és jóakaraté jogvédelem színét viselte, de midőn az el
küldött hírvivő, Anthemokritos, a mint hitték, a megaraiak 
vétke által elveszett, Charinos határozattal lép fel ellenük, hogy 
ez időtől fogva és hadüzenet nélküli ellenségeskedés álljon be 
az athéniek és a megaraiak közt, és a ki közülök Attika föld
jére lép, halállal lakoljon, a vezérek pedig, midőn a törvényes 
esküt leteszik, esküdjenek meg arra is, hogy évenként kétszer 
betörnek Megara földjére, meg hogy Anthemokritos a thriasiai 
kapunál temettessék el, a melyet most Dipylonnak neveznek. 
A  megaraiak azonban tagadják Anthemokritos meggyilkolását, 
és annak vádját Aspásiára és Periklésre hárítják, hivatkozván 
az «Acharnai-beliek» 50 ismeretes és népszerű verseire:

De részeg ifjak, Megarába menvén,
Ellopnak egy Simaetha rossz személyt;
Viszont a hagymabősz megariak 51 
Aspasia két hölgyét elrabolják.

XXXI. Hogy mi volt a háborúnak valódi oka, azt nem 
egy könnyen lehet megállapítani; azonban a néphatározat 
vissza nem vonása miatt egyhangúlag Periklést okozzák. Csak

49 Megara és Eleusis közt Démétérnek és Persephonénak szentelt
mező.

60 Aristophanés Acharn. 491. s kk. versei Arany J. fordításában; 
folytatása: «Innen szakadt erőssen hellénekre, Három rimáért a nagy 
háború».

51 A viador kakasokat hagymával szokták táplálni; különben is 
Megarában sok hagymát termesztettek.
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hogy némelyek azt állítják, hogy magas önérzete és Athén 
legfőbb érdekeinek méltatása késztették, hogy ellentálljon egy 
oly követelésnek, a melylyel nézete szerint Athén engedékeny
ségét akarták próba alá venni, a beleegyezésből pedig gyenge
ségére következtetést vonni. Mások szerint azonban daczból 
és abbeli vetélkedésből utasítá vissza a lakedaimonok javasla
tait, hogy hatalmát megmutassa. De a leggonoszabb magyará
zatot, a mely mellett a legtöbben tanúskodnak, körülbelül így 
adják elő. Pheidias szobrász, mint már mondottuk, Athéna 
szobrának elkészítését vállalta magára. Periklés barátja lévén, 
ennél nagy befolyása volt és ép e miatt vonta magára ellen
ségei irigységét. Ezek ő rajta akartak a néppel kísérletet tenni, 
hogy váljon milyen bírája lesz ő Periklésnek. Megnyerik tehát 
Menónt, Pheidias segédeinek egyikét és őt, mint könyörgőt, 
az agorára ültetik, ez sértetlenséget kér, hogy Pheidiast fel
jelenthesse és bevádolhassa. A nép pártját fogta az embernek 
és a népgyűlésen vizsgálatot rendeltek el, de a sikkasztás nem 
bizonyult be. Pheidias ugyanis Periklés tanácsára mindjárt kez
dettől fogva az aranyat a szoborra úgy alkalmazá és helyezé 
el, hogy azt teljesen le lehetett venni és megmérni, a minek 
megtételére Periklés fel is hívá a vádlókat. Inkább műveinek 
dicsősége volt az, a mi Pheidias ellen az irigységet felkelté, 
főleg pedig az, hogy a vérten az amazonok harczát ábrázol
ván, egy öreg, kopasz ember alakjában, a ki két kezével követ 
emel fel, önmagát ábrázolá, és hogy Periklésnek is bevéste 
rendkívül szép arczképét, a mint egy amazonnal harczol. Kezé
nek állása, a melylyel arcza előtt a lándzsát fölemeli, művé
szileg oly módon van elrendezve, mintha a hasonlatosságot 
akarná elrejteni, a mely mindkét oldalról előtűnik. Pheidias 
börtönbe vettetett, s itt betegség folytán meghalt, mások sze
rint méreg által, a melyet ellenségei adtak be néki, hogy Pe- 
riklést még inkább rágalmazhassák. Menónnak, a feljelentőnek, 
a nép Glykón indítványára, adómentességet adott és megparan
csol á a vezéreknek, hogy ez ember személyes biztonságáról 
gondoskodjanak.

XXXII. Ez idő tájban idéztetett pörbe Aspásia istentelen- 
ség miatt, Hermippos, komédiaköltő panaszára, a dd még
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azzal is vádolá, hogy előkelő nőket fogad be magához, a kik
kel Periklésnek viszonya van. Diopeithes meg azt a javaslatot 
teszi, hogy jelentessenek fel azok, a kik nem hisznek az iste 
nekben, vagy az égi tüneményekről értekeznek, ez által töre
kedvén gyanúba hozni Periklést Anaxagoras miatt. Midőn a 
nép a rágalmaknak engedve, ezt elfogadta, Drakontidesnek 
amaz indítványa is jóváhagyatott, hogy Periklés a közpénzek
ről való számadását a prytannoknál tegye le, a bírák pedig a 
szavazó-köveket Athéna oltáráról vegyék és a városban hozza
nak ítéletet. Agnón kitörlé a határozat e pontját és azt indít- 
ványozá, hogy 1500 bíró ítéljen e pörben, neveztessék bár a 
vádbeli cselekmény akár sikkasztásnak, akár megvesztegetés
nek, vagy jogsértésnek. Aspásiát azzal menté meg Periklés, 
mint Aischines mondja, hogy sűrű könyeket hullatott a pör 
folyama alatt és könyörgött a bírák előtt. Anaxagorast azon
ban féltvén, megszökteti és kikiséri a városból. Mivel tehát 
Pheidias miatt a nép ellenszenvét vonta magára, de meg a 
bíróságtól is tartott, a várt és lappangva égő háborút lángra 
lobbantotta, ama reményben, hogy ezzel a vádakat elszéleszti 
és az irigységet elnyomja, tekintve, hogy a város oly nagy 
fontosságú viszonyok és veszélyek közepeit, egyedül ő reá 
fogja magát tekintélye és hatalma miatt bízni. IJzek amaz 
okok, a melyek miatt állítólag megakadályozá a népet, hogy 
engedjen a lakedaimonoknak, de az igazi ok nem ismeretes.

XXXIII. A lakedaimonok belátván, hogy ha Periklés meg
bukik, az athéniek mindenben engedékenyebbeknek fogják magu
kat tanúsítani, felhívják ezeket, hogy a Kyloni szentségtörőket52 
űzzék el, a kiknek bűnében, a mint Thukydides beszéli, Perik
lés családja is részes volt, anyai ágról. Azonban küldötteik 
kísérlete ép az ellenkező eredményt idézte elő. Mert a helyett, 
hogy gyanút és rágalmat vont volna Periklés magára, még 
inkább megnyeré polgártársainak bizalmát és tiszteletét, midőn 
tapasztalták, hogy az ellenség főleg őt gyűlöli és fél tőle. Azért, 
mielőtt Archidamos a peloponnésosiak élén betört volna A tti
kába, kinyilatkoztatá az athéniek előtt, hogy, ha a király az

52 A kyloni vérvádról 1. Solón 12-ik fej.
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egész tartományt pusztítván, az ő birtokait megkímélné, akár 
vendégbaráti viszonyuk miatt, akár hogy ellenségeinek alkal
mat nyújtson rágalmazására, telkét és jószágáit átfogja engedni 
a városnak. A lakedaimonok és szövetségeseik csakugyan be
törtek Attikába Archidamos király vezérlete alatt és a vidéket 
pusztítván, Acharnaig53 nyomultak elő, a hol tábort ütöttek 
abban a meggyőződésben, hogy az athéniek haragjokat és 
önérzetöket nem türtőztetvén, csatába bocsátkoznak velők. 
Azonban Periklés veszedelmesnek tartá 60,000 peloponnésosi 
és boiotiai nehézfegyveressel — mert ekkora volt az első ízben 
betörők száma — szembeszállni, nehogy magát a várost kocz- 
káztassa. Azokat pedig, a kik megütközni akartak és zúgolód
tak a történtek felett, lecsendesíté, azt mondván, hogy a le
döntött és kivágott fák gyorsan újra sarjadzanak, de a meg
ölt férfiakat kipótolni nem oly könnyű. A népet a közgyű
lésre nem hivá össze, félvén, hogy elhatározása ellenére vala
mit tenni kényszerítik. Hanem mint a hajó kormányosa, a ki 
midőn vihar tör ki a tengeren, mindent jól elrendez, a kötélze
tet összevonja és saját tudományára bízza magát, nem törődvén 
a .tengeri betegségben szenvedő és megrémült utasok könyei- 
vel és kérelmeivel, úgy ő is a várost elzárja, mindenüvé őr
séget helyez a biztonság végett, csakis saját eszétől kér taná
csot, nem sokat gondol a lármával és kifakadásokkal; noha 
barátai közöl számosán ostromolták kérelmeikkel, ellenségei 
közöl számosán fenyegették és vádolták, mindenféle gúnyver
seket és dalokat énekeltek, hogy legyalázzák, csúfolták vezér- 
ségét, a mely férfiatlan és kiszolgáltatja a közügyeket az ellen
ségnek. Sőt Kleon is hegyibe támadt, hogy a népnek Perik
lés elleni ingerültségét a népvezérséghez vezető út gyanánt fel
használja, a mint ez Hermippos anapaistosi verseiből kitűnik:

Satyrok fejedelme! miért nem akarsz 
Kelevézt a kezedbe ragadni ? holott 
Megereszted a nyelved’ a háborúról;

Hiszen Teles 54 lelkét bírod!

fS Attikai város két kilométernyire Athéntől. 
b4 Teles valószínűleg valami hérós.
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A kifent, ragyogó hegyű tor megijeszt.
Vaczog a fogad is, ha szepegsz; pedig ím :

Hozzád kapott heves Kleón !

XXXIV. Mindez azonban Periklést meg nem ingatá, hanem 
nyugodtan és hallgatag türé a becstelenítést és gyülölséget. 
Száz hajóból álló hajóhadat küldött Peleponnésosba, maga azon
ban nem ment vele, hanem otthon maradt, hogy a várost kezei 
közt tartsa, mig a peloponnésosiak eltávoznak. Hogy a háború 
miatt türelmetlenkedő népet lecsendesítse, pénzkiosztással segité 
azt és földfelosztást is hozott javaslatba. Az Aigina-belieket ugyanis 
mind elüzé és a szigetet sorshúzás folytán felosztá az athéniek 
közt. Vigasztalásukra szolgáltak az ellenség szenvedései is. Mert 
a hajóraj, a mely a Peloponnésost körülhajózá. nagy kiterjedésű 
vidéket, falvakat és kis városokat pusztított el ő maga pedig 
a szárazföldről ütött be Megarába és azt teljesen feldúlta. Es 
igy kétségtelen, hogy az ellenség, noha nagy károkat okozott 
szárazföldön az athénieknek, de ezektől is sokat szenvedett a 
tenger felöl, ily hosszú háborúba nem bocsátkozott volna, sőt 
azzal mihamar felhagyott volna, mint azt Periklés kezdetben 
előre kijelenté, hogyha, az isteni végzet az emberi számítások
nak ellene nem szegül, De íme először is pestissszerü járvány 
ütött ki és elragadá az ifjúság virágát, java erejét; ez által 
testben, s lélekben sanyargatva elkeseredtek Periklés ellen és 
mint a lázbetegek, a kik orvosukra, vagy atyjokra támadnak^ 
ellenében igaztalanságra vetemedtek. Ellenségei elhitetik velők, 
hogy a betegséget a vidéki néptömegnek a városba özönlése 
okozza, midőn a forró évszakban számosán kényszerítve vannak 
szűk lakásokban és rossz levegőjű kunyhókban összezsúfolva 
együtt lakni és otthon ülő tétlen életet folytatni a tiszta és 
szabad levegőhöz szokott életmód helyett. Mindennek oka pedig 
az, a ki a háborúval a falusi néptömeget a falak közé csődíté 
és a ki ennyi tömérdek embert mivel sem foglalkoztat, hanem 
barmok módjára összezárja őket, hogy egymást ragálylyal tölt
sék el, a nélkül, hogy bármi változást, vagy felüdítést szerezne.

XXXV. E bajok orvoslása és az ellenség károsítása czél- 
jából 150 hajót szerel fel, megrakja számos derék gyalogossal 
és lovassal, hogy a tengerre szálljon; s e tekintélyes erő foly
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tán nagy reményeket keltett polgártársainál, de nem kisebb 
félelmet az ellenségnél. A hajók már meg voltak töltve és Perik- 
lés saját háromevezősére szállt, midőn napfogyatkozás állt be 
és sötétség lön, a mit is mindnyájan megrémülve nagy fontos
ságú jelenségnek tartottak. Periklés látván kormányosának zava
rát és rémületét, köpenyét annak szeme elé tartván, befödé 
vele fejét és azt kérdezé tőle, váljon az valami borzasztó-e, 
vagy valamely borzasztónak a jele-e. Nem, mondá a kormá
nyos. No tehát, mi más különbség van a kettő közt, mint hogy 
az, a mi az elsötétülést okozza, nagyobb az én köpenyemnél? 
így beszélik ezt a bölcselők iskolájában. Periklés tengerre száll- 
ván, úgy látszik semmi olyast végre nem hajtott, a mi méltó 
volt előkészületéhez. Ostrom alá vévé Epidauros55 szent váro
sát és már reményt táplált, hogy beveendi azt, a mi azonban 
a pestis miatt meghiúsult. Ez nem csak őket pusztítá, hanem 
mindazokat is, a kik a sereggel bármi módon érintkezésbe jöt
tek. Ezek miatt az ellene felingerült athénieket megkísérlé ugyan 
vigasztalni és felbátorítani, de nem volt képes haragjokat le
csillapítani, sem kiengesztelni, míg csak a szavazáshoz nem 
fogtak, és szótöbbséggel győzvén, megfoszták a vezérségtől és 
pénzbüntetésben marasztalták el, a melynek mennyiségét leg
alább tizenöt, legfeljebb pedig ötven talentumra teszik. E pör- 
ben a vádindítványt Ismeneus szerint Kleón, Theophrastos 
szerint Simmias tette, pontosi Herakleides pedig Lakritidast 
említi.

X X X V I. A nyilvános bosszúság hamarosan csillapodott, 
mert a nép haragját, mint a méh a csípéssel fulánkját, elveszté, 
de házi viszonyai siralmasak voltak, midőn a pestis számos 
barátaitól fosztá meg és huzamosb idő óta egyenetlenség zavará 
családját. Törvényes fiainak legidősbike, a természeténél fogva 
pazarló Xanthippos, a ki egy ifjú és fényűző nővel, Epilykos 
fiának, Teisandrosnak leányával élt házasságban, nehezen tűrte 
atyjának pontosságát, mert ez csak szűkösen és fukaron fe
dezte kiadásait. Egykor barátjainak egyikéhez küldvén, atyja 
nevében pénzt kért tőle kölcsön, midőn ez később pénzét

bb Argolisi város a sáronai öbölben; Asklépiosnak volt szentelve.
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visszakövetelte, Periklés még pörbe idéztette. A fiatal Xanthip- 
post ez annyira felingerlé, hogy gyalázni kezdé atyját, nevetség 
tárgyává tevén, kezdetben házi szórakozásait és beszédeit, a 
melyeket a sophistákkal tartott. így elbeszélé, hogy midőn 
egy küzdő a pentathlonban 56 véletlenül megszúrá a pharsaliai 
Epitimost és megölé, Periklés egy egész napot töltött el Pro- 
tagorasszal a fölötti vitában, váljon kit lehet legtöbb joggal 
vádolni e szerencsétlenségért, a lándzsát-e, vagy a ki azt veté, 
vagy az agonothetákat57. Azonkívül mint Stésimbrotos beszéli. 
Xanthippos terjeszté a nép között a saját nejére vonatkozó 
rágalmakat, és hogy e fiatal ember különben is egész haláláig 
engesztelhetetlen gyűlölséget táplált atyja irányában. Xanthippos 
pestisben halt meg. Ugyanekkor el veszté Periklés nőtestvérét 
is, és barátainak meg rokonainak legtöbbjét, a kiknek a kor
mányzatban a legnagyobb hasznát vévé. De ő el nem csüg
gedt, szilárdságát és lelki nagyságát a szerencsétlenségek között 
el nem veszté, nem látá őt senki sem sírni, sem temetésben 
részt venni, sem övéinek sírjánál megjelenni, míg végre utolsó 
törvényes fiát, Paralost is elveszíté. Ez megtöré őt, noha erőt 
vett magán, hogy jelleméhez hű maradjon és megőrizze lelki 
nagyságát. Midőn a halottra tévé koszorúját, a fájdalmas lát
vány úgy lesujtá, hogy zokogásban tört ki és sűrű könyeket 
ontott, a mihez hasonlót egész életén át soha sem tett.

XXXVII. A város kísérletet tett más vezérekkel és szóno
kokkal a háború folytán, minthogy azonban egyikök sem tanú
sított megfelelő erélyt és tekintélyt, a mely az állam-vezetés
hez megkivántató lett volna, megsajnálták Periklést és vissza
hívták a szószékre meg a vezérségre. O elcsüggedve és a 
fájdalomtól leverve otthon tartózkodott, míg végre Alkibiadés 
és más barátai reávették, hogy a nyilvánosság elé lépjen, A nép 
pedig mentegeié magát az iránta elkövetett hálátlanság miatt. 
Periklés átveszi a közügyek vezetését és vezérré választatván, 
első gondja oda irányul, hogy a törvénytelen származásúakra 
vonatkozó törvény, a melyet azelőtt ő maga hozott javaslatba,

66 Ötös küzdelem: ugrás, futás, korong- és dárdahajítás meg 
birkózás.

17 A versenybírák.
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eltöröltessék, nehogy örökösök hiányában teljesen kiveszszen 
háza, neve és nemzetsége. Ama törvényre nézve így áll a 
dolog. Már jó idővel azelőtt, midőn Periklés hatalmának dele- 
lőjén állt, és, mint mondottuk, törvényes gyermekei voltak, 
törvényt hozott, hogy csak azok tartassanak athénieknek, a 
kiknek szülői mindkét oldalról athéniek voltak.

Midőn az egyiptomi király a népnek 40,000 medimnos 5a 
búzát küldött ajándékba, és ez a polgárok közt kiosztandó 
volt, számos pörök támadtak ama törvény folytán a törvény
telen származásúak ellen, a kikről mind ez ideig megfeledkez
tek, és sokan közülök hamis feljelentések áldozatává lettek. Közel 
5000-re bizonyult be a törvénytelen származás, a kik aztán 
eladattak, azoknak száma pedig, a kik az állam kötelékében 
maradtak és athénieknek ismertettek el 14,040-re ment. Noha 
kemény dolog volt, hogy egy törvény, a mely oly sokakon 
hajtatott végre, ép az által töröltessék el, a ki azt hozta, 
mégis a Periklést a jelenben ért családi szerencsétlenség, mint 
büszkeségének és elbizakodottságának büntetése, könyörületre 
indítá az athénieket. Abban a meggyőződésben, hogy az iste
nektől lesújtott lény emberi ótalomra szorul, beleegyeztek, 
hogy törvénytelen fia a polgárok közé beirassék és az ő nevét 
viselje. Ugyanezt később, miután a peloponnésosiakat az argi- 
nusai58 59 szigeteknél tengeri csatában legyőzé, vezértársaival együtt 
a nép kivégeztette.

XXXVIII. Úgy látszik ez időtájban támadta meg a pes
tis Periklést, nem oly hevesen és rohamosan, mint másokat, 
hanem a lappangó és hosszú lefolyásában váltakozó betegség 
lassanként emészté fel testi szervezetét és gyengíté meg lelki 
tehetségeit. Theophrastos «Erkölcstan»-ában kutatván, váljon 
a jellem alá van-e vetve a sors szeszélyeinek és a szenvedések 
által megingatott testi szervezet kivetkőzteti-e erényeiből, elbe
széli, hogy Periklés egy barátjának, a ki őt betegsége alatt meg- 
látogatá megmutatá az asszonyoktól nyakába akasztott taliz

58 Egy medimnos valamivel több egy liternél.
59 Három kis sziget Lesbostól délkeletre. A vezérek elitéltetésének 

oka az volt, hogy egy közbejött tengeri vihar miatt a hajótörést szenve
dett athéniek megmentésére segélyt nem nyújtottak.
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mánt, annak jeléül, hogy mily nagyon rosszúl van, midőn már 
ily balgaságot is eltűr. Midőn már halálán volt, a polgárok leg
jelesebbjei és még életben levő barátai ágya körül ülvén, eré
nyeinek és hatalmának nagyságáról beszélgettek; elszámlálták 
szép tetteit és számos győzelmi jeleit, mert kilencz diadalem
léke volt, a melyeket mint győztes vezér emelt hazája dicső
ségére. Azt hivék, hogy beszélgetésöket már nem érti, mint
hogy eszméletét elveszté, azonban ő mindenre figyelt, és beszél
getésöket megszakítván, azt mondá, csodálja, hogy csak azt 
dicsérik és emlegetik felőle, a miben a sorsnak is meg van a 
maga része és a mi számos vezérnek lett osztályrésze, de a 
mi a legszebb és legnagyobb, arról nem beszélnek, hogy: «Mi
attam», mondá, «egy athéni se öltött gyászruhát».

X X X IX  Csodálatra méltó e férfiú nemcsak szelídsége és 
gyengédsége miatt, a melyet számos fontos foglalatosságai és 
heves megtámadtatásai közepeit megőrzött, hanem amaz emelke
dett gondolkodása módja miatt is, hogy szép tettei között azt 
tartá a legszebbnek, hogy oly roppant hatalom birtokában sem 
a harag, sem a gyülölség el nem ragadá, avagy pedig egy 
ellensége irányában sem tanusítá magát engesztelhetetlennek. 
És nekem úgy látszik, hogy ama gyermekes és hiú mellék
nevet csak az biztosítja az irigységtől és teszi hozzá illővé hogy 
jellemének szelídsége, életének még a hatalom teljében is tisz
tán és szeplőtlenül való megőrzésével érdemelte ki az «olymposi» 
elnevezést, valamint az isteneket is, mint a jónak kútfejeit, nem 
pedig a rossznak forrásait tartjuk méltóknak arra, hogy min
den lény felett uralkodjanak, nem úgy, mint a költők, a kik 
izetlen nézeteikkel zavarba hoznak minket és saját költemé
nyeikkel czáfolják meg magokat, midőn ama helyet, hol szerin
tük az istenek lakoznak, a biztonság és nyugalom székhelyé
nek nevezik, a mely ment a szelektől és felhőktől, a melyet 
lágy derű és örökké egyenletesen tiszta fény sugároz körül, oly 
tartózkodási hely, a mely a boldog és halhatatlan lényekhez legin
kább illő; ellenben magokat az isteneket viszály-, gyűlölködés-, 
harag- és más szenvedélyekkel telve, tüntetik fel, a melyek 
értelmes emberekhez sem méltók. De ez tán más értekezés 
keretébe tartoznék.
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A bekövetkező események csakhamar éreztették az athé
niekkel Periklés elvesztét és őszinte vágyakozást keltettek fel 
utána. Mert azok, a kik éltében nehezen tűrték hatalmát, a 
mely őket elhomályosítá, halála után azonnal beismerték, mi
után más egyéb szónokokat és népvezéreket kitapasztaltak, hogy 
a nagyságban mérsékeltebb és a szelídségben magasztosabb 
jellem nem létezett. És kitűnt, hogy ama gyűlölt hatalom, a 
melyet azelőtt egyeduralomnak és zsarnokságnak neveztek akkor 
valóban védő bástyája volt az állam biztonságának. Ekkora rom
lottság és annyi gonoszság fészkelte be magát a közügyekbe, 
de ő ezt meggyöngítvén és lealázván, napfényre jönni nem 
engede és megakadályozá, hogy az féktelenségében gyógyít- 
hatlan bajjá nőjje ki magát.



FABIUS MAXIMUS.
X.

(260— körülbelül 203-ig Kr. sz. e.)





I.

Ilyen volt felfogásom szerint Periklés emlékezetre méltó tet
teiben. De térjünk át Fabiusra. Egy nympha, mások sze
rint egy belföldi nő a Tiber partján Herkulesszal közle

kedvén, szülte Fabiust, a kitől a Rómában kiterjedt és neve
zetes Fabius nemzetség vette eredetét. Némelyek szerint e 
nemzetség ősei, mivel gödröket szoktak vadászatra használni, 
Fodiusoknak neveztettek, mert a gödröt még ma is fossának 
nevezik, fodere pedig ásni. Idővel a két betű megváltozván, 
Fabiusoknak hivattak. E  ház sok és nagy férfiakat adott, a 
kik közt Rullustól, a legnagyobbtól, és azért a rómaiak által 
Maximusnak nevezettől negyedízben származott az, a kinek 
élete történetét írjuk. Egy testi jel után Verrucosus mellék
nevet nyert, mert felső ajkán kis szemölcs volt. Oviculának is 
nevezték, a mi bárányt jelent, minthogy gyermekkorában 
szelíd és nehézkes természetű volt. Mert csendessége és hallga- 
tagsága, azon óvakodás, a melylyel magát a gyermeki örö
möknek átadá, a tanulmányok nehéz és vesződséges felfogása, 
készsége és engedékenysége barátai iránt, mind oly jelensé
gek, a melyekből azok, a kik őt nem ismerék, bárgyúságra 
és korlátoltságra vontak következtetést. Csak kevesen voltak, 
a kik természete mélyében a rendíthetlen szilárdságot, a fenn- 
költ lelkűiétet és oroszlánbátorságot észrevették. De idő múl
tán a köztevékenység csakhamar fölélénkíté, és mindenki előtt 
jelét adá annak, hogy a látszólagos tétlenség és apathia nem 
egyéb, mint óvatosság és eszély, és mert semmiben sem volt
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elhamarkodott és hirtelen, azért mindenben állhatatos és szi
lárd maradt. Látván az álladalom nagyságát és a sokféle hábo
rúkat, testét, mintegy a természet adta fegyvert, megedzé a 
háború fáradalmaira, szónoki képességét pedig, mint a tömeg 
irányában a rábeszélés eszközét élete módjával összhangba 
hozni igyekezett. Mert ez ment volt a czifraságoktól, az üres 
és piaczi hízelgésektől, ellenben természetes józanság, az esz
mék gazdagsága és mélysége jellemezték azt, s e tekintetben 
beszédeit Thukydideséivel szokták párhuzamba állítani. Fenn
maradt ugyanis egy szónoklata, a melyet a néphez intézett, 
ez a consulsága után elhalt fia feletti emlékbeszéd.

II. Öt ízben való consulsága közül az elsőnek tartama 
alatt diadalmenetet tartott a liguriaiak felett. Ezeket csatában 
legyőzte és nagy veszteséggel az Alpesek közé űzte, minek 
folytán ezek megszűntek a velők határos itáliai részeket pré
dáim és pusztítani. Majd Hannibal beütvén Italiába, először 
is a Trebia folyónál aratott győzelmet, aztán Tyrrhéníán1 
keresztül haladván, elpusztítá területét. Rémülettel és félelem
mel tölté be Rómát, midőn a rómaiak előtt már megszokott 
jelenségeken kívül, a minő a villámcsapás, még más teljesen 
különös és hallatlan előjelek is mutatkoztak: így a mint mond
ják, a pajzsok magoktól vért izzadtak, Antium környékén véres 
kalászokat arattak, a levegőből izzó és lángoló kövek hullot
tak alá. Falerii fölött az ég szétnyílni látszott és belőle számos 
táblák hullottak alá és szerte szóródtak, ezeknek egyikén olvas
hatóig ez volt írva : «Mars fegyvereit rázza-» Mindez azonban 
semmi hatással nem volt Flaminius consulra, ama férfiúra, a 
kit heves és becsvágyó természete mellett nagy sikerei, a melye
ket megelőzőleg minden várakozása ellenére aratott, büszkévé 
tettek, midőn jóllehet a senatus visszahívta őt és consultársa 
is ellenezte, a gallokkal mégis hevesen összeütközött és győzött. 
Fabiust e jelek, noha a népet megrémítették, kevésbbé hozták 
zavarba, mert belátta azok észszerütlenségét. De értesülvén az 
ellenség csekély számáról és szükölködésérŐl, felhívja a római
akat hogy tartsanak ki, és ne bocsátkozzanak csatába e férfi-

1 Etruria.
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val, a ki ép e czélra számos küzdelmek közt begyakorolt sereg
gel rendelkezik, hanem küldjenek a szövetségeseknek segítsé
get, tartsák a városokat kezeik közt, és hagyják, hogy Hanni
bal heve, mint a könnyű és csekély anyagtól táplált fellobbanó 
láng, önmagát emészsze fel,

III. De nem győzé meg Flaminiust, sőt ez kijelenté, hogy 
nem fogja tűrni, hogy a háború Rómáig eljusson, sem hogy, 
mint az öreg Camillus idejében, a városért a városban kelljen 
küzdeni. Megparancsolja a hadi tribunoknak, hogy vonuljanak 
ki a hadsereggel, maga pedig lovára veti magát, a mely min
den látható ok nélkül remegni kezd, megbokrosodik és le
dobja lovagját s ez fejére bukik. Flaminiust ez egyáltalán nem 
téríti el szándékától, hanem, a mint kezdetben elhatározó, 
hogy Hannibállal találkozik, Etruriában Trasimenus tava mel
lett csatarendbe állítja seregét. Miközben a két hadsereg össze
ütközött, a csata folyamán földindulás következett be, a mely 
városokat döntött romba, folyamokat vetett ki medrökből és 
a hegyek meredek szikláit meghasogatta. Noha annak hatása 
ily erőszakos volt, a küzdők közül egyáltalán senki sem vette 
azt észre. Maga Flaminius, miután bátorságának és erejének 
számos jelét adta, elesett, és körülötte a legvitézebbek. A töb
biek megfutamodván, nagy vérengzés történik közöttük: tizenöt
ezer római vágatott le és ugyanannyi esett fogságba. Hannibal 
erkölcsi kötelességének tartá, hogy Flaminius holttestét el- 
temettesse és vitézsége miatt tiszteletben részesítse, de őt a 
holtak közt nem leié, és senki sem tudá, hogy mikép tűnt 
el. A  Trebiánál történt vereséget a maga valóságában sem 
a vezér meg nem írá, sem pedig a küldött hírvivő el nem 
mondá, hanem azt hazudták, hogy a győzelem kéfséges és 
döntetlen maradt. Pomponius praetor azonban, mihelyt erről 
értesült, a népet gyűlésre híván össze, minden csűrés-csavarás 
nélkül egyenesen igy szólt: «Nagy csatában győzettünk le, 
rómaiak, seregünk elpusztult és Flaminius consul elveszett. 
Tanácskozzatok tehát menekvéstek és biztonságtok felől». A 
praetor szavaival úgy felkavaró a várost, mintha vihart bocsá
tott volna a nép tengerére, és az okoskodás szemben a rémü
lettel, megállapodni és érvényesülni nem volt képes. Mégis

Plutarchos. I. 24
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mindnyájan egy véleményre térnek, hogy a viszonyok a kor
látlan egyeduralomnak, a melyet dictaturának neveznek, be
hozatalát, és annak egy rendíthetlen férfiúra való átruházását 
teszik szükségessé. Ilyen pedig egyedül Fabius, a kinek fen- 
költ szelleme és erkölcsi méltósága az ilyen nagy uralom ma
gaslatán áll, a ki elérte azon kort, a melyben a lélek elhatá
rozása a test erejével arányban áll, és az eszély a merészséget 
mérsékli.

IV. E nézet helyeseltetvén, Fabiust dictatornak válasz
tották, a ki Marcus Minuciust a lovasság vezérévé tevén, elő
ször is a senatustól engedélyt kért arra, hogy a hadjáratot 
lóháton tehesse meg. Mert ez nem volt megengedve, sőt egy 
régi törvény világosan megtiltá, tán, mert a fősúlyt a gyalog
ságra helyezték, és azért szükségesnek tárták, hogy a vezér 
a légióknál maradjon és azokat el ne hagyja, vagy mert a 
dictatori hatalom nagy és minden más tekintetben korlátlan 
lévén, azt akarták, hogy a dictator legalább ebben függni 
lássék a néptől. Mindazonáltal Fabius azonnal láttatni akarván 
hivatalának nagyságát és fenségét, hogy a polgárok engedel
mességét és hódolatát annál inkább megnyerje, nyilvánosan 
24 lictorral jelent meg, és midőn a másik consul elibe jött, 
szolgáját hozzá küldvén, megparancsold, hogy lictorait bocsássa 
el és méltóságának jelvényeit letevén, mint magán egyén jöjjön 
elébe. Azután, hogy a legszebb kezdet az istenektől induljon 
ki, és megértesse a néppel, hogy a vezérnek az istenség iránti 
hanyagsága és megvetése, nem pedig a küzdők gyávasága 
okozá a szerencsétlenséget, arra inté a népet, hogy ne féljen 
az ellenségtől, hanem nyerje meg az istenek kegyét és tisz
telje őket. A mi által nem a babonaságot mozdítá elő, hanem 
a bátorságot erősíté meg az istenfélelem révén, és az isteni 
segítségbe vetett reménynyel eltávolítá és eloszlatá az ellenség
től való félelmet. Ugyanekkor több titkos és hasznos köny
vekhez fordultak tanácsért, a melyeket sibyllaiaknak neveznek 
és mondják, hogy némely bennök foglalt jóslat az akkori 
viszonyokkal és eseményekkel összevágott. De az innét nyert 
ismeretet másnak nem volt szabad megtudni. A dictator a 
tömeg közé lépvén, felajánld az istennek, hogy a kecskék,
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sertések, juhok és marhák egy évi szaporodását, a melyet 
ítalia hegyei, síkjai, folyamai és rétjei a jövő tavaszszal táp
lálni fognak, tiszteletökre feláldozza 2, hogy zene- és színi-elő
adásokat rendez 333,000 sestertius és 333V3 dénár költség
gel, a mely összeg 83,383 drachmával és 2 obolosszal ér fel3. 
Emez összeg ily pontos meghatározásának és felosztásának 
okát nehéz kitudni, ha csak valaki a hármas szám fontosságát 
nem akarja kiemelni, a mely természeténél fogva tökéletes, a 
páratlan számok elseje, a sokaság kezdete, egyúttal pedig az 
első különbözeteket és minden szám elemeit magában fog
lalja és egyesíti.

V. így emelé fel Fabius a nép gondolatát az istenséghez, 
és a jövőre nézve derültebb kilátást nyitott néki. A mi őt 
illeti, úgy a győzelem reményét csakis önmagába helyezé, 
mert az istenség is az erénynek és okosságnak szokta juttatni 
a sikert. Hannibal ellen indul tehát, nem azzal az elhatáro
zással, hogy vele megütközzék, hanem hogy annak erejét idő
töltéssel, élelmiszerekben való fogyatkozását bőségével, csekély 
emberanyagát számos légióval megtörje és fölemészsze. Azért 
az ellenség lovasságától távol, mindig a magaslatokon táboro
zott, a hol mintegy lebegni látszott; ha az ellenség pihent, ő 
is nyugton maradt, ha az megmozdult, a hegytetőkön körül 
követé oly távolságban, hogy akarata ellenére harczra kény
szeríthető nem volt, egyúttal pedig késedelmeskedésével az 
ellenséget félelemben tartá, hogy meg fogja támadni. Míg így 
az időt halogatá, mindenkinek megvetését vonta magára, és 
rossz hírbe keveredett a táborban, sőt még az ellenség is 
gyáva és jelentéktelen embernek tartotta, az egy Hannibálon 
kívül. Egyedül ő látta be ügyességét és rendszerét, a mely 
szerint ez a háborút viselendő volt. Egyúttal meggyőződött 
arról, hogy vagy minden módon, akár csellel, akár erővel, ütkö
zetre kell bírni e férfiút, vagy pedig a karthagóiak tönkre 
fognak jutni, mivel ők azt, a mire nézve fölényben vannak, 
fegyvereiket, nem használhatják, az pedig, a mire nézve hát
rányban vannak, t. i. az emberanyag és élelmi készlet, minden

2 Ez a fogadalom az úgynevezett ver sacrum =  szent tavasz.
8 Mintegy 60,000 korona.
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haszon nélkül megfogyatkozik és felhasználódik. Azért minden 
hadi cselt és fogást alkalmazásba vesz és mint az ügyes athléta, 
keresi, hogy hol ragadhassa meg ellenfelét, majd hegyibe tá
mad, majd zavarba hozni törekedik, majd mindenüvé maga 
után vonja Fabiust, hogy biztonságára választott tervéből ki
forgassa. Fabius azonban rendszerének üdvös voltában bízva, 
szilárdul és mozdulatlanul megmaradt abban. De alkalmatlan

ságot okozott neki Minucius, a lovasság vezére, egy belátás 
nélküli, merész, harczvágyó ember, a ki elcsábítá a sereget és 
azt esztelen rajongással és üres reményekkel tölté el. A kato
nák kigúnyolják és lenézik Fabiust: Hannibal nevelőjének 
nevezik el, viszont Minuciust nagy embernek és Rómához 
méltó hadvezérnek tartják. Ezt pedig vakmerősége és gőgje 
mindinkább elragadja, gúnyolódik a hegyeken való táborozás
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ról, szép színházhoz hasonlítván ezt, a melyet a dictator arra 
a czélra készített, hogy láthassák a pusztuló és lángokban 
álló Itáliát. Fabius barátaitól meg azt kérdezé, váljon az egekbe 
szándékozik-e emelni a hadsereget, mintegy már lemondván 
a földről, vagy pedig felhő és ködbe burkolózván, az ellenség 
elől akar megfutamodni. Mindezeket tudomására hozzák Fabius- 
nak barátai és tanácsolják neki, hogy szégyenét egy veszélyes 
fegyverténynyel mossa le. «Bizonyára, — mondá, — még gyá
vább lennék, mint a milyennek mostan látszom, ha a gúnytól 
és gyalázkodástól való félelem megváltoztatná elhatározásomat. 
A hazáért való félelem nem szégyenletes, míg rettegni az 
emberi véleményektől, rágalmaktól és megszólástól, oly dolog, 
a mely ily nagy méltósággal felruházott férfiúhoz nem méltó. 
Ez olyannak a tulajdonsága, a ki rabszolgájává lesz azoknak, 
a kik felett uralkodnia, s kiknek kicsapongásait korlátolnia 
kellene».

VI. Ezek után történt Hannibal eltévedése. Ugyanis tábo
rát Fabiustól távolabb akarván elvezetni, és legelővel rendel
kező sik vidékre jutni, megparancsold a kalauzoknak, hogy 
estebéd után azonnal Casinatum felé vezessék. Ezek azonban 
e szót idegenszerü kiejtése miatt pontosan meg nem értvén, 
seregét Campania határaira vezetik, Casilitum4 városa felé, a 
melyet közepén szel át a Lothronos, vagy a mint a rómaiak 
nevezik, Vulturnus folyó. E  vidék hegyektől van környezve, 
csak egy völgy nyílik belőle a tenger felé, a hová a kiáradt 
folyam által képzett mocsár ömlik, közben magas homok-hal
mokkal és a hullámtörésnek kitett, menedéket nem nyújtó ten
gerpartnál végződik. Mig Hannibal ide levonult, Fabius ismervén 
az utakat, megkerülé és 4000 nehéz fegyveressel a kijárást el
zárd, többi seregét pedig a magaslatokon előnyösen elhelyez
vén, legügyesebb és legfürgébb katonáival megrohand az ellen
ség hátvédét és egész seregét zavarba hozta, mintegy nyolcz- 
száz embert leölt. Hannibal seregeivel ismét vissza akarván 
vonulni, felismeré tévedését a vidéket illetőleg és veszélyes hely
zetét, kalauzait felfeszítteté, de arról, hogy az átvonulást kierő-

4 Casinatum volsk város Campania határán, a mostani Casino, 
Casilinum ennek közelében állott, most állítólag Capua.
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szakolja és a magaslatokat megszállva tartó ellenséget megtá
madja, lemondott. Egész seregén lehangoltság és félelem vett 
erőt, azt hívén, hogy teljesen körül van zárva úgy, hogy a 
menekvés lehetetlen. Elhatározza tehát, hogy csellel szedi reá 
az ellenséget. Ezt ily módon hajtotta végre. A zsákmányolt 
marhákból mintegy 2000-et összehajtat, mindegyiknek szarvára 
száraz rőzseköteget vagy galycsomót köttet, meghagyja, 
hogy éjjel, ha jel adatik, gyújtsák meg ezeket és hajtsák a 
marhákat a magaslatra, a szorosok és az ellenség őrsége felé. 
Mig eme rendeletéinek végrehajtására az előkészületek megté
tetnek, maga seregével megindul, és besötétedvén, lassan előre 
nyomul. A marhák, a míg a tűz csekély volt és csak a fa
anyagot emészté, lassan haladtak a magaslatok felé, a hová 
hajtattak, és csodálatos látványt nyújtottak a hegyről aláte
kintő pásztoroknak és csordásoknak e lángok, a melyek a 
szarvak hegyéről csillogtak, mintha egy sereg vonulna rendben 
számos fáklyákkal. Midőn azonban a szarv egész tövig megme
legedvén, a fájdalom a húsba hatolt, szenvedéstől fejeiket rázni 
kezdték, egymást kölcsönösen lángba boríták, nem haladtak 
tovább rendben, hanem megrémülve, és a fájdalomtól megva
dítva a hegyek felé rohantak, és lángoló farkukkal meg fejük
kel a cserjést, a melyen keresztül futottak, felgyújtották, a mi 
a magaslatokon őrtálló rómaiaknak borzalmas látványt nyúj
tott. Mert e lángok úgy tűntek fel, mintha szaladó emberek 
vinnének szanaszét fáklyákat. Nagy zavar és félelem támadt 
köztük, mivel azt vélték, hogy az ellenség mindenünnét hegyi
bők támad, és minden oldalról körülkeríti őket. Azért nem 
mertek helyükön maradni, hanem a sereg zöme felé vonultak 
vissza, föladván a szorosokat. E  pillanatban Hannibal könnyű 
csapatai előnyomultak és megszállják a magaslatokat, többi 
serege meg egész bátorságban vonul előre, gazdag és nehéz 
zsákmányt hurczolva magával.

VII. Fabius ugyan a cselt még azon éjjel észrevevé, mert 
néhány szerteszét futó marha kezei közé került, de a sötétben 
lestől tartván, seregét mozdulatlanul fegyverben tartá. Midőn 
megvirradt, az ellenséget űzőbe veszi és utóhadat megtámadja. 
A kedvezőtlen telepen csatározás fejlődik ki és nagy zavar
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támad, mígnem Hannibal előhadától a hegymászásban jártas 
spanyolok közöl egy könnyű és fürge csapatot küld vissza, a 
mely a nehéz fegyverzetű rómaiakra támad, közülük sokat le
öl és Fabiust visszaszorítja.

Ekkor aztán még inkább rossz hírbe került, és megvetés
nek lön Fabius kitéve. Mert fegyveres kézzel tanúsítandó hadi
bátorságról lemondott, hogy Hannibált eszélyességével és előre
látásával győzze le, és kitűnt, hogy őt ugyancsak észszel 
győzték le és játszották ki. Hogy Hannibal a rómaiak harag
ját Fabius ellen még inkább éleszsze, Fabius birtokaihoz érkéz 
vén, megparancsolá, hogy minden egyebet égessenek fel és 
pusztítsanak el, de megtiltá, hogy a dictatoréhoz nyúljanak, 
sőt őrséget állított oda, nehogy abban bármi kár történjék, 
vagy abból valamit elvigyenek. Ennek híre Rómába jutván, 
a Fabius iránti rágalmakat megerősíté. A néptribunok nagy 
lármát csapnak ellene a népgyűlésen, főleg Metilius unszolá
sára és izgatására, a ki ugyan nem volt Fabius személyes 
ellensége, de Minuciusnak, a lovasság vezérének rokona lévén, 
azt hivé, hogy ennek dicsőségét és tiszteletét mozdítja elő 
amaz ellene szórt rágalommal. De Fabius a senatus haragját is 
magára vonta, ez ugyanis főleg Hannibállal a hadifoglyok tekin
tetében kötött egyezményt rossza Iá. Mert kölcsönösen abban 
állapodtak meg, hogy a foglyokat embert emberért kicserélik, 
ha pedig egyik félnél több volna, mint a másiknál, kétszáz
ötven drachmát fizessenek minden egyes emberért. Midőn a 
foglyok kicserélése megtörtént, úgy találták, hogy Hannibálnál 
kétszáznegyven római maradt feleslegül. Ezekért a senatus meg
tagadta a váltság megküldését, egyúttal rosszalta Fabiustól, 
hogy minden tisztességes és hasznos indító ok nélkül oly embe
reket szabadít meg, a kik gyávaságuk miatt lettek az ellenség 
zsákmányává. Fabius ezekről értesülvén, polgártársai haragját 
nyugodtan tűré. De mert pénzzel nem rendelkezett, Hannibál
nak adott szavát azonban sem megszegni, sem pedig polgár
társait elhagyni nem akará, azért Rómába küldé fiát azzal a 
meghagyással, hogy telkeit adja el, és a vételárt azonnal hozza 
a táborba ő hozzá Az ifjú a telkeket eladván, gyorsan vissza
tért : Fabius megküldé Hannibálnak a váltságdíjat és a foglyo-
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kát visszanyeré. Midőn később sokan vissza akarták azt téríteni, 
senkitől sem fogadá el, hanem mindnyájoknak elengedé.

VIII. Nemsokára ezek után a papok bizonyos áldozatok 
végett Fabiust Rómába híván, ez Minuciusnak adá át a sere
get azzal a kikötéssel, hogy az ellenséggel harczba, össze
tűzésbe ne bocsátkozzék, és ezt nemcsak mint korlátlan parancs
nok tiltá meg, hanem kérés- és tanácsképen is szívére köté. 
Minucius azonban mindevvel keveset gondolt és hamarosan 
nyugtalanítani kezdé az ellenséget. Egy alkalommal észrevevén, 
hogy Hannibal seregének nagyobb részét élelem-beszerzés vé
gett elküldé, a hátramaradottakra veti magát, a sánczaik közé 
szorítja, nagy veszteséget okoz nékik és félelembe ejti őket, 
hogy táborukat ostrom alá veszi. Midőn pedig Hannibal serege 
a táborba ismét összegyülekezett, teljes bátorságban vissza
vonult, a minek folytán önmagát mértéktelen önhittséggel, 
katonáit pedig vakmerőséggel tölté el. E tettének híre csak
hamar megnagyítva járta be Rómát. Fabius értesülvén erről, 
azt mondá. hogy Minucius szerencséje még inkább növeli aggo
dalmát. A nép azonban föllelkesül és öröm közt, fut össze a 
Fórumra. Metilius néptribun a szószékre lépvén, beszédében 
magasztalja Minuciust, Fabiust azonban már nem puhasággal 
vagy gyávasággal, hanem árulással vádolja, egyúttal meg más 
hatalmas és előkelő férfiakat azzal gyanúsít, hogy kezdettől 
fogva azért hozták az országra a háborút, hogy a néphatalmat 
elnyomják és az államot egy felelősség nélküli főnöknek ki
szolgáltassák, a kinek a közügyekben való huza-vonája meg
erősíti Hannibált és időt enged neki arra, hogy Libyából egy 
új hadsereget nyerjen és Itáliát meghódoltassa.

IX. Fabius fellépvén a szószékre, a néptribunnal nem is 
foglalkozott, hanem azt mondá, hogy az áldozatokat és szer
tartásokat mielőbb el kell végezni, hogy a sereghez mehessen 
Minucius megbüntetése végett, mert tilalma ellenére az ellen
séggel összeütközött. Nagy zaj támadt a nép között, a mely 
Minuciust veszélyben forogni vélte. Mert a dictatornak jogában 
állott bűnvizsgálat nélkül fogságra vetni és kivégeztetni, és azt 
hivék, hogy ha nagy türelme haragban tör ki, ez heves és 
engesztelhetetlen lesz. Azért rémületökben mindnyájan hallgat-



FABIUS MAXIMUS. 377

tak. Egyedül Metilius volt az, a ki mint néptribun sértetlen 
lévén, — mert ez az egyedüli hatóság, a melynek dictator- 
választás esetében sem szűnik meg hatalma, hanem megtartja 
azt, mig a többi hatóságok felfüggesztetnek, — egyedül ő volt 
az, a ki kérve kérte a népet*, hogy ne hagyja cserben Minuci- 
ust és ne engedje arra a sorsra jutni, a mire Manlius Torqua
tus juttatá fiát5, a midőn ezt, mint diadalban koszorút nyert 
győzőt lefejezteté. Foszsza meg zsarnoki hatalmától Fabiust és 
bízza az állam érdekeit arra, a ki azokat képes is és kész is 
megmenteni. Az ily beszédektől felizgatott nép Fabiust népsze
rűtlensége mellett sem meré kényszeríteni, hogy a dictator- 
ságot tegye le, elhatározza azonban, hogy Minucius a hadvezér- 
ségben vele hasonló rangú lévén, a hadjáratot a dictatorral 
egyenlő hatalommal intézze, a mi addig Rómában hallatlan 
volt, noha kevéssel később a cannaei szerencsétlenség után 
ismét megtörtént. Akkor ugyanis a táborban Marcus Junius 
volt a dictator, a város részére pedig, minthogy a senatus a 
csatában elesett számos tagja miatt kiegészítendő volt, egy 
másik dictatort is választottak: Fabius Buteót. De ez is alig 
hogy nyilvánosan fellépett és az uj tagok megválasztása foly
tán kiegészíté a senatust, még az nap elbocsátá a lictorokat, 
mellőzte kíséretét, a tömeg közé vetvén magát, abba bele 
vegyült és mint magán egyén, saját ügyében, bajában időzött 
a Fórumon.

X. De midőn Minuciust a dictatoréval hasonló jogkörrel 
ruházva fel, azt hitték, hogy ez által Fabiust korlátolták és le
alázták, rosszul ítélték meg e férfiút. Mert ő nem tartá reá nézve 
szerencsétlenségnek azok dőreségét, hanem mint a bölcs Dio
genes, midőn valaki azt mondá neki: «lm ezek kinevetnek 
téged», azt válaszolá : «de azért én nem vagyok nevetséges», 
azt tartván, hogy csak azok válnak nevetségessé, a kik az ilye- 
sekre adnak és tőlök zavarba hozatják magokat. így Fabius 
is, a mi őt illeté, könnyen és közönyösen viselé a történteket, 
bebizonyítván a bölcsek 6 állításának igazságát, hogy a derék

6 Ez t. i. atyja és ennek consultársa tilalma ellenére egy ellenséges 
vezérrel párviadalra szállott.

6 A stoikusok.
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és bölcs férfiút sem megsérteni, sem megbecsteleníteni nem 
lehet. Csakis a közérdek szempontjából fájt neki a tömeg 
oktalansága, a mely egy ember féktelen becsvágyának eszközt 
nyújtott a háborúra. De tartván attól, hogy az hiú dicsőségé
től és elbizakodottságától teljesen elvakítva, sietségében vala
mely szerencsétlenséget okoz majd, mindenki tudta nélkül el
hagyta a várost. Megérkezvén a táborhoz, tapasztalá, hogy Minu- 
ciust többé visszatartani nem lehet, sőt ez elég daczosan és 
felfuvalkodva azt követeli, hogy a parancsnokságot felváltva 
viseljék. Ebbe ugyan Fabius nem egyezett bele, hanem megosztá 
vele seregét, tanácsosabbnak tartván, ha maga parancsol a sereg 
egy része felett, mint felváltva az egész sereg felett. Az első és 
negyedik légiót tehát magának tartá, a második és harmadikat 
pedig ő néki adá át, a szövetségesek is egyenlő arányban 
osztattak fel. Midőn Minucius a fölött büszkélkedék és örömét 
fejezé ki, hogy a legmagasabb és legnagyobb hatóság ő miatta 
korlátoltatok és aláztatok le, Fabius arra emlékezi été, hogy ha 
ugyan eszén van, nem Fabiussszal áll tényleg harczban, hanem 
Hannibállal. De ha tiszttársával akar vetélkedni, legyen rajta, 
hogy ő, a ki tiszteletben részesült és győzött, ne látszassék 
kevésbbé szívén viselni a haza biztonságát és üdvét, mint az. 
ki meggyőzetett és polgártársaitól lealáztatott.

XI. Minucius mindezt egy öreg ember gúnyolódásának 
tartván, magához veszi a neki sorsolt sereget és magánosán 
külön táborba száll. Mindez Hannibal figyelmét ki nem kerülte, 
mert lesben állott. Közöttük egy halom volt, a melynek meg
szállása nehézséggel nem járt ugyan, de ha már meg volt 
szállva, a táboira nézve szilárd és minden irányban előnyös 
állást nyújtott. A körüllevő térség távolról kopársága rqiatt 
nyílt lapálynak tűnt fel, közben azonban kisebb szakadások 
és mélyedések voltak. Ez okból nem akará a halmot meg
szállni, noha ezt titkon könnyen megtehette volna, hanem 
ütközetre szolgáló ürügykép ott hagyá. Midőn észreveszi, hogy 
Minucius elvált Fabiustól, az éj folyamán katonákat helyez el 
a szakadásokba és mélyedésekbe, kora reggel pedig egy kisebb 
csapatot küld ki láthatólag a halom elfoglalására, hogy Minu- 
ciust e hely birtokáért ütközetre csábítsa, a mi sikerült is neki.
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Minucius először könnyű csapatait küldi előre, azután lovassá
gát, végre midőn látá, hogy Hannibal a halmon levőknek 
segítségére megy, egész seregével csatarendben kivonul. Makacs 
csatába bocsájtkozik, védekezvén a halomról a lecsapó ellen
séggel szemben, a melylyel összebonyolódik. Egyenlő sikerrel 
küzd, mígnem Hannibal látván, hogy Minucius már bent van 
a kelepczében és hátát a lesbenállókkal szemben fedetlenül 
hagyta, ezeknek jelt ad. Erre ezek mindenünnen felbukkan
nak, nagy lárma közt előrohannak és a hátsó sorokat öldösik. 
Leírhatatlan zavar és rémület szállj a meg a rómaiakat. Minu- 
ciusnak magának a merészsége lelohadt és aggodalommal sze
meiben fordult majd egyik, majd másik vezéréhez, de senki 
sem mert helytállani, mindnyájan futásnak erednek, de ez 
menekvést nem nyújtott. Mert a már győztes numidák körül
száguldozták a síkságot és a szertefutókat lekonczolták.

XII. Ily súlyos helyzetbe jutottak a rómaiak. De veszé
lyük nem kerülte ki Fabius figyelmét, ez, úgy látszik, a be- 
következendőket már előre gyanítván, seregét harczra készen, 
fegyverben tartá, és gondoskodott arról, hogy a történtekről 
ne csak küldönczök által, hanem személyesen szerezzen tudo
mást a tábor előtt megfigyelő helyéről. Midőn tehát észrevevét 
hogy a megzavart sereg körül van véve és meghallá a már 
helyt nem álló megfutamodottak rémes zaját, csípőjére ütvén, 
mélyen felsóhajtott és így szólt a körülötte lévőkhöz : «Hercu- 
lesre mondom, hamarább mint vártam, és később mint ő 
óhajtotta, dönté magát veszélybe Minucius». Tüstént rendel
kezik, hogy a zászlókat vigyék előre és a sereg kövesse azo
kat, majd felkiált: «Rajta katonák, hogy mindenki emlékezzék 
meg Marcus Minuciusról és siessetek, mert derék és hazaszerető 
férfiú ő. Ha pedig hevében, hogy az ellenséget elűzze, hibát 
követett el, azért majd később fogjuk őt felelősségre vonni». 
Alighogy megjelenik, megfutamítja és széjjel szórja a síkon 
száguldozó numidákat, azután a rómaiakat hátban megtámadó 
ellenségnek fordul, s a kit csak útjában talál, lekaszabol, míg 
a többiek, mielőtt elvágtatnának és körülfogatnának, mint 
előbb ő általok a rómaiak, oldalt húzódva megfutamodnak. 
Midőn Hannibal e fordulatot észrevevé és megpillantá Fabiust,
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a mint korát meghaladó elevenséggel nyit utat magának a 
küzdők közt Minuciushoz a halmon, megszünteti a csatát, 
visszavonulást fuvat és elvezeti a karthagóiakat táborukba a 
rómaiak örömére, a kik szintén visszavonulnak. Mondják, hogy 
visszavonultában Hannibal Fabiusra vonatkozólag tréfálva ezt 
a megjegyzést tette: «Nem megjövendőltem-e már többször 
néktek, hogy ez a hegyeken nyugvó felhő egykor vihart és 
fergeteget zúdít reánk».

XIII. Az ütközet után Fabius az ellenség közöl leölteket 
kizsákmányolta és visszavonult a nélkül, hogy tiszttársa felül 
egy büszke vagy sértő szót ejtett volna. Minucius azonban össze- 
gyiijtvén seregét: «Bajtársak, mondá, fontos ügyekben mi hibát 
se követni el, az több mint emberi, de ha valaki tévedés
ből hibázott, kötelessége a derék és értelmes embernek, hogy a 
jövőre nézve okuljon. Megvallom, kevés okom van, hogy a 
sorsot vádoljam, sőt több, hogy azt dicsérjem. Mert a mit 
hosszú időn át meg nem érthettem, arra rövid pillanat tanított 
meg. Elismerem, hogy másoknak parancsolni nem vagyok képes, 
mert magamnak is vezérre van szükségem, és hogy becsvágya- 
mát nem szabad azok legyőzésében keresnem, a kiktől szebb 
legyőzetni. Legyen tinéktek egyedüli vezértek a dictator, de 
az iránta érzett hálakifejezésben magam fogok .vezetőtök lenni, 
midőn először én vettem magam hatalma alá, hogy engedel
meskedjen és parancsait teljesítsem». E szavak után a saso
kat felvéteti, megparancsolja, hogy kövessék, és az egész sere
get Fabius tábora felé vezeti. Abba belépvén, mindenki bámu
latára és hüledezésére a vezéri sátornak tart. Midőn Fabius 
előjön, elébe téteti a zászlókat és hangosan atyjának szólítja, míg 
katonái Fabius katonáit patrónusaiknak üdvözlik. így nevezik 
a szabadon bocsájtottak azokat, a kik őket szabaddá tevék. 
Midőn csend állott be, Minucius így szólott: «Kettős győzel
met arattál a mai napon, dictator, az egyiket bátorságoddal 
Hannibal fölött, a másikat okosságoddal és igazlelkűségeddel 
tiszttársadon. Amaz által megmentettél, emez által oktattál ben
nünket, a kiket Hannibál oly csúfosan, te pedig oly szépen 
és üdvösen győztél le. Jóságos atyámnak nevezlek tehát téged, 
mert tiszteletre méltóbb elnevezést nem ismerek, minthogy atyám

380



FABIUS MAXIMUS.

iránti hálámnál nagyobb az, a melylyel neked tartozom. O csak 
magamnak adá az életét, te pedig annyiunkat mentél meg.» E 
szavakkal karjai közé zárá Fabiust és megölelé. Ugyanezen 
látványt nyujták a katonák is, a kik karjaikba zárták és meg
csókolták egymást úgy, hogy az egész tábor eltelt vigassággal 
és örömkönyek ragyogtak mindnyájok szemében.

XIV. Kevéssel ezután Fabius létévé hivatalát és ismét 
consulok választattak. Ezek közül az elsők hívek maradtak 
ama rendszerhez, a melyet Fabius a háborúra nézve felállított. 
Kerülni Hannibállal a nyílt csatában való összeütközést, segí
teni a szövetségeseket és megakadályozni az elpártolásokat. 
Midőn azonban a névtelen származású, de a nép kegyének 
keresése és merészsége által névhez jutott Terentius V arro7 
emelkedett consulságra. azonnal látható Ion, hogy tapasztalat
lanságával és vakmerőségével koczkáztatni fogja az állam lét
érdekeit. Mert a népgyűléseken folyton azt hangoztatta, hogy 
a háború addig fog húzódni, míg az államnak a Fabiusok 
lesznek vezérei, holott ő, a mely napon meg fogja látni az 
ellenséget, le is fogja azt győzni. Egyidejűleg, hogy ilyes beszé
deket hangoztatott, oly sereget ujonczozott és vont össze, a 
milyet soha egy ellenség ellen sem vettek alkalmazásba a 
rómaiak, mert kétezer híján kilenczvenezer embert állítottak 
ki a háborúra, Fabius és az eszélyesebb rómaiak nagy aggo
dalmára, a kik nem remélhették, hogy az állam lábra álland, 
ha akkora erőtől megfosztatik. Azért fordult Fabius Terentius- 
tiszttársához, Aemulius Paulushoz, a hadi dolgokban tapasz
talt, de népszerűtlen férfiúhoz, a ki félt a néptől, a mióta ettől 
egyszer pénzbírságra ítéltetett, és ösztönzé, bátorítá, hogy 
szabjon korlátot tiszttársa eszeveszettségének, arra figyelmez
tetvén, hogy nem annyira Hannibal, mint Terentius ellen kell 
küzdenie a haza érdekében. Mert mindkettő siettetni fogja az 
összeütközést, az egyik, mert nincs tudatában ellenfele erejé
nek, a másik, mert tudatában van saját gyengeségének. «En, 
mondá, Paulusom, több hitelt érdemiek, mint Terentius, a 
midőn Hannibal helyzetére vonatkozólag azt a meggyőződése-

7 Ennek atyja mészáros volt. sőt maga is űzte e mesterséget, míg 
csak meg nem gazdagodott; ekkor adta magát a politikai pályára.
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met fejezem ki, hogy ha ez év folyamán senki sem bocsát
kozik vele ütközetbe, úgy, föltéve, hogy itt marad, tönkre 
megy, vagy pedig futva menekül m eg; s aztán hozzá, noha 
jelenleg úgy látszik, ő a győztes, a helyzet ura, ellenségeink 
közöl senki sem csatlakozott, hazulról hozott seregének pedig 
alig van meg egy harmada». Erre, a mint állítják, Paulus így 
felelt: «Reám nézve, Fabiusom, helyzetemet meggondolva, 
jobb, ha az ellenség dárdáinak teszem ki magam, mint polgár
társaim szavazatának. De a közviszonyok ilyen állapotában 
meg fogom kisérleni, hogy inkább te előtted látszassam jó 
vezérnek, mint bárki más előtt, a ki az ellenkezőre akarna 
kényszeríteni.» Ez elhatározással indult Paulus a háborúba.

XV. Terentius azonban keresztül vitte, hogy naponkint 
felváltva parancsnokoljon, és az Aufidius folyónál Cannaeö 
nevű helység környékén tábort ütött. Virradatkor a csatajelt 
kitűzte. Ez egy a vezéri sátor fölött kiterjesztett bibor köpeny. 
A karthagóiak eleinte zavarba jöttek, látván a vezér merész
ségét és a sereg nagyságát, a melynek ők alig felét képezték. 
Hannibal elrendeli, hogy serege álljon fegyverbe, maga pedig 
csekély kísérettel fellovagol egy lejtős halomra és szemle alá 
veszi a már harczvonalban álló ellenséget. Kísérőinek egyike, 
névszerint Gisco, vele hasonló rangú férfiú, csodálkozását fejezé 
ki az ellenség sokasága felett. Hannibal összeránczolván hom
lokát, így szólt: «De egy más dolog elkerülte figyelmedet, a 
mi még csodálatosabb». «Ugyan mi?» kérdé Cisco. «Az, vála- 
szolá, hogy bármily sokan vannak is, egyikét sem hívják Gis- 
conak». E váratlan tréfára mindnyájan nevetésben törnek ki. 
Leszállván a halomról, elmondják ez ötletet, a kivel csak talál
koznak, úgy, hogy nagy hahota támad a sokaság közt, sőt 
még Hannibal sem tartóztatja magát a kaczagástól. E  lát
ványra a karthagóiak bátorságot nyernek, meggondolván, hogy 
vezérüket a rómaiaknak csak nagyfokú és alapos megvetése 
indíthatja ily nevetésre és enyelgésre szemben a veszélylyel.

XVI. Hannibal e csatában két hadi cselt vett alkalma
zásba. Az egyik abból állott, hogy oly állást foglalt, hogy a
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szelet hátulról kapja, a mely égető forgataghoz hasonlóan rohant 
alá a terjedelmes síkságról, sürü porfelleget kavarva fel, azt a 
karthagóik hadsorai felett a rómaiak arczába veté, arra kény
szerítvén őket, hogy fejőket elfordítsák, s ez zavart okozott 
köztök. A másik csel a hadirendre vonatkozott. Seregének 
legjobb és legbátrabb harczosait ugyanis a középpont két olda
lára rendelé, a középpontot magát pedig a leggyöngébbekkel 
tölté meg és ennek ék alakot adott, a mely messze előre 
nyúlott a többi hadsortól. A szárnyparancsnokoknak azt a ren
deletet adta, hogy ha a rómaiak ezeket keresztül törték, és 
a visszavonulókat üldözik, a középpont félhold alakban nyíljék 
szét, hogy a hadsorok közé nyomulhassanak, azután a két 
szárnyon tüstént kanyarodjanak fel, intézzenek oldaltámadást 
a rómaiakra és körülszárnyalván, hátulról zárják be őket. És 
úgy látszik, ez idézte elő a legnagyobb vérontást. A mint ugyan
is a karthagóiak középpontja engedett és az üldöző rómaiakat 
magával vonta, Hannibál serege megváltoztatván alakját, félhold 
alakúvá lön, a szárnyparancsnokok azonnal jobbra és balra 
kanyarodnak, a fedetlen ellenségre rohannak és mindazokat, 
a kik körülkerítést idejében el nem kerülték, a középen fel- 
konczolták és leölték.

Beszélik, hogy a rómaiak lovasságával sajátságos tévedés 
esett meg. Paulust ugyanis lova, valószínűleg mert megsebe
sült, leveté: a körülötte lévők, egyik a másik után. leugráltak 
lovaikról, hogy a consulnak gyalog legyenek segítségére. Ezt 
a lovasok észrevevén, általános parancsnak tartották, mindnyá
jan leszálltak tehát, és gyalog harczoltak az ellenséggel. Hanni
bal, hogy ezt megpillantá: «Jobb szeretem ezt, mondá, mintha 
megkötözve kaptam volna őket». Mindez körülményesebben 
fellelhető azoknál, a kik az idevonatkozó történetet megírták. 
A consulok közül Varro kevesed magával lóháton menekült 
Venusiába 9. Míg Paulus, a kinek testét számos még sebeiben 
maradt lövedékek boríták, lelkét pedig a nagy szerencsétlen
ség lesujtá, a futamlók örvénye és az áradat közepette egy 
kőre ült le, várván az ellenség kezéből a halált. A  sok vértől,

Szintén A puhában.
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a mely fejéről és arczárói csörgött, alig volt megismerhető, 
úgy hogy barátai és szolgái elhaladtak mellette a nélkül, hogy 
felismerték volna. Egyedül Cornelius Lentulus, egy itjú patri
cius veszi észre és ismeri fel, leugrik lováról, azt hozzá vezeti 
és kéri, hogy üljön fel reá, mentse meg magát polgártársai 
számára, a kiknek most inkább, mint valaha, szükségük van 
egy derék vezérre. Paulus kérelmét visszautasítja és kénysze
rűé a könnyező ifjút, hogy szálljon ismét lovára, majd felemel
kedvén, kezét nyujtá neki: «Menj Lentulus, mondá, jelentsd 
Fabius Maximusnak és légy tanúja magad annak, hogy Paulus 
Aemilius az Ő tanácsaihoz az utolsó lehelletéig hű maradt és a 
neki tett ígéretet nem szegte meg, de először Varro, azután 
Hannibal által legyőzetett». Eme meghagyással elbocsátá Len- 
tulust és az öldöklésbe vetvén magát, meghalt. A csatában 
állítólag ötvenezer római esett el és négyezer hadifogságba 
jutott, a csata után pedig a két táborban nem kevesebb mint 
tízezren fogattak el.

XVII. Ily nagy mérvű siker után buzdították Hannibált 
barátai, hogy kövesse szerencséjét és nyomuljon Rómába a futa
modó ellenségei együtt, mert így győzelme után ötöd napon 
a Capitoliumban vacsorálhat. Nehéz megmondani, mely indok 
téríté el ettől. Úgy látszik azonban, hogy ebbeli habozása és 
aggodalmaskodása inkább egy nemtő vagy istenség műve volt, 
a mely útját állta. Azért mondá néki állítólag haraggal a kar- 
thagói. Barkas, hogy: «Te tudsz győzni, de győzelmedet kihasz
nálni nem tudod». Mindazáltal e győzelem nagy változás^ idé
zett elő helyzetében. Mert mig az ütközet előtt sem városa, 
sem kikötője, sem raktára nem volt Itáliában, seregének szűk- 
ségletét csak harácsolás utján ügy gyei bajjal tudta beszerezni, 
hadműveleteire nézve semmi biztos kiindulási ponttal nem ren
delkezett, hanem táborával, mint egy nagy rablóbandával^ 
egyik helyről a másikra kóborgott, most majdnem egész 
Itáliát hatalma alá hajtá. A legtöbb és legtekintélyesebb nép 
önként hozzápártolt, sőt Capua, Róma után a legtekintélye
sebb város, ellenállás nélkül megnyitá előtte kapuit. Nem
csak a barátokat, a mint Euripides mondja, hanem az okos 
hadvezéreket is a nagy szerencsétlenség szokta próbái a vetni.
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Mert a mit ez ütközet előtt gyávaságnak és közönyösségnek 
neveztek Fabiusban, az ütközet után egyszerre nem az emberi 
ész, hanem valamely természet feletti és isteni belátás ered
ményeként tűnt fel, a mely oly távolról pillantott be a jövőbe, 
s ez még azok előtt is hihetetlen volt, a kiket sújtott. Azért 
Róma azonnal ő benne pontosító össze minden még élő remé
nyét, és mint egy oltárban vagy szentélyben, e férfiú bölcse- 
ségében keresett menekvést, úgy hogy első sorban főkép az 
ő eszélyességének köszönhető, hogy népe együtt maradt és nem 
oszolt szét, mint a gall szerencsétlenség alkalmával. Mert ő, a 
ki a semmi veszélylyel sem fenyegető időkben óvatosnak és 
csüggeteg reményűnek mutatkozott, most, midőn mindenki vég
telen bánatba és tépelődésbe merült, ő volt az egyedüli, a ki 
nyugodt lépésekkel, bizalmas arczczal, baiátságosan beszélgetve 
járt-kelt a városban, lecsendesítve az asszonyok jajveszéklését, 
feloszlatva a nyilványos helyeken a közszerencsétlenség feletti 
siránkozás végett összecsoportosultakat; reá bírta a tanácsot, 
hogy gyűlést tartson, a hatóságokat, a kiknek ő volt a lelke 
és ereje, és kik mindnyájan csak ő reá függesztették tekintetöket.

XVIII. A kapukhoz őröket állított, hogy a városból menekvő 
és azt elhagyó tömeget visszatartóztassák. A gyásznak úgy ide
jét, mint helyét meghatározó, elrendelvén, hogy ki-ki otthon 
sirathatja halottját, de csakis harmincz napig, azontúl minden 
gyász szűnjék meg, és a várost ettől meg kell tisztítani. A 
Ceres ünnepre nézve, a mely e napokra esett, helyesebbnek 
tartó az áldozatoknak és a díszmenetnek teljes abbanhagyását, 
semhogy a közszerencsétlenség nagysága a résztvevők csekély 
száma és levertsége által nyilvánvalóvá tétessék; mert hisz az 
istenség előtt is a szerencsés emberek tisztelete kedves. Egyéb
ként az végrehajtatott mind, a mit a jósok az istenek meg- 
engesztelése és a rossz előjelek eltávoztatása végett tanácsoltak. 
Pictor10, Fabius rokona, pedig Delphibe küldetett a jósdától 
tanácsot kérni: két Vesta-szüzet vétkesnek találván, az egyi
ket szokás szerint elevenen eltemették, a másik pedig önmaga 
oltó ki életét. Legcsodálatraméltóbb azonban a város nagy-

10 Fabius Pictor régi római történetíró.
Piutarckos. I. 25
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lelktísége és kegyessége, midőn Varro consul, a szégyenletes 
és siralmas ütközet okozója, futásából lealázva, megtörtén visz- 
szatért. A senatus és az egész nép a kapukig elébe ment, hogy 
üdvözölje. A hatósági személyek és a legelső senatorok, a kik 
közé Fabius is tartozott, csönd állván be, megdicsérték, hogy 
ily szerencsétlenség után hazája fölött nem esett kétségbe, 
hanem megjelent, hogy intézze a közügyeket, hogy hasznára 
legyen az alkotmánynak és polgártársainak, a kiknek megmen
tése még lehetséges.

XIX. Midőn megtudták, hogy Hannibál az ütközet után 
Itália másrésze felé fordult, felbátorodva vezéreket és serege
ket küldöttek ellene. Ezek között a legkitűnőbbek Fabius Maxi
mus és Marcellus valának, a kik noha egész ellentétes jellemek, 
egyiránt csodálat tárgyai válának. Marcellus, a mint élete 
rajzában elmondottam, tetterejében tündöklő, büszke, vasmarkú 
férfiú és természetére nézve olyan a minőt Homéros harcz- 
kedvelőnek és büszke szivűnek nevez, a ki vakmerőségében 
és elszántságában még a merész Hannibálnak is ki mert állni 
mindjárt első küzdelmeiben. Míg Fabius régi elveihez híven 
azt remélé. hogy ha senki sem bocsátkoznék harczba Hanni
bállal, sem őt nem ingerelné, maga magát emésztené meg és 
élné fel a harczban, valamint az athlétának teste, izmainak túlfe- 
szítése és kimerítés folytán csakhamar elernyed erejében. Azért 
nevezték őt a rómaiak, a mint Posidonius 11 mondja, a paj
zsuknak, Marcellust pedig kardjoknak, és hogy Fabius szilárd
sága és óvatossága egyesülve Marcellus merész harczvágyá- 
val mentette meg a rómaiakat. Valahányszor Hannibal az egyik
kel találkozott, ez, mint a sebesen rohanó folyam ingatá meg 
s ragadá el hatalmának egy-egy részét. Amaz meg, mint zaj
talan patak, lassanként és szünet nélkül mosta alá és észre
vétlenül emészté fel erejét. Végre oly szorult helyzetbe jutott, 
hogy míg Marcellus harczban fárasztá ki, addig Fabius, noha 
nem állott harczba vele, rettegésben tartá. Mert úgyszólván 
minden idejét kettejükkel való háborúskodásban tölté, mint prae-

11 Görög bölcselő és történetíró Syriából, a ki Polybios történetét 
folytatta, Julius Caesar kortársa.
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torokkal, vagy proconsulokkal, vagy consulokkal, ugyanis mind- 
egyikök öt ízben volt consul. Marcellust, a midőn ötödször 
viselte a consulságot, lesbe kerítvén, megölte Hannibal, de Fa- 
biusszal szemben minden cselíogása és gyakori kísértései siker
telenek voltak, kivévén egy esetet, a midőn majdnem reászedte 
és tőrbe csalta. Ugyanis Metapontum 12 hatalmas és kiváló pol
gárai nevében koholt levelet küldött Fabiushoz azon ígérettel, 
hogy a város feladná magát, ha oda jönne, és azok, a kik ezt 
tervelik, csak jövetelét és megjelenését várják. Fabiust e levél 
kihozá sodrából, úgy, hogy seregének egyrészével még az éjjel 
megindulni szándékozott. De az előjelek nem lévén kedvezők, 
tervétől elállott, és nemsokára kiderült, hogy a levelet Hanni
bal koholta, és hogy ez a város alatt leselkedett reája. E tényt 
valóban az istenek jóakaratának lehet tulajdonítani.

XX. A városok elpártolását és a szövetségesek mozgal
mait Fabius inkább barátságos és jóakaró tárgyalások útján 
vélte elhárítani és lecsendesíteni, mint minden gyanúnak felku
tatása és a gyanúsok ellen való teljes szigor alkalmazása által. 
Beszélik, hogy egy marsusi katona a ki a szövetségesek közöl 
bátorságával és származásával kitűnt, a táborban néhány tár
sával az elpártolásról beszélgetett; ezt Fabius megtudván, nem 
tett neki szemrehányást, hanem bevallá, hogy érdeme ellenére 
mellőztetett; jelenben, jegyzé meg, a tiszteket okozza, hogy 
a kitüntetéseket inkább kedvezés, mint érdem szerint osztogat
ják, jövőre azonban őt fogja hibáztatni, ha nem mondja meg 
és hozzá nem fordúl, midőn valamely kívánsága van. Ezzel egy 
harczi mént ajándékozott néki és más kitüntetésekben is része- 
síté, úgy hogy e pillanattól kezdve leghívebb és legodaadóbb 
embere lett. Mert viszásnak tartá, hogy míg a lovasok és vadá
szok gondos bánásmóddal, szoktatással és idomítással inkább, 
mint korbács és nyakláncz alkalmazásával törekesznek az álla
tok szilajságát, vadságát és makacsságát megszüntetni, addig 
az, a ki az embereket kormányozza, azok megjavítását kiválólag 
ne a szeretetre és szelídségre alapítsa, sőt keményebben és erő
szakosabban bánjék el velők, mint a kertészek a vad füge-,

2 5 *

12 Lucaniai város a tarentumi öbölnél.



388 PLUTARCHOS.

körte· és olajfákkal, a melyeket szelídekké, nemesekké tesznek. 
Egy más és pedig lucaniai származású katonát az osztály- 
parancsnokok feljelentének, hogy a táboron kívül kóborol és 
gyakran elhagyja a helyét. Fabius megkérdezé, hogy egyéb
ként mint viseli magát. Midőn mindnyájan tanúskodtak arról, 
hogy nem egy könnyen található ily jó katona, és egyúttal 
kiváló bátorságának több jelét említék fel előtte, Fabius e 
fegyelmetlenség okát kutatva felfedezé, hogy a katonának 
szerelmi viszonya van egy lánynyal, és hogy őt a táborból meg
látogathassa, azért teszi ki magát mindig egy hosszú út veszé
lyének. Elküld tehát a katona tudta nélkül nehány embert, 
és elfogatván a leányt, sátrába rejti el, a lucaniait pedig külön 
magához rendeli: «Tudomásomra jött, mondá, hogy te a rómaiak 
szokása és törvénye, ellenére az éjét gyakorta a táboron 
kívül töltőd, de azt is tudom, hogy különben jó katona vagy. 
Hibádat tehát jó szolgálataid miatt megbocsátom, de a jövőre 
más felvigyázat alá helyezlek.» Majd a katona bámulatára elő- 
vezeté a leányt és e szavakkal adá át neki: «0 fog kezeskedni 
arról, hogy te a táborban velünk maradsz. Te pedig tettei 
fogod bebizonyítani, hogy nem valamely gonosz indokból hagy
tad el a tábort és a szerelmet meg a lányt ürügyképen hasz
náltad fel.» így beszélik ezt az esetet.

XXI. Tarentumot, a mely árulás folytán foglaltatott el, 
ily módon szerezte vissza Fabius. Egy tarentumi ifjú szolgált 
a seregben, ennek volt Tarentumban egy hozzá hűen és gyen
géden ragaszkodó húga. Ezt megszereté egy bruttius13 fér
fiú, a ki a Hannibáltól a városban elhelyezett őrségnek a 
parancsnoka volt. E  körülmény nyújtott reményt a tarentumi 
ifjúnak vállalatához. Ez Fabius tudtával elbocsáttatott Taren- 
tumba, ő pedig azt hírleié, hogy húgához szökött. Az első 
napok elmúltak, és a bruttius otthon maradt, azt hívén, hogy 
a leány bátyja mit sem tud a dologról. Később az ifjú igy 
szólítá meg húgát: «A táborban sokat beszélnek arról, hogy 
egy tekintélyes és hatalmas emberrel viszonyod van. Kicsoda 
ő? Mert ha jóhirű, és mint mondják, kiváló erényű férfiú, szár

13 Bruttrium, város Calabriában, Dél-Italiában, Plutarchosnál: Brettion.
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mazása mit sem határoz! Hisz a háború mindent összeelegyít. 
Mert a kényszer hatása alatt mi sem szégyenletes, sőt szerencse 
az, ha oly időben, a midő$i az igazság erőtlen, minél szelidebbé 
tehető az, a ki erőszakot alkalmazhat. Erre a leány elküld a 
bruttiusért és bátyjával megismerteti őt. Minthogy ez a bar
bár vágyainak kielégítését elősegíté, s úgy látszott, hogy húgát 
irányában szívesebbé és gyengédebbé tévé, mint azelőtt volt, 
hamar megnyeré bizalmát, úgy hogy nem volt nehéz a szerel
mes zsoldost más gondolatokra bírni ama nagy ajándékok 
reményében, a melyeket ő Fabius nevében néki ígért. így 
beszéli el a tényt a történetírók többsége. Némelyek azonban 
azt állítják, hogy ama nő, a ki a bruttiust elcsábítá, nem tarén- 
tumi, hanem bruttiumi származású és Fabius kedvese volt. A 
ki, midőn megtudá, hogy a Bruttium-beliek parancsnoka föl
dije és ismerőse, azt Fabiusnak tudomására hozta, és ez a 
Bruttium-belivel a falak alatt értekezletre összejővén, reábirta 
az árulásra.

* XXII. Mig ezek folyamatban voltak, Fabius azon mester
kedvén, hogy Hannibált eltávolítsa, Rhegium14 helyőrségéhez 
parancsot menesztett, hogy törjön be Bruttium földére és ost
rommal vegye meg Cauloniát- E helyőrség száma 8000 volt, 
többnyire szökevények, hiábavaló nép és becstelenséggel súj
tott emberek, a kiket Marcellus hozott át Siciliából, s a kik
nek elvesztése az államnak legkevesebb bánatot és kárt oko
zott volna. Azt reményié ugyanis Fabius, hogy ha ezeket, mint
egy csalétkül, Hannibálnak engedi oda, el fogja őt vonni Taren- 
tumból: a mi be is következett. Mert Hannibal azonnal üldö
zésökre indult egész seregével. Hatodik napon, hogy Hanni
bal körülzárolá Tarentumot, az ifjú megállapodásra jővén, húga 
közvetítésével a Bruttium-belivel éjjel eljött Fabiushoz, miután 
behatóan szemügyre vévé azt a helyet, a hol a Bruttium-beli 
őrségen állván, a várost feladni s az ostromlókat bebocsájtani 
szándékozott. De Fabius vállalata sikerét nem egyedül árulásra 
alapítá; hanem mig maga arra a helyre menvén, nyugodtan 
maradt, seregének másik része nagy lárma és kiabálás közt

14 Calabriában.
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szárazon és tengeren megrohand a bástyákat, és mialatt a taren- 
tumiak nagy része a fenyegetett helyre siet és az ostromlók
kal harczba keveredett, a bruttiumk jelt ad Fabiusnak, hogy a 
cselekvés ideje elérkezett. Ez létrák segélyével megmászsza a 
falakat és hatalmába keríti a várost. Ez alkalommal, úgy lát
szik, becsvágyán nem tudott győzedelmeskedni, mert legelő
ször is a Bruttium-belieket ölette le, nehogy nyilvánossá legyen, 
hogy árulással foglalta el a várost. De a reményében csalat
kozott, mert még a hűtlenség és kegyetlenség vádját is magára 
vonta. A Tarentum-beliek közül is sokan veszték életöket, a 
rabszolgák eladattak, számuk pedig 30,000-re ment. A várost 
a hadsereg felprédálta, és a közkincstárba 3000 talentum15 
folyt be. Mialatt minden egyebet széthordanak és elhajtanak, 
Fabiustól írnoka állítólag megkérdezé, váljon az istenekre vonat
kozólag mint parancsol, értvén ezalatt képeiket és szobraikat. 
Fabius ezt feleié: «Hagyjuk meg a tarentumiaknak haragos 
isteneiket16». Hercules óriási szobrát azonban még is elviteté 
Tarentumból és a Capitoliumon állítá fel közel saját érez 
lovas-szobrához, a miben kevesebb tapintatot tanúsított, mint 
Marcellus, sőt e férfiú csodálatra méltó kegyeletét és ember- 
szeretetét annál teljesebb világításba helyezé, a mint az élet
rajzában meg van írva.

XXIII. Mondják, hogy Hannibal nyomában lévén, csak negy
ven stádiummal késett meg és nyíltan kijelentette : «Ime tehát 
a rómaiaknak is van egy Hannibáljuk, mert úgy veszítjük el 
Tarentumot, miként azt megszereztük». Barátai előtt pedig ez 
alkalommal vallá meg először bizalmasan, hogy már régóta 
felismerte nehézségét, most pedig a lehetetlenségét annak, hogy 
Itáliát a rendelkezésökre álló erővel meghódítsák. Fabiusnak 
ezek folytán tartott diadalmenete fényesebb volt a megelőző
nél, mert mint derék athléta küzdvén Hannibállal, könnyen kiját- 
szá cselszövényeit és kikerülé a már régi erejével nem rendel
kező ellenfél fogásait és átnyalábolását. Mert Hannibal seregé- 

\

15 Körülbelül 23 millió korona.
16 A tarentumiak, mint a spártaiak leszármazói, isteneiket fegyve

resen é-s fenyegető harczias állásban jelképezték.
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nek egy részét tobzódás és a gazdagság puhítá el, a másikat 
meg a szünetnélküli harczok meríték ki és emészték fel. Mar
cus Livius volt az, a kinek parancsnoksága alatt Hannibal 
hatalmába keríte Tarentumot; azonban ez a fellegvárba vévé 
magát, onnét kivethető nem volt, sőt megőrzé azt, míg csak 
Tarentum ismét a rómaiak kezére nem jutott. Zokon esett 
ennek, hogy Fabius oly tiszteletben részesül, s egykor irigy
ségtől és becsvágyától elragadtatva azt mondá a senatus előtt, 
hogy nem Fabiusnak köszönhető Tarentum elfoglalása, hanem 
ő neki, Fabius mosolyogva azt válaszolá: «Igazad van, ha te 
nem engedted volna elfoglalni a várost, úgy én azt nem fog
lalhattam volna vissza».

XXIV. A rómaiak ama fényes tiszteletnyilvánítások mel
lett, a melyekben Fabiust részesíték, még hát is consullá válasz
tották, a ki is átvevén az uralmat, midőn a háborúra vonat
kozólag bizonyos intézkedéseket tett, ép akkor atyja, akár öreg
sége, akár gyengesége miatt, akár, hogy fiát próbára tegye, 
lóra szállván, lóháton akart a körülötte állók és egybegyűlte
ken keresztül hozzá jutni. A fiatal consul távolról meglátván 
őt, nem engedé meg azt, hanem lictort küldvén hozzá, meg- 
parancsolá atyjának, hogy szálljon le a lóról és gyalog jöjjön 
elébe, ha mint hatósághoz akar hozzá fordulni. Mindnyájan 
megütköztek e rendelet miatt és hallgatva tekintettek Fabiusra, 
a ki dicsőségében ily méltatlanságot szenvedett. O azonban 
gyorsan leugrék lováról és inkább futva, mint menve fiához 
siet, megöleli és megcsókolja: «Helyesen gondolkozol és cselek
szel fiam, mondá. te érzed, hogy kiken uralkodói és mily magas 
méltóságot viselsz. így tettük mi és őseink nagygyá Rómát, 
mert szülőinket és gyermekeinket mindig alárendeltük a hadi 
dicsőségnek.» S csakugyan, mint beszélik, Fabius ősatyja, a 
legkiválóbb és leghatalmasabb római polgárok egyike, a ki öt 
ízben volt consul és a legfontosabb háborúk folytán igen 
fényes diadalmeneteket tartott, fiának consulsága alatt mint 
öreg ember, vonult vele a háborúba és diadalmenet alatt, míg 
a fiú négylovas szekéren hajtott be Rómába, az atyja lóháton 
követé a többiek közé elvegyülve s büszkélkedve, hogy ő mint 
fiának korlátlan ura, polgártársainak tényleg és névleg lég-
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nagyobbika17 a törvény és az első tisztviselő alá rendeli magát. 
De Fabius nemcsak ezek miatt volt csodálatra méltó. Meg
történt, hogy fia elhalálozott. O e szerencsétlenséget, mint bölcs 
és jó férfiú önmegadással viselé, és az emlékbeszédet, a melyet 
előkelő személyiségek temetése alkalmával a rokonok szoktak 
tartani, ő maga mondá el a köztéren, és ezt leírván, ki is adá.

XXV. Miután Cornelius Scipio Ibériába18 küldetett és a 
karthagóiakat számos csatában legyőzvén, onnét kiüzé, sok népet, 
nagy városokat és fényes dicsőséget szerzett a rómaiaknak, 
visszatérvén oly népszerűségre és tekintélyre tett szert, mint 
előtte senki más. Consullá választatván, észrevevé, hogy a nép 
valamely kiváló tettet vár tőle, de különben is azt, hogy Hanni
bállal Itáliában ütközzék meg, elavult és korát múlt dolognak 
tartá. azért elhatározá, hogy azonnal Karthágót meg Lybiát 
árasztja el fegyveres katonákkal, azt elpusztítandó és a háború 
szinterét Itáliából oda teszi át, s erre a vállalatra teljes igye
kezettel buzdítá a népet. Fabius azonban mindenkép megfé
lemlíteni törekedett a várost, hogy e fiatal és esztelen ember 
által nagy és végső veszélybe ragadtatja magát. Nem kiméit 
sem szót, sem tettet, a melyet alkalmasnak vélt arra, hogy pol
gártársait lebeszélje. A senatust meg is nyeré, de a nép azt 
hívé, hogy Scipio sikereinek akar gátat vetni és attól fél, hogy 
ha ez valamely nagy és fényes tettet hajtana végre, és a hábo
rút vagy teljesen befejezné, vagy azt Itáliából elvonná, úgy ő 
tétlen és erélytelen vezérnek tűnik fel, hogy a háborút oly 
hosszú ideig be nem végezé. Úgy látszik, hogy Fabius ellen- 
zékeskedése kezdetben mély előrelátásból és az állam bizton
sága szempontjából vette eredetét, mert nagy veszélytől tartott. 
Majd túlhajtá a dolgot és tovább ragadtatá magát becsvágyá
val és féltékenységével, hogy Scipio emelkedését meggátolja. 
Sőt még Crassust, Scipio consultársát is reávette, hogy a vezény
letet ne adja át néki, és ne engedjen, hanem ha épen helyes
nek tartja, maga keljen át haddal a karthagóiak ellen, úgy- 
szintén ellenezte, hogy pénzt szavazzanak meg a háborúra. Scipio 
tehát kénytelen lévén pénzt magának beszerezni; azt az etru-

17 Maximus melléknévre van czélozva.
18 Ibéria =  Spanyolország.
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riai városokból gyűjtötte össze, a melyekkel benső összeköt- 
tésben állván, ezek örömmel szolgáltak neki. Crassust pedig, 
részint czivakodást kerülő és inkább szelíd természete, részint 
meg vallási törvény tartá otthon, mint pontifer maximust19.

XXVI. Fabius azért Scipióval szemben való ellenségeske
désében más utat választott: meggátlá és visszatartóztatá azo
kat az ifjakat, a kik önkényt vállalkoztak Scipio alatt szol
gálni, fennen hangoztatván azt a senatusban és a népgyűlése
ken, hogy nemcsak maga Scipiő kerüli el Hannibált, hanem 
még a fenmaradt haderőt is hajón elszállítja Itáliából, remé
nyekkel csábítja és reá beszéli az ifjakat, hogy hagyják el 
szülőiket, nejeiket és városukat, a melynek kapuja előtt a 
hatalmas és le nem győzött ellenség táborozik. Ilyes beszé
deivel csakugyan félelembe ejté a rómaiakat, s elhatározták, 
hogy csakis a siciliai csapatokat és Ibériában alatta szolgáló 
katonák közül háromszázat vihet magával, a kikben megbíz
hat. Fabiusnak e politikája, úgy látszik, jellemének megfelelő 
volt. De midőn Scipio átkelvén Afrikába, hamarosan megér
kezett Rómába csodás sikerének és rendkívül nagy és fényes 
tetteinek híre, és ezt megerősítendő, nyomban tömérdek zsák
mány követé, majd értesültek a numidák királyának elfogatá- 
sáról, két tábor egyidejű fölégetéséről, hogy ezekben számos 
ember, fegyver és ló lett a lángok martaléka, sőt hogy a 
karthagóiak követséget küldöttek Hannibálhoz, hogy vissza
hívják és kérjék, hagyjon fel elérhetetlen reményeivel és nyújtson 
segélyt hazájának : Rómában pedig mindenki Scipio nevét és 
sikereit hordta ajakán, ekkor Fabius azt kívánta, hogy Scipió- 
nak utódot küldjenek semmi más indító okból, mint ama régi 
elvből, hogy veszedelmes egy ember szerencséjére bízni oly 
nagy fontosságú érdekeket, mert lehetetlen, hogy ugyanazon 
embert folyton a szerencse kísérje. Ezzel sokaknál megütkö
zést keltett, a kik úgy tekintették Fabiust, mint egy mogorva 
és rosszindulatú embert, a kit a vénség bátortalanná és remény
telenné tett s a ki Hannibáltól rendkívül fél. Mert még akkor

19 A pontifer maximusnak (főpapnak) nem volt szabad Italiát oda 
hagyni.
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sem engedett Fabius polgártársainak zavartalan, nyugodt örö
möt és biztonságot, midőn már Hannibal hadi erejével Itáliá
ból elhajózott, hanem azt állttá, hogy az állam helyzete főleg 
most kétséges, midőn a végveszély felé rohan, mert Lybiában, 
Karthágó előtt még súlyosabban nehezedik rájuk Hannibal 
karja, s Scipio ott ama hadsereggel fog találkozni, a mely 
még annyi fővezér, dictator és consul vérétől párolog. E  beszé
deivel oly zavart idézett elő a városban, hogy ámbár a háború 
Lvbiába vitetett át, úgy látszott, mintha a félelem közelebb 
jutott volna Rómához.

XXVII. Scipio azonban rövid idő múlva Hannibált magát 
döntő ütközetben legyőzé, földre sujtá és eltaposá a lealázott 
Karthágó büszkeségét és polgártársait oly örömben részesíté, 
a mely minden reményt túl szárnyalt és valóban uralmokat:

«Kit vészek árja sújt, ismét felállítá».

Azonban Fabius a háború befejezését nem érte meg, sem 
Hannibal leveretését meg nem hallotta, sem hazájának szilárd 
alapon nyugvó roppant szerencséjét nem látta meg, mert a 
mikor Hannibal Italiát elhagyá, betegségbe esvén, elhalálozott. 
Epaminondast a thebaiak közköltségen temették el szegény
sége miatt, mert mint mondják, egy vasnyárson kívül mit sem 
találtak házában elhalálozásakor. Fabiust ugyan a rómaiak 
nem temették el az állam költségén, hanem mindenki a leg
kisebb pénznemmel járult végtisztességéhez, nem mintha szű- 
kölködését istápolná, hanem, hogy mint atyját temethesse el 
a nép. így halálát életéhez méltó tisztelet és dicsőség környékezé.

PE R IK LÉ S ÉS FA BIU S MAXIMUS Ö SSZEH ASO NLÍTÁSA.

I. Ez tehát a két férfiú élettörténete. Minthogy azonban 
mindketten úgy katonai, mint polgári erényeiknek számos, 
szép példáit hagyták hátra, hadi tevékenységökre vonatkozólag 
vegyük tekintetbe legelőször is azt, hogy Periklésnek oly nép
pel lévén dolga, a mely jólétének és nagyságának legmaga
sabb fokán, hatalmának virágában állott, úgy látszik, hogy az
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ő működésének zavartalan biztonsága a közállapotok szeren
csés és szilárd alakulásának tulajdonítható. Míg Fabius tevé
kenysége, a ki az államot a legszégyenletesebb és legsiralma
sabb körülmények közt vévé át, azt nem a biztos jólétben 
őrizé meg, hanem a szerencsétlenségekből jobb viszonyok közé 
helyezte. Periklésnek Kimon szerencsés vállalatai, Myronides 
és Leokrates győzelmi jelei, Tolmides számos és nagy sikere 
megengedék, hogy mint hadvezér inkább ünnepségek és játé
kok rendezésével gyönyörködtesse a várost, mint hogy azt fegy
ver által gyarapítsa és megőrizze. Fabius ellenben, a ki egye
bet sem látott mint vereséget, futást, hadvezérek és consulok 
halálát és öldöklését, a seregek holttesteivel borított tavakat, 
és síkságokat és erdőket, egész a tengerig vért és holtakat 
hömpölygető folyamokat, csakis önmagából merített tanácsot 
az állam intézése tekintetében, a melynek oszlopéi szolgált és 
megakadályozá, hogy mások hibái folytán hanyatlásnak indul
ván, végkép elmerüljön. De tán úgy látszik, nem oly nehéz 
egy szerencsétlenségek által megalázott és a szükség által az 
ész szavára hajlandóvá tett város sorsát intézni, mint egy jólé
tében elbizakodott és felfuvalkodott nép nagyzásának és vak
merőségének féket vetni; és ép ez úton keríté főleg hatal
mába Periklés az athénieket. Azonban a szerencsétlenségek 
nagysága és töméntelensége, a melyek amaz időkben a római
akra nehezültek, nagy és szilárd lelkületű férfiúnak mutatták 
Fabiust, a ki sem maga nem hajolt, sem elhatározásában meg 
nem ingott.

II. A Perikléstől meghódított Samos szembeállítható Taren
tum visszafoglalásával, sőt hitemre, Euboia megszerzése a cam- 
paniai városokéval, kivéve Capuát, a melyet Fulvius és Appius 
consulok vettek hatalmokba. Fabius, a mint látható, nyílt csatá
ban nem győzött, kivévén azt, a mely miatt első diadalmene
tét tartá. Periklés ellenben kilencz diadal-jelet állított fel ama 
győzelmekért, a melyeket szárazon és vizen nyert az ellenségen. 
De Perikléstől nem említenek oly tettet, a milyet Fabius vitt 
véghez, kiragadván Minuciust Hannibal kezeiből, a midőn egy 
teljes római hadsereget mentett m eg; valóban szép tett, a mely 
egyben bátorságról, eszélyről és jóságról tanúskodik. Másrészt
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azonban Periklésről nem említenek oly hibát, a milyet Fabius 
követett el, Hannibáltól ökreivel rászedetvén, midőn magától 
és véletlenből a szorosok közé jutott ellenségét elfogván, éjjel 
észrevétlenül, nappal pedig erőszakosan elosonni engedé, a mely 
körülmény folytán az a habozót megelőzte és legyőzte azt, a ki őt 
bekeríté. Hogyha egy derék hadvezérnek hivatása nemcsak a 
jelen körülményeit kihasználni, hanem a jövőt is helyesen meg
ítélni, úgy a háborúnak az athéniekre nézve oly kimenetele 
lett, a milyet Periklés előre látott és megjövendölt : t. i. sok 
vállalatokra bocsátkozván, elveszték hatalmukat. A rómaiak 
azonban Fabius véleménye ellenére Scipiót a karthagóiak ellen 
küldvén, mindent hatalmok alá hajtottak, nem véletlen szeren
cséjükkel, hanem a vezérnek bölcsesége és vitézsége által, a ki 
fegyverrel győzte le az ellenséget. így az egyik mellett hazája 
szerencsétlensége tesz bizonyságot, hogy előrelátása helyes veit, 
mig a másiknak teljes tévedését a siker tanúsítja. Egy hadve
zérre nézve azonban egyformán hiba, ha előrelátás híján kudar- 
ezot vall, vagy a kedvező alkalmat bizalmatlansága miatt el
szalasztja. Nézetem szerint egyedül a tapasztalatlanság az, a 
mely szüli a merészséget és megsemmisíti az önbizalmat. Eny- 
nyit hadi erényeikről.

III. Periklés ellen, mint államférfiú ellen, súlyos vádat képez 
az a háború, a melyet állítólag Ő idézett elő, ellenszegülvén, hogy 
a lakedaimonoknak valamiben engedjenek. De azt hiszem, hogy 
Fabius Maximus sem engedett volna semmit a karthagóiaknak, 
hanem nemesen szembeszállott volna a veszélylyel az elsőség 
miatt. Azonban Fabiusnak Minucius iránt tanúsított jósága és 
szelídsége rossz világot vet Periklésnek Kimon és Thukydidés- 
szel éreztetett pártszenvedélyére, a ki e derék aristokrata párti 
férfiakat ostrakismosszal száműzeté. Csakhogy Periklés hatalma 
és tekintélye nagyobb volt. De nem is engedé meg egy vezér
nek sem, hogy káros vállalatával a hazát veszélybe döntse, 
egyedül Tolmides vonta el magát befolyása alól és tervét erő
szakosan keresztül hajtván, a boiotiaiakkal szemben kudarezot 
vallott. A  többiek azonban hozzá csatlakoztak, és akaratának 
alá vetették magukat hatalmának nagysága miatt. Magát tekintve 
Fabius megbízható és hibától ment volt ugyan, de hátránya
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abban jelentkezik, hogy mások hibáinak megakadályozására 
hatalma nem volt. Mert a rómaiak nem szenvedtek volna annyi 
csapást, hogyha náluk Fabius oly hatalommal rendelkezett 
volna, mint Periklés az athénieknél. Az anyagi javakkal szem
ben magas lelkületéről tett bizonyságot az egyik az által, 
hogy mit sem fogadott el abból, a mit neki ajánlottak, a másik 
meg, hogy nagy összegeket engedett el ama nyomorultaknak, 
a kiket saját pénzén váltott ki a rabságból. Ez összeg ugyan 
nem volt éppen magas, csak mintegy hat talentum, de Perik- 
lésről valóban nem lehet megmondani, hogy tekintettel hatal
mára, mennyi anyagi előnyben és jutalomban részesülhetett 
volna a szövetségesek és királyok részéről. O azonban meg- 
őrzé megvesztegethetetlenségét és teljesen tiszta maradt. A mi 
pedig a középületek és templomok nagyszerűségét és az egyéb 
építkezések pompáját illeti, a melyekkel Periklés Athént fel- 
ékesíté, úgy ezekkel méltóan össze nem hasonlíthatók együtt
véve mindamaz emlékek, a melyekkel Róma a császárok előtt 
birt, mert ezekkel szemben az athéniek mind a kivitel nagy 
szerűsége, mind pedig az ízlés fenköltsége tekintetében egybe- 
hasonlíthatatlan elsőséggel bírnak.
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volt. Atyja Kleiniás saját felszerelésű háromevezős hajóján 
dicsőén harczolt Artemisionnál, később a boiotiaiak elleni had
járatban Koroneánál esett el. Alkibiadés gyámjai Xanthippos 
fiai, Periklés és Ariphron lettek, a kik rokonságban álltak 
vele. Helyesen állították, hogy Sokratés jóindulata és barátsága 
nem kis mértékben járult Alkibiadés dicsőségéhez. Mert noha 
Nikias és Demosthenés, Thrasybulos és Theramenés, az ő 
korában szintén kitűnő férfiak voltak, egyikök anyjának neve 
sem ismeretes, holott tudjuk, hogy Alkibiadés lakedaimoni 
származású dajkájának Amykla, nevelőjének pedig Zopyros 
volt a neve. Amazét Anthisthenés, emezét meg Platón tartotta 
fenn. Alkibiadés szépségéről tán egyebet sem kell mondani, mint 
hogy az élte minden korában, mint gyermek, ifjú és férfiú 
virágzó volt és fejlődése minden szakában szeretetre méltóvá 
és kellemessé tette. Mert nem minden szép embernek szokott 
ősze is szép lenni, a mint Euripidés mondá, ez előnyben 
Alkibiadés csak kevesekkel részesült testének szerencsés alkata 
és kiváló tulajdonai miatt, Mint mondják, beszédében még a

1 Ezt, mint héróst tisztelték a görögök, s Athénben oltára is volt.
26Plutarchos, I.

lkibiadés nemzetségének távoli őse, úgy látszik, Eurysa- 
kés 1, Aiax fia volt, anyai részről pedig az Alkmaionidák- 

‘ hoz tartozott: Deinomache ugyanis Megaklés leánya
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selypítés is illett hozzá és csevegésének megnyerő bájt tudott 
nyújtani. Selypítéséről megemlékszik még Aristophanés is, a 
midőn Theorost gúnyolja :

Aztán Alkibiades
Selypítve hozzám így szólt: «Látod-e 
Theó/ost ? lop pánt holló o//a van!»
Igazán selypíté ezt Alkibiades 2.

Archippos3 pedig Alkibiadés 
fiát így csúfolja: «Hetykén 
jár-kel, húzva maga után 
köpenyét, hogy minél in
kább hasonlítson atyjához; 
fejét lehorgasztja és sely
pítve beszél».

II. Alkibiadés jelleme ké
sőbb számos ellentétet és 
változékonyságot mutatott, 
a mit a messze vágó ese
mények és a sors viszon
tagságai magyaráznak meg. 
A természettől beléje oltott 
számos és nagy szenvedély 
közül a vetélkedés és az 
elsőségi vágy volt a legerő
sebb, a mint az gyermek
kori tetteinek fölemlítéséből 
kitűnik. Egykor a birkózás
ban szorongatva, hogy el ne 
bukjék, szájához húzta ellen

felének karját és kezét harapdálta. Ez most elbocsátá és azt 
mondá: «Alkibiadés, te harapsz, mint az asszonyok». «Nem 
én, válaszold ez, hanem mint az oroszlánok». Máskor, még 
kicsiny korában, koczkát játszott az utczán. A vetés sora ép 
reája került, a midőn egy terhes kocsi arra jött. Rászól tehát

Alkibiadés.

2 Aristophanés «Darazsak» 42. és kk. versei Arany J. fordítása 
szerint,

8 Komikus költő, Aristophanés kortársa.
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először a fuvarosra, hogy várjon, mert a dobás a szekér útjába 
esett. Ez duiván nem hallgat reája, hanem tovább hajt. A többi 
fiúk elszélednek, Alkibiadés azonban arczra veti magát a fogat 
előtt.és így elterülvén, oda szól hozzá, hogy hajtson keresztül 
rajta, ha akar. A fuvaros ijedten tartotta vissza fogatát, a nézők 
pedig megrémülve, kiáltozva futottak Alkibiadéshez. Midőn 
tanuláshoz fogott, illő engedelmességet tanúsított minden más 
tanítója iránt, csak a fuvolázástól szabódott, mint nemtelen és 
alacsony művészettől. Mert szerinte a lant és a plektron 4 keze
lése nem torzítja el az arczkifejezést és vonásokat, a melyek 
egy szabad emberhez illők, míg ha valaki a fuvolát fújja, úgy 
elidomtalanítja ér száját, hogy még barátai is nehezen ismerik 
fel arczát; a ki lanton játszik, szóval és énekkel kísérheti azt, 
ellenben a fuvola betömi a száját és minden hangot meg szót 
elzár, megsemmisít. «Ám fuvolázzanak, mondá, a thébai ifjak, 
azok úgy sem tudnak beszélni; de nekünk, athénieknek, mint 
atyáink mondják, Athéna a védő asszonyunk és Apollón az 
ősünk; az előbbi pedig elvetette a fuvolát5, az utóbbi még a 
fuvolást6 is lenyúzta». Ily részint tréfás, részint komoly indító 
okokból magát s másokat egyaránt távol tartott e művészettől 
Gyorsan elterjedt az ily beszéd az ifjúság között: helyesen 
cselekszik Alkibiadés, hogy iszonyodik a fuvolázástól és kigú
nyolja azokat, a kik ezt tanulják. És ez időtől fogva a fuvola 
ki volt zárva a nemes szórakozások köréből és a közmegvetés 
tárgya lett.

III. Antiphón7 gyalázó beszédeiben van megírva, hegy 
Alkibiadés gyerkőcz korában elszökött hazulról egyik szerető
jéhez, bizonyos Demokratéshez. Ariphon hirdettetni akará őt, 
de Periklés ezt ellenzé, mondván : «Ha meghalt, úgy a hirde
tés folytán csak egy nappal előbb tudjuk meg, ha pedig élet
ben van, egész hátralévő életére nézve elveszett.» Felhozza 
továbbá, hogy kísérőjét Sibyrtios küzdő iskolájában bottal

4 Oly eszköz, a melylyel a lant húrjait verik.
5 Minerva (Athena) találta fel a fuvolát, de mert arczát fúvás köz

ben eltorzítá, elvetette.
6 Marsyast, a ki vele a fuvolázásban vetélkedni mert.
7 Egy sophista, a kit a szavak gyilkosának neveztek.

26*
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agyon ütötte. Mindezek azonban hitelt nem érdemelnek, mert 
oly egyéntől származnak, a ki a gyűlöletet mesterségévé tette, 
hogy Alkibiadést gyalázza.

IV. Az előkelők közül már számosán csoportosultak köréje

Sokrates.

és udvarolták, de nyilvánvaló volt, hogy mindnyájan csak 
ifjonti szépségét csodálták és annak hódoltak. Ám Sokratés 
szeretete kiváló tanúságot tesz az ifjú erényei és jó természeti 
hajlamai mellett. Sokratés ezeknek fényét látta testi szépségén 
keresztülcsillámlani. De aggódva gazdagsága és előkelő szár
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mazása miatt, másrészt megóvni akarván Őt a polgárok, ide
genek és szövetségesek tömegének hízelgésétől és kedvezésé
től, feltette magában, hogy megvédi és ápolja, nehogy, mint 
a növény még virágában elveszítse vagy megrontsa gyümöl
csét. Mert a szerencse senkit sem szokott állítólagos javaival 
kívülről úgy elfödni vagy elzárni, hogy a bölcseség hozzá ne 
férhetne, és az őszinte de csípős szavak meg ne közelíthetnék.

Alkibiadést ugyan azoknak a hízelgése, a kik csak ked
vét keresték, elpuhítá és elszoktatá attól, hogy szavára hajt
son annak, a ki őt inti és oktatja, mégis vele született jeles 
tulajdonságainál fogva felismeré Sokratést, és megnyerni töre
kedett, míg előkelő és gazdag barátait távol tartá magától. 
Hamarosan bizalmasává tévé, és hallgatá beszédeit, nem mint
egy elkorcsosult örömöket hajhászó szeretőét, a ki a csókok- 
és ölelésekre vágyott, hanem a ki feltárta előtte lelke romlott
ságát és üres, esztelen hiúságát elnyomta. «Lebocsájtá szárnyát, 
mint levert kakas.» Sokratés működését csakugyan az istenek 
áldásának tekinté az ifjúság gondozására és üdvére nézve. Meg
vetve önmagát, amazt megbámulva, megszerető gyengédségét, 
tiszteié erényét úgy, hogy lelkében észrevétlenül támadt fel a 
szeretet képe, vagy mint Plato mondja, a viszontszeretet. 
Azért mindnyájan csodálkoztak, a midőn látták, hogy Sokra- 
tésszel együtt étkezik, vele űzi testgyakorlatait és megosztja 
sátrát, ő, a ki többi barátaival keményen és szeszélyesen, sőt 
némelyekkel meg épen fenhéjázva bánt, mint Anytosszal, 
Anthemion fiával, a ki szintén kedvelte Alkibiadést. Ez ugyanis 
idegenek számára vendégséget adván, Alkibiadést is meghívá 
a lakomára. Alkibiadés visszautasítja a meghívást és barátai 
társaságában otthon megrészegedvén, nagy zajjal Anytoshoz 
megy. Midőn itt az étkező terem ajtaja előtt megállva, meg
pillantja az ezüst és arany ivóedényekkel megrakott asztalokat, 
megparancsolja szolgáinak, hogy azoknak felét hordják el és 
vigyék ő hozzája. Ezután a nélkül, hogy belépésre méltatta 
volna, eltávozott. A vendégek méltatlankodva keltek ki Alki
biadés ellen, hogy durván és gőgösen bánt el Anytosszal. «Sőt 
ellenkezőleg, mondá Anytos, figyelmesen és gyengéden. Mert jogá
ban állott mindent elvinni, holott ő annak felét minekünk hagyta».
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V. így bánt Alkibiadés többi kedvenczeivel is, kivévén 
egy metoikost8, a ki, mint mondják, nem rendelkezett nagy 
vagyonnal, de mindenét eladván, mintegy ioo statért9 hozott 
Össze és Alkibiedéshez vitte azzal a kéréssel, hogy fogadja eh 
Ez elégülten, mosolyogva meghivá őt asztalához. Miután barát- 
ságosan megvendégelte, visszaadta aranyát és meghagyá néki, 
hogy a következő nap ígérjen rá az árverésnél azokra, a kik 
a közjövedelmeket bérbe venni akarják. Az ember szabadko
zott, mert a bérösszeg több talentumra rúgott, Alkibiadés 
azonban korbácscsal fenyegette, ha nem engedelmeskedik, 
mert személyes okokból, haragosa volt a bérlőknek. A metoi- 
kos tehát kora reggel az agorára ment, és az árverésnél egy 
talentumot10 fölül ígért. A bérlők bosszankodva összeállnak 
ellenébe és felhívják, hogy nevezze meg kezesét azon meg
győződésben, hogy kit sem fog találni. Emberünk zavarba jő 
és már távozni készül, a midőn feláll Alkibiadés és távolról 
oda kiált az archonokhoz: «Engemet írjatok fel, mondá, ez 
az én barátom, én kezeskedem érte?). A bérlők ezt hallva, nem 
tudták mit tevők legyenek, mert a következő év bérjövedel
méből szokták fedezni az előző évi hátralékot, így nem talál
tak módot zavarukból kimenekülhetni. Emberünkhöz fordultak 
tehát és pénzt ígértek neki. Alkibiadés megtiltá neki, hogy 
egy talentumnál kevesebbet elfogadjon. Midőn a bérlők meg
adták a talentumot, Alkibiadés meghagyá neki, hogy fogadja 
el azt és lépjen vissza. így juttatá haszonhoz az embert.

VI. Sokratésnek szeretete, a mely számos és hatalmas 
vetélytársra talált, mégis erőt vett Alkibiadésen. A jóindulatú 
ifjúra hatottak szavai, megváltoztatták szivét és könyekre 
indították. Néha azonban a hízelgőknek adta át magát, a kik 
élvezetekkel halmozták el és kisiklott Sokratés kezei közül. 
Ez valóságos hajtóvadászatot tartott utána, mint valamely 
szökevény rabszolga után. Mert egyedül csak Sokratéstől tartott és

8 Oly idegen, a ki Athénben telepedett le, és a nélkül, hogy pol
gárjogot nyert volna, bizonyos vagyoni jogokat élvezett.

9 Aranypénz, a mely körülbelül a huszfrankos arany értékével 
egyenlő.

10 4714 korona.
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szégyelte magát, a többieket mind lenézte. Kleanthés11 azt 
mondá, hogy Sokratés kedvenczét fülei által tartja hatalmában, 
míg vetélytársainak számos fogásra nyújt alkalmat, a melyek
kel ő nem élhet, értvén rajtok a gyomrot, az érzékiséget és 
az inyességet. Alkibiadés kétségtelenül könnyen hajlott az 
élvezetekre, legalább a Thukydidéstől említett kicsapongó élet
módja ily gyanúra szolgáltat alkalmat. De csábítói inkább hiú
ságát és dicsőségvágyát ragadták meg, és időnek előtte nagy 
szabású vállalatokba vetették, elhitetvén vele, hogy mihelyt 
megkezdi nyilvános szereplését, nemcsak a hadifőnököket és 
népvezéreket homályosítandja el, hanem még Periklés hatalmát 
és dicsőségét is túl fogja szárnyalni a hellének között. Vala
mint a tűzben meglágyult vas, a hideg vízben ismét megkemé- 
nyül és részecskéi összehúzódnak, úgy Alkibiadés is eltelve 
élvezetekkel és hiúságokkal, valahányszor Sokratés kezeibe 
került, ez megfékezte őt szavaival és befolyásával alázatossá, 
szerénynyé, sőt bátortalanná tette, minthogy belátta, mily 
fogyatkozásai vannak és mily távol áll az erénytől.

VII. Gyermekkorát meghaladván, egy iskola-mesterhez 
került és kérte tőle Homér műveit. Midőn ez azt mondá, hogy 
Homértől semmije sincs, arczul csapta s tovább ment. Egy 
másiknak meg, a ki azt állítá, hogy van Homérja, a melyet 
maga javított meg, azt feleié : «Micsoda, te az abc-ét tanítod 
és képes vagy Hornért kijavítani, mért nem tanítod hát a fel
nőtteket?» Egykor Periklésszel óhajtván találkozni, kapuja elé 
jött. Értésére adták, hogy nincs érkezése, mert az athénieknek 
adandó számadáson dolgozik. Alkibiadés e szavakkal távozott: 
«Nem jobb volna-e azon dolgoznia, hogy ne adjon számot 
az athénieknek». Még kora ifjúságában részt vett a Potidaia12 
ellen intézett hadjáratban, a hol Sokratés társa volt a sátor
ban és védője a harczokban. Heves ütközetre kerülvén a dolog, 
mindketten kitüntették vitézségüket. Alkibiadés megsebesült, 
de Sokratés elébe állott, hogy megvédje és fegyverrel mentse

11 Stoikos bölcsész, Kis-Ázsiából, Zeno tanítványa.
12 Potidaia, ma Cassandria, város a khalkidikei félszigeten Thra-

kiában.
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meg mindenki szeme láttára életét. Sokratést illette volna tehát 
teljes joggal a vitézség díja. Midőn a vezérek tekintettel Alki- 
biadés előkelő származására, ennek kívánták juttatni a kitün
tetést, Sokratés, a ki nemes érzeményekben akarta fejleszteni 
becsvágyát, maga tanúskodott először Alkibiadés mellett és 
kívánta, hogy adják neki a koszorút és a teljes fegyverzetet. 
A  delioni13 csata folyamán megfutottak az athéniek. Alkibi
adés lóháton volt, míg Sokratés kevesed magával gyalog húzó
dott vissza. Midőn Alkibiadés megpillantó, nem vágtatott el 
mellette, hanem oldalához állott és védelmezte az ellenség 
ellen, a mely nyomban volt és sokat megölt. Ez azonban 
később történt.

VIII. Hipponikost, Kallias atyját, a ki gazdagsága és elő
kelő származása miatt, nagy tiszteletben és tekintélyben állott, 
Alkibiadés egyszer arczul csapta. Nem ugyan haragból vagy 
a czivódás hevében, hanem pajzánságból, mert barátjaival erre 
fogadást tett. E vakmerő tett híre elterjedt az egész városban, 
és mint képzelhető, közingerültséget keltett. Másnap reggel 
megjelent Alkibiadés Hipponikos háza előtt, és ajtaján kopog
tatván, belépett hozzá. Létévé köpenyét és testét oda tartá, 
felszólítván, hogy fenyítse és korbácsolja meg. Hipponikos 
megbocsájta néki és haragját elnyomó, később pedig leányát, 
Hipparetét, nőül adá hozzá. Némelyek azt állítják, hogy nem 
Hipponikos, hanem fia, Kallias adta Hipparetét tíz talentum14 
hozománynyal Alkibiadésnek.

Midőn Hipparete anya lett, másik tíz talentumot követelt 
Alkibiadés, mert ebben állapodott volna meg azon esetre, ha 
gyermekeik lesznek. Kallias kijátszástól tartván, megjelent a 
nép előtt és vagyonát meg házát reá rúházta arra az esetre, 
ha utód hátrahagyása nélkül halna meg. Hipparete kötelesség- 
tudó nő volt, a ki férjéhez ragaszkodott. De ennek idegen és 
városi nőkkel folytatott viszonyai elkeseríték házas életét, el
hagyó tehát férje házát és bátyjához vonult. Alkibiadés mit 
sem vetett erre, sőt folytató kicsapongásait. Az elválási kér

13 Boiotiában a tengerparton, Apolló templománál.
14 47,140 korona.
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vényt az archonnál kellett benyújtani, és pedig nem meghatal
mazott által, hanem saját személyében. Midőn Hipparete meg
jelent, hogy a törvénynek eleget tegyen, ott termett Alkibiadés, 
karjaiba ragadta és a téren keresztül hazavitte, a nélkül, hogy 
valaki útját állani, vagy tőle elvenni merte volna. Nála is 
maradt egész haláláig, a mely nem sokkal utóbb következett 
be, hogy Alkibiadés Ephesosba hajózott. Ez erőszakos tettét 
egyáltalán nem tartották sem törvény-, sem természetellenes
nek. Mert a törvény, úgy látszik, ép azért követeli az elválni 
kívánó nőnek megjelenését a hatóság előtt, hogy a férjnek 
alkalma legyen vele kiegyezni és ismét egyesülni.

IX. Volt Alkibiadésnek egy csodálatra méltó szép és nagy 
kutyája, a melyet hetven mináért15 vett. Ennek levágta far
kát, noha igen szép volt. Barátai megszólták ezért azt mondva, 
hogy mindenki ócsárolja őt és szidalmazza kutyája miatt. Alki
biadés mosolyogva feleié : «Ép ez az, a mit akarok. Azt aka
rom ugyanis, hogy erről fecsegjenek az athéniek, nehogy még 
rosszabbat beszéljenek felőlem.»

X. Első fellépése a népgyülésen, mint mondják, önkény- 
tes pénz-kiosztással volt kapcsolatban, noha minden tervsze
rűség nélkül. Az agora mellett haladt el, midőn az athéniek 
nagy zajongásban voltak; megkérdezi a zaj okát. Elmondják, 
hogy pénz-kiosztás történik; oda lép tehát és ő is oszt ki. 
Erre a nép tapsol és kiabál, Alkibiadés örömében megfeled
kezik a fürjről 16, a melyet történetesen köpenye alatt vitt. A 
madár megrémül és elszalad, az athéniek még nagyobb zajt 
csapnak, számosán felkelnek és vadászatot tartanak rá. Végre 
Antiochos, a kormányos megfogja és visszaadja Alkibiadésnek, 
a miért nagy barátságban állott nála.

Politikai működésre tág kaput nyitott Alkibiadésnek szár 
mazása, gazdagsága, hadi vitézsége, számos barátja és rokona. 
Azonban mivel sem kívánt inkább uralkodni a néptömeg fölött, 
mint szavainak varázsával És hogy ügyes szónok volt, nem
csak a komédia írók tanúsítják, hanem a leghatalmasabb

15 5508 korona.
16 A fürjeket is, mint más állatokat, bizonyos játékokra és küz

delmekre tanították be az athéniek, és e közben fogadásokat tettek.



4i o P L U T A R C H O S .

szónok is 17 azt állítja Meidias ellenni beszédében, hogy Alkibi- 
adés egyéb tulajdonai mellett, nagy szónoki lehetséggel birt. 
Ha Theophrastosnak hitelt adunk, a ki buzgó és jártas tör
ténetíró volt, mint bármelyik bölcselő, úgy Alkibiadés rendkí
vül ügyes volt a megfelelő gondolat feltalálásában. De mert 
nemcsak ezt kérésé, hogy mit kelljen mondania, hanem, hogy 
mily szavakat, kifejezéseket használjon, ezekkel pedig nem 
bővelkedett, gyakran hibát ejtett, beszéde közben megakadt 
és elhallgatott, hogy magát összeszedje és gondolatait tovább 
fűzze, mert a kifejezés elméjét cserben hagyta.

XI. Nagy hírre tettek szert istállói már fogatainak nagy 
száma miatt is. Mert senki kívüle, akár magán egyén, akár 
király, nem küldött hét kocsit az olympiai játékokhoz, csupán 
ő. És hogy győzött, de még a második és Thukididés szerint 
a negyedik, Euripidés szerint pedig a harmadik díjat is el
nyerte, ezzel fényben és dicsőségben túlszárnyalt minden e 
téren levő versenygést. Euripidés ezt így énékli meg: «Te 
rólad zeng énekem, Kleinias fia. Szép a győzelem, de a legszebb 
az, mivel egy hellén sem dicsekedhetik : a kocsi-versenyben 
az első, a második és harmadik díjat fáradság nélkül el
nyerni, kétszeresen olajággal megkoszorúztatni és a hírnöktől 
győztesnek kihirdettetni».

XII. Győzelmének fényét még tündöklőbbé tette a váro
sok vetélykedése, hogy őt ünnepeljék. \z ephesosiak pompá
val ékesített sátort állítának fel számára, Chios városa lovaid 
nak takarmányt adott és nagyszámú áldozati állatot, a lesbo- 
siak ellátták borral és egyéb szükségletekkel vendégszerető 
asztalát. Mindazáltal a rágalom és gonosz indulat rossz hírbe 
hozták dicsőség után való vágyát. Mondják, élt Athénben egy 
derék férfiú, Diomedés, Alkibiadés barátja, a ki az olym
piai győzelemre vágyott. Ez értesült, hogy az Argos-beliek- 
nek egy állami kocsijok van, de másrészt tudta, hogy Alkibi- 
adésnek Argosban nagy tekintélye és számos barátja van, biz
tatta tehát, hogy vegye meg számára e kocsit. Alkibiadés megveszi, 
de magára íratja és nem sokat vet Diomedesre, a ki elkese

17 Demosthenes.
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redésében az isteneket és embereket hívja tanúságul. Úgy lát
szik, hogy a dolog pörre került, és Isokretes beszédet irt a 
«kocsiról)) a fiatal Alkibiadés számára ; ebben azonban felpe
resként Tisias szerepel, nem Diomedes.

XIII. Alig hogy a közpályára vetette magát, noha még 
egészen ifjú vala, a többi népvezéreket csakhamar elhomályo- 
sítá. Mindazáltal küzdenie kelle Phaiax Erasistratos fia és Ni- 
kias, Nikeratos fia ellen. Ez már előrehaladott korban állott 
és legkiválóbb hadvezérnek tartatott. Phaiax azonban, mint ő, 
akkor kezdett emelkedni, előkelő szülőktől származott, de egyéb 
tulajdonságaira, nevezetesen az ékesszólásra nézve nála hátrább 
állott. Inkább a társalgásban volt kellemes és megnyerő, mint 
alkalmas a nyilvános küzdelmekben helyt állani. Mint Eupolis 
mondja: «Ügyes fecsegő, ámde tehetetlen szónok». Említik 
Phaiax egy beszédét Alkibiadés ellen, a melyben egyebek közt 
az van mondva, hogy a város tulajdonát képező számos arany 
és ezüst díszedényeket Alkibiadés, mint sajátjait, mindennapi 
szükségletére használta fel. Élt akkor Athénben egy bizonyos 
Hyperbolos, Perithoidéből, a kiről Thukydidés, mint gonosz 
emberről emlékszik meg, s a ki gúnytáblája volt a komédia- 
iróknak a színpadon. Ez siket volt a rossz véleménynyel szem
ben és egyaránt érzéketlen a megvetés és tisztesség iránt, a 
mi elvégre is szemtelenség és eszeveszettség, de némelyek bátor
ságnak és merészségnek tartják. Senki sem szerété, de a nép 
gyakran felhasználá, hogyha tekintélyes embereket akart lea
lázni és rágalmazni. A nép az ő izgatása következtében ép 
alkalmazásba volt veendő az ostrakismust, a melylyel ugyanis 
száműzik azt, a ki dicsőségre és hatalomra nézve kiemelkedik 
polgártársai közöl, hogy kisebbítsék, még pedig inkább az irigy
ségnek vigasztalására, mint a félelem megkönnyítésére. Minthogy 
nyilvánvaló volt, hogy az ostrakismus a három férfiú egyikére 
nehezedik, Alkibiadés a pártokat egyesíté és Nikiasszal megállapo
dásra jutván az ostrakismost Hyperbolosra fordítá. Némelyek 
állítása szerint nem Nikiasszal, hanem Phaiaxszal lépett egyez
ségre és ennek pártjával megerősödve űzé ki Hyperbolost, a 
ki ugyan ezt egy csöppet sem várta. Mert egy névtelen és
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hiábavaló ember se került e büntetés alá, a mint Platon a 
komédia-író mondja, a midőn Hyperbolost felemlíti:

Való. nagyon méltó, hogy rossz sors érje őt,
De így méltatlanul lakolt a becstelen;
Az ostrakismos ilyennek nem büntetés.

Különben ezzel egy más történeti értekezésemben bővebbben 
foglalkoztam.

XIV. Alkibiadést azonban nem kevésbbé sérté ama bámu
lat, a melyben az ellenség Nikiast részesíté, mint a tisztelet, 
a melylyel polgártársai környezék. Proxenosa18 volt ugyanis 
Alkibiadés a spártaiaknak és a Pylosnál19 elfogattaknak 
szolgálatokat tett. De minthogy főleg Nikias által nyertek 
békét és kapták vissza a foglyokat, felette kedvelték őt. A 
hellének közt közszájon forgott, hogy Periklés szította fel a 
háborút, Nikias pedig megszüntette, és ama békét a többség 
Nikias békéjének nevezte el. Mindez igen bosszantotta Alki
biadést és irigységből elhatározta a békekötés megszegését. A 
mint először észrevevé, hogy az argosiak a spártaiak iránti 
gyűlölségből és félelemből csak az alkalmat keresik az elszaka
dásra, titokban reményt keltett bennök az athéniek szövetsége 
iránt és bátorítá őket, majd küldöttek által, mrjd meg szemé
lyesen értekezvén a nép elöljáróival, hogy ne féljenek és ne 
engedjenek a spártaiknak, forduljanak az athéniekhez és várják 
be, a mihez közel állanak, hogy megbánván a békét, azt 
megszegik. Midőn a spártaiak szövetségre léptek a boiotiaiak- 
kal és Panaktont20 nem ugyan jó karban, mint kelle, hanem 
lerombolva adták át az athénieknek, Alkibiadés látván az 
athéniek haragját, még inkább feltüzelé őket. Lármát csapott

18 Proxenos, ügyvivő, hasonló a mai consulokhoz. Egy külföldi 
állam megbízta egy másik állam polgárát, hogy érdekeit védelmezze 
saját államában.

19 Messeniában szemben Sphakteria szigetével, a melyen Demosthe- 
nés athéni vezér négyszáz spártait fogott el.

20 Attika és Boiotia határán levő erősség, a melyet a boiotiaiak 
bevevén, a spártaiaknak adták át, ezek pedig a pylosi foglyokért akar
tak kicserélni.



Nikias ellen és gyanusítá minden alap nélkül, hogy: vezér
korában nem akará a Sphakteria szigetén visszahagyott ellen
séget foglyul ejteni, és midőn azt mások elfogták, szabadon 
bocsátá és átadá a spártaiaknak, hogy kedvökben járjon. 
Azután nem beszélé le őket, noha barátságos lábon állt velők, 
hogy a boiotiaiakkal és a korinthosiakkal ne szövetkezzenek, 
hanem megakadályozza, hogy a görögök közül, a kik hajlandók, 
barátai és szövetségesei legyenek az athénieknek, ha ez nincs a 
spártaiak ínyére. Az ügyek rossz fordulatot vettek Nikiasra 
nézve, a midőn szerencséjére Spártából követek érkeztek mél
tányos ajánlatokkal és kinyilatkoztatták, hogy minden elfogad
ható és igazságos kiegyenlítésre teljes hatalommal jöttek. A 
tanács szívesen fogadta őket, és a nép a következő nap szán
dékozott gyűlést tartani. Félt ettől Alkibiadés és keresztül 
vitte, hogy a követek vele tárgyalásokba bocsátkozzanak. 
Midőn összejöttek, így szólott hozzájok: «Mi jut eszetekbe 
spártaiak? Nem tudjátok, hogy a tanács mindig mérséklettel 
és barátságosan viselkedik azok iránt, a kik hozzá fordulnak, 
míg a nép dölyfös és nagyravágyó. Ha kijelentitek, hogy teljes 
hatalommal jöttök, úgy jogtalan és erőszakos követelésekkel 
áll elő Azért hagyjatok fel e balgasággal; hanem ha szándé
kotok méltányos alkut kötni az athéniekkel és akaratotok 
ellenére erőszakot nem tűrni, akkor a feltételeket úgy tárgyal
játok, mintha nem volnátok mindenre felhatalmazva. Mi segít- 
ségtekre leszünk szívességből a spártaiak iránt». Ezeket mondva, 
esküvel köti le magát, s így teljes bizalmukat megnyerve, el- 
távolítá őket Nikiástól; és csodálták ékesszólását meg belátását, 
a mely nézetök szerint a közönséges emberi mértéket meg
haladja. Másnap a nép összegyűlt és a követek megjelentek 
előtte. Alkibiadés fölötte barátságosan megkérdezi tőlök, milyen 
megbízással jöttek, ezek kijelentették, hogy nincs teljes meg
bízatásuk. Ekkor azonnal haragos hangon kel ki ellenök Alki
biadés, mintha nem ő, hanem rajta követtek volna el jogta
lanságot, megbízhatlan, szószegő embereknek nevezi őket, a 
kiknek sem szavuk, sem eljárásuk, a miért jöttek, nem tisz
tességes. A  tanács bosszankodik és a nép ingerült. Nikiást
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rémület és levertség lepi meg a követek köpönyeg-forgatása 
miatt, nem gyanítva a csalárdságot és ravaszságot.

XV. így a spártaiakat elutasíták és Alkibiadést vezérnek 
választák, a ki Argost, Mantineat és Elist azonnal az athéniek 
szövetségeseivé tette. Eljárása módját senki sem helyeselte, 
de nagy eredményt ért el azzal, hogy majdnem az egész 
Peloponnésost szétszakítá és megrendíté, hogy egy napon Man
tinea körül annyi pajzsot állíta szembe a spártaiakkal és 
Athéntől lehetőleg távol tartá a veszélyes háborút, a melyben 
a győzelem a nyerő félnek semmi nagy előnyt sem nyújtha
tott, míg egy csatavesztés Spárta megmentését kétségessé 
tehette. Argosban az ezrek mindjárt a csata után kísérletet 
tettek, hogy a népuralmat megdöntsék és a várost a spár
taiak alá vessék. Ezek megjelennek és a demokratiát meg
szüntetik. De a nép fegyvert ragad és a helyzet ura marad. 
Alkibiadés pedig ott terem és a nép győzelmét megszilárdít
ván, reá bírja, hogy a hosszú falakat vezesse le egész a ten
gerig, hogy ezzel a várost egészen Athén hatalma körébe 
vonja. Építőket és kőfaragókat hozott Athénből és teljes buz
galmat tanúsított, úgy hogy magának nem kevesebb jóindu
latot és tekintélyt szerzett, mint a városnak. Reá bízta a 
Patrai-belieket21 is, hogy hasonló módon csatolják városukat 
a tengerhez. Midőn valaki azt mondá nekik : «Hisz elnyelnek 
benneteket az athéniek)), Alkibiadés ezt válaszolá: «Talán, 
de csak lassan és a lábon kezdve, míg a spártaiak a fejen 
kezdik és egyhuzamban nyelnek el benneteket». De azt is 
javaslá az athénieknek, hogy uralmokat a szárazföldön is ter- 
jeszszék és valósítsák meg azt az esküt, a melyet az ifjak 
Agraulos22 templomában tettek. Arra esküsznek ugyanis, hogy 
a búzát, árpát, szőlőt és olajfát tekintik Attika határának, a

21 Patrai Achaia tekintélyes városa a korinthosi-öböl bemenetelénél.
22 Az athéniek és eleusisiak közt levő háború folyamán Apolló ki

jelenté egy jóslatában, hogy nem lesz szerencsés vége a háborúnak az 
athéniekre nézve, hacsak valaki közülök fel nem áldozza magát a hazáért. 
Agraulos, Kekrops király leánya, erre leveté magát a fellegvárból. Ennek 
tiszteletére emeltek templomot az athéniek és elrendelték, hogy mielőtt 
az ifjúság a háborúba indulna, tegye le a szóban forgó esküt.
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mi által arra oktatják őket, hogy minden megmívelt és gyü
mölcstermő földet sajátjuknak tekintsenek.

XVI. Míg politikai működésében és beszédeiben annyi 
okosságot meg ügyességet tanúsított, másrészt folytatá kéjelgő 
élete módját, ivásban és szerelemben való kicsapongásait, ruhá
zatában az asszonyias fényűzést. Bíboröltönyével söprette a 
piaczot, feltűnő fényt fejtett ki. Háromevezőseinek fedélzetén 
bevágásokat készíttetett és párnáit, hogy puhábban fekhessék, 
nem a padozatra, hanem hevederekre vettette. Arany pajzsán 
nem a honi czímert23 viselte, hanem a kezében villámot tartó 
Erőst24. Az előkelő ifjak útálattal és bosszúsággal tekintettek 
mindezekre, megborzadtak megvető és törvénytipró magavise
letén, a mely zsarnoksággá és eszeveszettséggé fajulhat. A nép
nek érzületét Alkibiadés iránt helyesen jellemzi Aristophanés, 
a midőn így szól:

Kívánja, gyűlöli s mégis szeretné, 

még inkább csípős hasonlatával :
Nem kell oroszlánkölyköt felnevelni 
A városban, oroszlánt még kevésbbé :
De a ki fölnevelte, tűrje is.25

Azonban önkéntes adakozásai, az általa rendezett ünnepségek, 
bőkezűsége a polgárság iránt, a melyben senki fölül nem multa, 
elődeinek dicsősége, szavának hatalma, testi szépsége és ereje, 
harczi bátorsága és tapasztalata minden egyebet elfeledtettek 
és türtőztették az athénieket, a kik hibáit mindig a leggyen- 
gédebb kifejezésekbe burkolták, mint az ifjúság kitöréseit és 
szertelenségeit. Ilyen volt az is, hogy Agatarchos festőt zárva 
tartotta, míg csak házát kifesté, a midőn aztán megajándé
kozva elbocsátá. így felképelte Taureast, a ki vele szemben 
karvezető volt és vitássá tette győzelmét. így továbbá egy 
melosi26 nőt választott ki szeretőjének a foglyok közöl és ettől

28 Athéna képe, olajág és a bagoly.
24 A szerelem istensége.
25 Aristophanes «A békák» 1359 és 1375 s kk. versei Arany J. 

fordításában.
26 Sziget az aegei tengerben, most Milo. Híres az ott feltalált Venus 

szobra miatt.
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született gyermekét fölneveié. És ezt emberszeretetnek nevez
ték, noha a mélosi ifjúság lemészárlásának főokozója ő volt, 
mert a határozat mellett szólalt fel. Midőn Aristophon lefesté 
Nemeát, a mint ölében tartja ülve Alkibiadést, az egész világ 
összefutott és gyönyörrel szemlélte a festményt. De az öregeb
bek méltatlankodtak e tettek felett, a melyek zsarnoki szeszélyt 
és törvény-megvetést árultak el. Úgy látszik, nem helytelenül 
mondá Archestratos 27, hogy Hellas két Alkibiadést nem bírt 
volna el. Az embergyűlölő Timon találkozván Alkibiadésszel, 
midőn ezt nagy siker érte a népgyülésen, és a nép tüntetőleg kí
sérte haza, nem fordult el, nem is tért ki előle, mint mások
kal tenni szokta, hanem egyenest hozzá tartva megfogá kezét; 
«Helyesen teszed — mondá — hogy emelkedel, mert a te 
emelkedésed nagy szerencsétlenség lesz ezekre nézve». Néme
lyek kinevették, mások leszidták, voltak a kikre szavai mély 
benyomást tettek. Ennyire meg voltak oszolva a vélemények 
Alkibiadés fölött jellemének változékonysága miatt.

XVII. Sicilia birtokára már Periklés életében vágyódtak 
az athéniek. Mihelyt ez meghalt, megszerzéséhez fogtak, és a 
syrakusiaktól megsértett népekkel való szövetség ürügye alatt 
mindannyiszor segélyt küldöttek, a mivel egy nagyobb hadjá
rat alapjait vetették meg. A ki azonban a szenvedélyt bennök 
lángra lobbantá és reá beszélé őket, hogy ne apránkint és 
részenkint lássanak a sziget meghódoltatásához, hanem nagy 
hajóhaddal vitorlázzanak oda, az Alkibiadés volt. Nagy reményt 
keltett a népben, de még nagyobbra tört ő maga. Mert remé
nyeihez képest Siciliát csak a hadjárat kezdetének képzelte, 
nem pedig végczéljának, mint a többiek. Nikias nehéz vállalat
nak tartván Syrakusai elfoglalását, törekedett a népet attól el
terelni. Alkibiadés ellenben még Karthágóról és Lybiáról is 
álmodozott és ezek elfoglalása után már Itáliát meg Pelopon- 
nésost vélte bírni, Siciliát pedig alig hogy a hadjárat szertá
rának tekinté. Csakhamar megnyeré az ifjúságot, a melyet a 
remény lelkesített, hallgatván az öregebbek csodálatos elbe
széléseit a hadjárat színteréről, úgy hogy a várócsarnokokban

27 Siciliai költő, a ki Alkibiadés korában Athénben élt.



ALKIBIADÉS. 417

és félkörökben 28 ülve sokan a sziget alakját, Afrika és Kar
thágó fekvését rajzolgatták. Mondják, hogy Sokratés, a böl
cselő és Metón, a csillagjós semmi üdvösét nem reméltek a 
városra nézve eme hadi vállalatból. Az elsőt úgy látszik bizal
mas védő szelleme sugalmazta, Metón pedig akár, mert szem
lélődése folytán félt a jövőtől, akár, mert jövendölő tudományát 
vette valamikép alkalmazásba, őrültnek tetteié magát és égő 
fáklyát ragadva felgyujtá saját házát. Némelyek azt állítják, hogy 
Metón nem színlelt őrültséget, hanem éjjel felgyujtá házát és 
másnap reggel a nép elé járulván, könyörgött, hogy fiát, tekin
tettel e nagy szerencsétlenségre, mentse fel a hadi kötelezet- 
ség alól. Ily módon rászedvén polgártársait, elnyerte azt, a mit 
kívánt.

XVIII. Nikias akarata ellenére választatott vezérré, a 
mennyiben e méltóságot nemcsak önmagáért, de tiszttársa 
miatt is kerülni törekedett. Az athéniek előtt azonban úgy tet
szett, hogy a háború jobb reménynyel kecsegtet, ha annak 
vezetését nem egyedül Alkibiadésre bízzák, hanem az ő vak
merőségét Nikias óvatosságával mérséklik, mert a harmadik 
vezér Lamachos, noha előre haladott korú volt, mégis szintoly 
tüzesnek és vakmerőnek látszott a küzdelemben, mint Alki- 
biadés. Midőn a hadi felszerelés nagyságán és módján tanács
koztak, Nikias ismét kísérletet tett, hogy megakadályozza és 
elfojtsa a háborút. Alkibiadés azonban ellene szólott és győ
zött. Azután Démostratos szónok javaslatba hozta, hogy a vezé
rek teljes hatalommal legyenek felruházva úgy a hadi felsze
relés, mint az egész háború tekintetében. A nép ezt elfogadta, 
és már minden készen állott az elhajózáshoz, a midőn kedve
zőtlen előjelek mutatkoztak, még az ünnepekre vonatkozólag 
is. Adonis 29 ünnepei ugyanis ép e napokra estek, a melye-

2S Valószínűleg félköralakú épületek, a melyekben az ifjúság test
gyakorlatait tartotta.

29 Ezeket az ünnepeket Venus és Adonis tiszteletére ülték meg. Az 
első nap Adonis gyászos emlékének szólt, a kit vadkan ölt meg és e 
miatt Venus mély gyászt öltött. A második meg inkább Venus örömét 
ünnepelte, hogy az alvilág istennője megengedé Adonisnak, hogy az év 
felét Venusnál töltheti.

Plutarchos. I. 27
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ken a nők mindenfelé kihordják ama holtak képeit, a kiket 
temetni visznek és mellöket verve, siránkozva utánozzák a teme
tést. Azután a Hermes-oszlopok 30 megcsonkítása. Ezek leg
többjének arcza ugyanis egy éjjelen megcsonkíttatott, a mi 
nagy nyugtalanságba hozta még azokat is, a kik ilyesekre mit 
sem szoktak adni. Azt hiresztelték, hogy a korinthosiak vit
ték ezt véghez a Syrakusai-beliek miatt, a kik gyarmatosaik, 
hogy ezzel az előjellel visszatartóztassák az athénieket és eltán
torítsák a háborútól. Azonban a népen nem fogott sem e 
beszéd, sem azok véleménye, a ki e jelenségben mi rettentőt 
sem láttak, hogy ez nem egyéb, mint ifjú emberek csínja, a 
kik zabolátlanságukban ilyes pajzánságokra vetemedtek. De 
mivel a történtek Athénben nem csak méltatlankodást, hanem 
aggodalmat is keltettek, haragjokban és félelmökben valami 
nagy czélra törő összeesküvés merényletét látták s azért min
den gyanúnak szigorúan nyomában jártak, és a tanács, vala
mint a nép is néhány nap alatt több ízben gyűlést tartott ez 
ügyben.

XIX. Azalatt Androkles, demagóg néhány rabszolgát és 
metoikost állított elé, a kik Alkibiadést és társait azzal vádol
ták, hogy más szobrokat is megcsonkítottak és borozás köz
ben a mysteriumokból csúfot űztek. Elmondották, hogy bizo
nyos Theodoros adta a hirdetőt, Polytion a fáklyatartót, Alki- 
biadés pedig a főpapot, mig a többi jelenlevő társaik beavat
koztak és beavatottaknak szólították egymást. Ezek foglaltat
nak a Thessalostól Kimon fiától benyújtott vádiratban, a mely 
bepanaszolja Alkibiadést a két istennő 31 iránt tanúsított kegye- 
letlensége miatt. Felbőszült erre a nép és heves haragra ger
jedt Alkibiadés ellen, Androkles pedig, a ki nyílt ellensége 
volt Alkibiadésnek, még inkább ingerlé. Kezdetben nagy zavarba 
jöttek Alkibiadés és társai, de másrészt tapasztalák, hogy a 
hajóslegények és a katonák, akik Siciliába akartak evezni, oda-

80 Négyszegletes kőoszlopok, a melyek Hermest (Mercurius) ábrá
zolták. kezek és lábak nélkül és rendesem az épületek ajtaja elébe állít
tattak.

31 Demeter (Ceres) és Persephoné vagy Koré (Proserpina.)
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adók irányukban, és hallották, hogy a mantineaiak és argosiak 
ezer nehéz fegyveresből álló serege nyíltan kijelenté, hogy csak 
Alkibiadés kedvére vállalkozik ily hosszú tengeri hadjáratra 
és azonnal eláll attól, ha Alkibiadésnek bántódása leszen. Erre 
felbátorodtak és a védekezésre alkalomadtán jelentkeztek, viszont 
ellenségeik elcsüggedtek és attól féltek, hogy a nép elnézőbb 
lesz ítéletében Alkibiadésszel szemben, mert szüksége van reá 
Kieszelik tehát, hogy a szónokok közül azok, a kiket nem 
tartottak Alkibiadés ellenségeinek, de azért nem kevésbbé 
gyűlölték, mint nyílt ellenségei, keljenek fel a népgyülésen és 
mondják, hogy helytelen dolog az, ha a főparancsnok, a kit 
oly haderő élére helyeztek, és a midőn már a sereg és a szövetsé
gesek egybegyűltek, azzal vesztegeti az időt, hogy várja, míg a bírá
kat kisorsolják és a vizet32 méregetik: «Csak hajózzék el isten 
hírével és befejezvén a háborút álljon elő, hogy ugyanazon tör
vény alapján védje magát». Alkibiadés megértette az elhalasz
tásban rejtő gonosz szándékot. Kijelenté tehát a népgyü
lésen, hogy veszedelmes dolog őt ily nagy sereg élén folyto
nos aggodalmak között elküldeni, a midőn vádakat és rágal
makat hagy háta mögött. Haljon meg, ha nem tudja igazolni 
magát a vádak ellenében, ellenben ha igazolja és ártatlansága 
kiderül, ám vonuljon az ellenség ellen, a midőn nem kell a 
titkos árulkodóktól tartania.

XX. De szavainak nem volt sikere, mert megparancsolták, 
hogy keljen útra. Tengerre száll tehát vezértársaival ; hadereje 
közel 140 háromevezősből, 5 100 nehéz fegyveresből, körülbelül 
1 3 ° °  íjjasból és parittyásból meg könnyű fegyveresből és meg
felelő hadikészletből állott. Italiában kikötvén, elfoglalá Rhegi- 
umot és előterjeszté tervét, a mely szerint a háború viselendő 
volt. Nikias ellenzé azt, de Lamachos elfogadá, Siciliába hajó
zott tehát, és hatalmába keríté Katanát. De többet nem vég
zett, mert az athéniek visszahívták és egyenest törvénybe 
idézték. Kezdetben, mint beszélték, csak ingatag gyanúsítá

32 Athénben és később Rómában is a bíróságok előtt vízi órákat 
— klepshydra — használtak arra a czélra, hogy úgy a vádló, mint a védő 
beszédét bizonyos időtartamhoz kössék.

2 7 *
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sokkal és rágalmakkal illették Alkibiadést a rabszolgák és 
metoikosok. De aztán, hogy eltávozott, ellenségei hevesebben 
támadták meg és a mysteriumok ügyét kapcsolatba hozták a 
Hermés szobrok megcsonkításával, mint egy és ugyanazon 
összeesküvésből eredő és a forradalomra irányuló cselekményt. 
A kit csak legcsekélyebb váddal illettek, minden törvényes 
eljárás mellőzésével börtönbe vetettek és megbánták, hogy 
Alkibiadést nem vonták akkoriban törvény elé és el nem Ítél
ték súlyos bűnei miatt. Iránta táplált haragjokat annál súlyo
sabban éreztették a kezök ügyébe eső rokonaival, barátjaival 
és bizalmasaival. A feljelentők neveit Thukydidés névszerint 
nem említi, mások Diokleidast és Teukrost nevezik meg, igy 
Phrynichos komédia-költő az alábbi versben :

Vigyázz, kedves Hermés, hogy ismét el ne ess',
S megsértve nyúts megint gaz vádra ürügyet! 

és Hermés : Vigyázok, mert nem óhajtok Teukrosnak én
Díjt adni, a véres kezű külföldinek.

De a feljelentők nem mutattak ki reája semmit biztosan 
és határozottan. Egyikök, a midőn megkérdezték, hogyan 
ismerhette fel a szoborcsonkítók arczát, azt feleié, hogy a hold 
világánál, pedig teljes tévedésben volt, mert midőn a dolog 
megesett, ép ujhold volt. Minden értelmes ember megütkö
zött ezen, de a népet nem tette engedékenyebbé a rágalmak 
tekintetében, hanem a hogy megkezdé, folytatá indulatosko
dását és börtönbe vetett mindenkit, a kit bárki is feljelentett.

XXI. Azok között, a kiket ekkor letartóztattak és vizs
gálat végett börtönbe vetettek, volt Andokidés szónok is, a 
kit Hellanikos történetíró Odysseus ivadékai közé számít. Ezt 
az Andokidést népgyülölő és olygarchikus hajlamú embernek 
tartották. A szobor-csonkítás gyanújába főleg az által került, 
hogy a nagy Hermés-szobor, az aigei törzs áldozati ajándéka, 
a mely háza közelében állott és egyike volt a csekély számú 
kiváló szobroknak, csaknem sértetlenül maradt. Azért nevezik 
még ma is Andokidés Hermésének, és az egész világ úgy 
hívja, noha a felirat rajta ellene tanúskodik. Történt, hogy 
egy azok közül, a kik ugyanazzal a bűnténynyel voltak vádolva,



ALK IBIA D ÉS. 4 2 1

mint Andokidés, és börtönbe kerültek, szoros barátságot 
kötött vele. Ez ugyan nem volt oly tekintélyes ember, mint 
Andokidés, de kitűnt belátásra és bátorságra nézve, neve 
Timaios volt. Ez reá beszéli Andokidést, hogy vádolja be 
önmagát és néhány más egyént. A néphatározat ugyanis a 
beismerésben levőnek kegyelmet ígér, míg a pör kimenetele 
bizonytalan mindnyáj okra nézve, sőt legfélelmetesebb az elő
kelőkre nézve. Jobb lesz tehát hazugsággal megmenekülni, 
mint ugyanily vád alapján halállal kiműlni. Es a közérdeket 
tekintve szintén tanácsos néhány gyanús egyén feláldozásával 
számos derék embert megszabadítani a nép haragjától. Timaios 
szavai és okoskodása meggyőzték Andokidést. Vallomást tesz 
tehát önmaga és még mások ellen. A néphatározat erejénél 
fogva maga ugyan kegyelmet nyert, a többieket azonban, a 
kiket megnevezett, mind kivégezték, a menekvők kivételével. 
Hogy szavai több hitelre találjanak, néhány rabszolgáját is 
belevont a följelentésébe. De a népnek, hogy ennyire jutott, 
mégsem csillapult haragja, mert megszabadulván a szobor
csonkításoktól, tétlen haragjának egész hevével Alkibiadésre 
tört. Végre aztán a Salaminiát33 küldötték el utána azzal az 
óvatos parancscsal, hogy erőszakot ne kövessenek el rajta és 
hozzá ne nyúljanak, hanem higgadt szavakkal hívják fel, kövesse 
őket a bíróság elé és igazolja magát a nép előtt. Féltek 
ugyanis attól, hogy az ellenséges földön a seregben zavargás 
és lázadás támad, mit ugyan Alkibiadés is könnyen szíthatott, 
ha akart. A katonák, hogy eltávozott, elcsüggedtek és előre 
látták, hogy a háború Nikias alatt hosszúra nyúlik és elbénul, 
miután úgyszólván a vállalat rugójától fosztották meg őket. 
Mert bár harczias és vitéz ember volt Lamachos, szegénysége 
miatt sem tekintélylyel, sem befolyással nem bírt.

XXII. Alig hogy elhajózott Alkibiadés, máris Messena 
birtokától fosztá meg az athénieket. Találkoztak ott ugyanis 
olyanok, a kik hajlandók valának a várost feladni, ezeket jól 
ismerte Alkibiadés, feljelenté tehát őket a syrakusaiak párto

33 Háromevezős gálya neve, a melyet a bevádlott vezérek után 
szoktak az athéniek kiküldeni.
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sainak és így meghiusítá tervöket. Thurioiba34 érkezvén, a 
mint kiszálla a hajóból, elrejté magát és kikerülé a kutatókat. 
Valaki ráismert is megszólította : «Tehát nem bízol Alkibiadés 
hazádban?» «Minden egyébben, feleié, de ha életem forog szó
ban, még anyámban sem bíznék, nehogy tévedésből a fekete 
kavicshoz35 nyúljon a fehér helyett.» Később meghallotta, 
hogy az athéniek halálra ítélték. «De majd megmutatom, 
mondá, hogy élek.» A vádlevél ellene a följegyzések szerint 
így szólott: «Kimon fia, Thessalos Lakiából, vádat emel 
Alkibiadés, Kleinias fia ellen Skambonidaiból, a két istennő 
Démétér és Koré megsértése miatt, hogy a mysteriumokat 
utánozta és saját házában barátai előtt előadta, oly ruhába 
öltözködve, minőt a főpap visel, midőn a szentségeket fölfedi, 
önmagát főpapnak nevezteté, Polytont fáklyavívőnek, a phegaiai36 
Theodorost hirdetőnek, többi társait pedig mysteseknek és 
epopteseknek 37 czímezte, az Eumolpidák, 38 az eleusisi hirde
tőktől és papoktól megállapított szabályok és szokások elle
nére». Az athéniek Alkibiadést távollétében halálra ítélték, 
vagyonát elkobozták és ezenfelül elrendelték, hogy minden 
pap és papnő átokkal sújtsa. Mint mondják, egyedül Theano, 
Menón leánya tiltakozott e határozat ellen, kijelentvén, hogy 
ő áldás, nem pedig átkozás végett lett papnővé.

XXIII. Mialatt ily súlyos ítélettel sújtották, Alkibiadés 
Argosban időzött, mert hogy Thurioiból elmenekült, Pelopon- 
nesosba kelt át. Félve ellenségeitől, lemondva végleg hazájáról, 
Spártába küldött védelmet és biztonságot kérve azzal az 
ígérettel, hogy nagyobb hasznára és szolgálatára leend, mint 
a mennyivel előbb mint ellenség károsítá. A spártaiak telje-

31 Lucaniában, Itáliában.
35 A bírák fekete kavicscsal szavaztak, ha elmarasztaló és fehérrel, 

ha felmentő ítéletet hoztak.
36 Lakia, Skambonidai és Phegaia falvak Attika területén.
37 Mystes-eknek nevezték azokat, a kiket a kisebb mysteriumokba, 

epopteseknek pedig azokat, a kiket a nagyobb mysteriumokba avattak be.
88 Eumolpidák Eumolpos leszármazói, a ki az eleusisi mysteriumo

kat alapította. A hirdetők Kerix, Hermés fiának ivadékai. Mindkét család
ból valók bizonyos szent cselekményeket végeztek az eleusisi ünnepeken.
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síték kérését és befogadták. Bízvást eljött és első dolga volt, 
hogy a spártaiakat, a kik folyton haboztak és késedelmeztek, 
a Syrakusai-belieknek segélyt nyújtani, sarkalá és sürgeté, 
hogy küldjék el a csapatok élén Gylippost Siciliába az ottani 
haderő megsemmisítésére. Másod sorban, hogy odahaza is 
indítsanak háborút az athéniek ellen. Harmadszor, a mi a leg
fontosabb, hogy Dekeliát39 erősítsék meg, a melylyel nagyobb 
veszedelmet és romlást hozott hazájára, mint bármi mással. 
Midőn elismerést aratott nyilvános szereplésével, nem kevésbbé 
bámulták magán életét. Meg tudta nyerni a nép kegyét és 
elbűvölé életmódjával, a melynek spártai színt adott. Látva 
miként nyiretkezik csupaszra, hogy fürdik hideg vízben, mint 
barátkozik meg az árpakenyérrel és a fekete levessel, az ember 
nem hitte, és kétségbe vonta, hogy e férfiú valaha szakácsot 
tartott házánál, vagy illatszerest látott, avagy milétosi köntöst 
érinteni is mert. Mivel, mint beszélik, a többek között az volt 
egyik kiváló képessége és művészete, hogy az embereket meg 
tudta nyerni azzal, hogy ízlésükhöz alkalmazkodott, életük 
szokásaival azonosítá magát és gyorsabban változtatá színét, 
mint a khameleon, azzal a különbséggel, hogy az állat, mint 
mondják, egy színt, a fehéret képtelen felvenni; Alkibiadés 
előtt azonban különbség nélkül, akár jó, akár rossz úton járt, 
nem volt semmi, a mit utánozni és a mihez alkalmazkodni nem 
tudott volna. Spártában szenvedélyes testgyakorló, józan és 
komoly, Ióniában puha, élvezethajhászó és könnyelmű volt, 
Thrakiában iszákos, Thessaliában szenvedélyes lovas, Tisa- 
phernes satrapa udvarában pedig pompája és pazar élete módja 
felülmúlta a perzsa fényűzést. Nem mintha könnyen tért volna 
át egyik szokásról a másikra, vagy erkölcseiben teljes válto
záson ment volna át, de ha hű marad természetéhez, meg- 
sértheté a vele érintkezőket, azért mindig oly alakot öltött és 
oly álarcz alá bujt, a mely ezeknek tetszetős volt. Spártában 
ha valaki külsejét tekinté, elmondhatá, hogy «nem Achilleus

39 Dekelia Attikában, Boiotia határánál, három mérföldre Athéntől. 
Ennek megerősítése folytán szárazföldi zár alá vették Athént, úgy hogy 
oda a vidékről mit sem lehetett bevinni.
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fia, hanem maga Achilleuso, olyan a minővé Lykurgos nevelte 
volna, de a ki valódi szenvedélyeit és tetteit felfogta, reá 
kiálthatott: «Ma is csak a régi asszony». 40 A hadban távol 
levő Agis király nejét elannyira elcsábítá, hogy viselős lett 
tőle, sőt azt nem is tagadá. Fiúgyermeket szülvén, nyilváno
san Leotychidesnek nevezteté, otthon azonban barátnői és 
rabszolgái előtt suttogva megvallá, hogy Alkibiadés a neve, 
ily nagy szerelem vett erőt e nőn. Nyegleségében be is vallá 
Alkibiadés, hogy nem kicsapongásból vagy kéjvágytól elra
gadtatva tette azt, hanem hogy az ő származékai uralkodjanak 
a spártaiak felett. Mindezeket sokan bemondották Agisnak. 
De ő főleg az időszámításnak adott hitelt, mert a földindu
lástól megrémülve, nejének hálószobájából kiszaladt, azután 
pedig tíz hónapon át nem jött vele össze, és ennek elteltével 
született Leotychidés. Agis megtagadá, hogy tőle származott 
és később azért záratott ki Leotychides a királyságból.

XXIV. Az athénieket Siciliában ért szerencsétlenség után 
Khios, Lesbos és Kysíkos lakosai egyidejűleg követeket kői
dének Spártába átpártolásuk végett. A boiotok a lesbosiak 
ügyét pártolták, Pharnabazos pedig a Kysikos-belieket, Alki
biadés tanácsára azonban elhatározták, hogy elsőben a Khios- 
belieknek nyújtanak segélyt. Alkibiadés maga is oda hajózott 
és majdnem egész Ióniát elpártolásra bírta, majd egyetértésben 
a spártai vezérekkel, sok kárt okozott az athénieknek. Agis 
azonban, a ki már a felesége miatt szenvedett sérelem folytán 
ellenségévé lett, irigyelte dicsőségét, mert közszájon forgott, hogy 
majdnem mindent Alkibiadés tesz és juttat sikerre. A többi 
hatalmas és nagyravágyó spártaiak már szintén irigy szemet 
vetettek reá. Döntő befolyásra jutván, kieszközölték, hogy az 
archonok parancsot küldöttek Ióniába, hogy öljék meg Alki- 
biadést. Ez azonban titokban értesülvén, bár aggódott, mégis 
részt vett a spártaiak minden vállalatában, de óvatosan kike

40 Euripides Oresteséből van idézve, a midőn Helena siratja testvé
rét Klytaimnestrát és annak sírja fölött hajából akar áldozni, de hogy azt 
kímélje, csak füiteinek csúcsáról vág le hajat. Erre mondja az idézett 
szavakat Elektra.
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rülte, hogy kezökbe jusson. Biztonsága érdekében Tisapher- 
nésre, a király satrapájára41 bízta magát, a kinek csak
hamar első és legnagyobb embere Ion. Mert sokoldalú ügyes
ségét és szerfölötti ravaszságát csodálta a barbár, a ki maga 
sem volt őszinte, hanem gonosz indulatú és álnok barát. De 
különben is a mindennapi szórakozások és a társas együttlét 
közben tanúsított kellemeivel mindenkinek hajlamát megnyerd, 
mindenkinek vonzalmát lebilincseld. Sőt azok is, a kik féltek 
tőle és irigyelték, örömet és gyönyörűséget találtak abban, 
ha vele együtt lehettek és láthatták. Tisaphernés, a ki egyéb
ként jobban gyűlölte a görögöket, mint bárki a perzsák közül, 
oly annyira megnyereté magát Alkibiadés hízelgéseivel, hogy 
viszonthízelgésben fölűlmulá őt. így birtokában levő kertjeinek 
legszebbikét, a mely vizeivel viruló pázsitjaival pompás és királyi 
fénynyel készült pihenő és mulató helyeket nyújtott, Alkibiadés 
nevével ruházta fel, és azóta folyton úgy nevezé azt mindenki.

XXV. Felhagyva a spártaiak megbízhatlan barátságával, 
de mert Agistól is félt, ártani törekedett nekik és Tisaphernés 
előtt gyanúsítá őket. Azt tanácsolá, hogy ne támogassa őket 
oly buzgón és ne tegye tönkre az athénieket, hanem csak 
szűkösen nyújtson segedelmet, hogy gyengüljenek és lassan
ként menjenek tönkre, hogy a király kezére juttathassa mind
két népet, miután egymást kölcsönösen kimerítették. Tisa
phernés szívesen hajtott tanácsára és nem titkolá iránta való 
szeretetét, nagyrabecsülését, úgy hogy mindkét hellén párt 
Alkibiadésre veté szemét. Az athéniek szerencsétlenségök köze
pette megbánták az ellene hozott határozatokat, de Alkibiadés 
is le volt hangolva és félt, hogy hazája teljes pusztulásával a 
spártaiak zsákmánya lesz, a kik őt gyűlölték. Ez időben Athén
nek majdnem minden hadereje Samoson volt összepontosítva, 
innét indult ki a hajóhad, hogy az elpártolt városokat vissza
foglalja, hogy a birtokukban lévőket megvédelmezze, mert a 
tengeren ellenségeikkel a harczot felvehették, csak Tisapher- 
nistől féltek, meg a százötven phoinikiai hajótól, a melyek 
közeli megérkezését jelezték, midőn is aztán Athén megmen

41 A perzsa király egyik helytartója.
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tésének minden reménye elveszett volna. Alkibiadés tudván 
ezt, titkon üzenetet küld Samosba az athéni előkelőknek, és 
reményt nyújt nékik, hogy Tisaphernést barátjukká teszi, nem 
azért, mintha a népnek kedvére akart volna járni, vagy abban 
bíznék, hanem a nemesek érdekében, ha ugyan van szivökben 
bátorság, hogy a nép féktelenségét korlátozzák és a maguk 
erejéből megmentsék alkotmányukat, hazájukat. Mindnyájan 
szívesen hallgattak Alkibiadésre, csak egyedül deiradesi Phry- 
nichos, a vezérek egyike, gyanítá a valót, hogy Alkibiadés ép 
oly közönyös az olygarchia, mint a demokratia iránt, hanem 
minden áron haza akar térni és azért rágalmazza a népet, 
hogy a hatalmasok kegyét és pártfogását elnyerhesse. Phry- 
nichos tehát ellene volt, de véleményével kisebbségben marad
ván, miután így nyílt ellenségévé lett Alkibiadésnek, titkon 
jelentést tett Astyochosnál, az ellenséges hajóhad parancsno
kánál, felhíván, hogy ügyeljen Alkibiadésre és fogassa el két- 
színűsködéseért. De az áruló nem vévé észre, hogy árulóval 
van dolga. Astyochos ugyanis, a ki teljesen odaadó volt 
Tisaphernés iránt, és tapasztalta Alkibiadés nagy befolyását 
nála, értesíté őket Phrynichos közleményéről. Alkibiadés azon
nal visszaüzent Samosba, bevádolván Phrynichost. Mindnyájan 
megharagudtak és összeálltak Phrynichos ellen, a ki nem 
találva más menedéket jelen kellemetlen helyzetéből, a bajt 
még nagyobb bajjal igyekezett orvosolni. Ismét elkülde ugyanis 
Astyochoshoz szemére hányva árulkodását, ajánlkozott arra, 
hogy az athéniek hajóit és táborát kezére adja. De Phrynichos 
árulása nem volt kárára az athénieknek, mert Astyochos ismét 
elárulá őt és újra bemondá Alkibiadésnek Phrynichos ajánlatát. 
Ám ez előre sejté, sőt várá második bevádoltatását Alkibiadés- 
től, megelőzte tehát őt és értesíté az athénieket, hogy az 
ellenséges hajóhad támadásra készül és inté őket, hogy marad
janak hajóikon, táborukat pedig erősítsék meg. Míg az athé
niek ezzel foglalatoskodtak, levél érkezik ismét Alkibiadéstől, 
a melyben felhívja őket, őrizkedjenek Phrynichostól, mert 
hajótáborukat kész az ellenségnek elárulni. Ezek nem hisznek 
és azt képzelik, hogy Alkibiadés pontosan ismervén az ellen
ség előkészületét és tervét, visszaél azzal, hogy Phrynichost
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rágalmazza. Ebben azonban tévedtek, mert később, midőn 
Hermon, egy peripolos, 42 az agorán tőrével leszúrta Phry- 
nichost, az athéniek bírói vizsgálat után, noha már meghalt, 
árúlásban bűnösnek nyilvánították őt. Hermont és társait pedig 
megkoszorúzták.

XXVI. Alkibiadés barátai ezúttal hatalomra kerülvén 
Samosban, elküldik Peisandrost Athénbe a kormány megbuk
tatása végett, hogy bátorítsa az előkelőket : ragadják kezökbe 
az állam ügyeit és vessenek végett a demokratiának, mert 
csak e feltétel alatt fogja Alkibiadés részökre Tisaphernés 
barátságát és szövetségét megszerezni. Mindez azonban csak 
ürügyül szolgált azoknak, a kik az olygarchiát helyreállították. 
Mert midőn hatalomra jutottak az úgynevezett ötezerek, tulaj
donkép négyszázan43 voltak, többé keveset törődtek Alkibi- 
adéssel, a háborút is lanyhábban folytatták, részben mert nem 
bíztak a polgárokban, a kik még idegenkedtek a történt vál
toztatásoktól, részben mert azt remélték, hogy a spártaiak 
engedékenyebbek lesznek irányukban, a kik mindig együtt 
éreztek az oligarchiával. A városi nép ugyan kelletlenül, de 
nyugton maradt félelemből, mert a négyszázak sokat, a kik 
nyíltan ellenszegültek, lemészároltak. A samosi athéniek 
azonban, midőn ezekről értesültek, elkeseredésüben egyenest a 
Piraeusba akartak evezni. Elhivatták Alkibiadést, vezérré válasz
tották és felhívták, hogy álljon élükre és buktassa meg a 
zsarnokokat. Azonban Alkibiadés nem úgy érzé és viselé 
magát mint az, a kit a nép kegye rögtönösen felemel, azt 
hívén, hogy mindenben kedvét kell keresnie és semmiben

42 18-20 éves athéniek, a kik hadjáratokban nem vettek részt, hanem 
otthon maradtak a város és határok őrzésére.

43 Azelőtt t. i. minden athéni polgár közvetlenül gyakorolta befo
lyását a közügyekre azzal, hogy a népgyüléseken szavazott stb. Peisan- 
dros alkotmány-változtatásának lényege abból állott, hogy csak ötezer 
vagyonnal bíró polgárok jelöltettek ki és ezek intézték az államügyeket. 
Azután meg azt határozták, hogy válaszszanak 5 férfiút, ezek pedig jelöl
jenek ki százat a kormány vitelére, a kiknek mindegyike vegyen maga 
mellé hármat. így lettek négyszázan. Az ügyek vitele ezek kezeibe került, 
s ezek csakis fontosabb ügyekben hívták össze az ötezeret.
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ellent nem mondani azoknak, a kik őt a bujdosót és szám- 
űzöttet annyi hajó és oly haderő vezérévé és urává tették. 
Sőt inkább egy nagy hadvezérhez méltóan ellenállott a harag
tól elragadott athénieknek, megakadályozta ballépésöket és ez 
alkalommal nyilvánvalón megmentette hazáját. Mert ha ten
gerre szállva haza vitorláznak, az ellenség rögtön kardcsapás 
nélkül hatalmába kerítette volna az egész Ioniát, a Helles- 
pontot és a szigeteket, míg az athéniek polgári háború üszkét 
dobva hazájokba, saját vezéreikkel küzdenének. A mit, hogy 
be nem következett, főleg Alkibiadés akadályoza meg, egyedül ő, 
mert nemcsak nyilvánosan beszélte le és intette a népet, hanem 
egyenként is kérte, korholta őket. Kezére szolgált a stiriei 
Thrasybulos is, a ki folyton körűié volt és lármázott, a kinek, 
mint mondják, legerősebb hangja volt az athéniek közt. Alki- 
biadésnek egy második szolgálata az volt, hogy megígérvén, 
hogy a phoeniciai hajókat, a melyeket a spártaiak a királytól 
vártak vagy az athéniekhez pártoltatja, vagy kieszközli, hogy 
ne csatlakozzanak az ellenséghez, e végett sietve elibök hajó
zott ; és Tisaphernés a hajókkal, a melyek már Aspendos 44 
körűi előtűntek, nem vonult tovább, hanem cserben hagyta a 
spártaiakat. Mindkét fél Alkibiadésnek tulajdonítá a hajók 
visszafordulását, főleg pedig a spártaiak vádolták, hogy ő 
vette rá a barbárt, hogy nyugton nézze, hogyan pusztítják 
egymást a hellének. Mert az bizonyos, hogy az a. fél, a mely
hez ily tekintélyes erő csatlakozott, a másik féltől okvetlen 
elragadta volna a tengeri uralmat.

XXVII. Nemsokára ezután megbuktatták a négyszázakat, 
minthogy Alkibiadés barátai a néppártiakat buzgón támogat
ták. A városi polgárok azt kívánták' és el is határozták, hogy 
Alkibiadés térjen haza. O azonban azt hívé, hogy üres kezek
kel, a nélkül, hogy valamit tett volna, mintegy a nép szánal
mából és kegyelméből nem térhet vissza, hanem dicsőségben 
óhajtott hazatérni. Azért először Samosból indúlt ki néhány 
hajóval, hogy Knos és Knidos 45 körül keresztezze a tengert.

4* Város Pamphyliában. Kis-Ázsiában.
54 Knos sziget közel a kariai partokhoz, a hol Knidos városa fekszik.
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Itt értesülvén, hogy a spártai Mindaros egész hajóhadával a 
Peloponnésos felé vitorlázott, és az athéniek nyomban követik, 
sietett ezek vezérének segítségére. Véletlenül épen abban a 
pillanatban érkezett meg tizennyolcz hajójával, a midőn a két 
hajóhad összeütközött és tengeri csatába bocsátkozott Abydos 46 
körül. Részben győzve, részben megveretve a két fél egész 
alkonyaiig heves küzdelemben állott egymással. Alkibiadés 
megjelenése mindegyik félnél ellentétes vélekedést keltett fe l; 
az ellenség újra bátorságot nyert, míg az athéniek zavarba 
jöttek. Gyorsan felhúzatá a vezérhajóra a baráti jelvényt és 
egyenest reá rohan a győztes s már üldözőben levő spártai
akra. Megfutamítván, kiüzé őket a partra, majd hajóikra vetve 
magát, összeroncsolá és fenéken furá azokat, az úszva mene
külőket pedig leöldösé, noha Pharnabazos szárazföldi seregé
vel segélyükre ment és a partokon harczolt, hogy megmentse 
a hajókat. Végre az athéniek harmincz ellenséges hajót fog
laltak el, a magokéit pedig visszanyerték és diadalemléket 
állítottak. Ily fényes sikert nyervén a nagyravágyó Alkibiadés, 
teljes dicsőségében akará magát Tisaphernésnek megmutatni, 
azért vendégbaráti ajándékot szedett össze és fővezéri kíséret
tel megindult hozzá. De nem az történt meg vele, a mit 
remélt. Mert Tisaphernés, a ki már régóta gyanús volt a 
spártaiak előtt és félt, hogy a király kegyét veszti, ép jó 
alkalommal találta jövetelét, elfogatá és Sardesbe záratá, remél
vén, hogy e jogtalan tette által megszabadúl a vádaskodástól.

XXVIII. Harmincz nap eltelte múlva Alkibiadés valahogy 
lóra tevén szert, őreitől megszökött és Klazomenaiba mene
kült. Tisaphernést pedig gyanúba keverte, hogy az maga 
bocsátá őt szabadon. Azután elevezett az athéniek táborához 
és megtudván, hogy Mindaros Pharnabazosszal együtt Kyzikos- 
nál van, a katonákat felbátorítá, kimutattatva annak szükségét, 
hogy az ellenséggel szárazon és vizen, sőt még a város falai 
közt is meg kell ütközniök, mert ha teljes győzelmet nem 
aratnak, nincs pénzök. Hajóra szállítván seregét, elevezett

46 Abydos Phrygiában, szemben vele Sestos a thrakiai félszigeten. 
Hero és Leander tragikus esetének színhelyei.
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Proikonnésos felé. Rendeletet adott ki, hogy a könnyű hajó
kat fogják közbe és vigyázzanak, hogy az ellenség egyáltalán 
ne sejtse megérkezését. Szerencséjére hirtelen nagy zápor 
támadt, és a zivatar meg sötétség is elpalástolá intézkedéseit. 
Nemcsak, hogy az ellenség nem vévé észre, hanem még az 
athéniek sem gondoltak arra, hogy beszálljanak, a midőn 
parancsot adott a kiindulásra. Nemsokára eloszlott a sötétség, 
és megpillanták a peloponnésosiak hajóit, a melyek a kyzikosi 
kikötő előtt horgonyon állottak. Alkibiadés attól tartván, hogy 
számos hajóhadának láttára a partra menekül az ellenség, a 
hajóparancsnokoknak meghagyta, hogy lassan evezzenek és 
maradjanak hátra, ő pedig negyven hajót vevén maga mellé, 
megjelent az ellenség előtt és csatára hívta ki. Ez félrevezetve, 
megveti a csekély számot, szembe megy és azonnal harczba 
keveredik velők, de midőn a harcz folytában a többi hajó is 
előnyömül, a peloponnésosiak megrémülve futásnak erednek. 
Alkibiadés legjobb húsz hajójával keresztül tör, a parthoz jutva 
kiszáll, a hajókról elmenekültekre veti magát és sokat levág. 
Mindaros és Pharnabazos segélyükre sietnek, de legyőzi őket. 
Mindaros vitézül küzdve elesik, Pharnabazos pedig megfuta
modik. Sok halott és fegyver maradt a győzők kezén, az 
összes hajókat elfogták, sőt hatalmukba keríték Kyzikost is, 
miután Pharnabazos azt elhagyta és a peloponnésosiak tönkre 
verettek. Ekként nemcsak a Helléspontosnak lettek feltétlen 
urai, hanem a többi tengervidékről is elűzték a spártaiakat. 
Egy levél is kezökre került, a mely lakoni szójárás szerint 
jelentette az ephoroknak a bekövetkezett balesetet: «Szeren
csénk oda, Mindaros elesett. Embereink éheznek. Nem tudjuk, 
mit tegyünk».

XXIX. E  győzelem oly büszkévé tette Alkibiadés kato
náit, oly elbizakodottá, hogy méltóságukon alul valónak tárták, 
hogy ők, a legyőzhetetlenek a többi katonák közé vegyülje
nek, a kik többszörösen legyőzettek. Még nemrég történt, 
hogy Thrasyllos Ephesos mellett kudarczott vallott, és az 
ephesosiak érczből diadaloszlopot emeltek az athéniek gyalá
zatára. Alkibiadés katonái ezt szemükre hányták Thrasylloséinak 
a mi közben magokat és vezéreiket az egekig emelték és



ALKIBIADÉS. 431

nem akartak nekik sem a táborban helyt adni, sem hogy 
gyakorlataikon részt vegyenek. Midőn azonban Abydos tájára 
becsaptak, Pharnabazos számos lovas és gyaloggal rájok ütött, 
de Alkibiadés Thrasyllosszal segélyükre sietett és azt vissza
vervén, késő éjjelig üldözé. Ekkor egyesült a két csapat és 
közös vígság meg öröm közt tért vissza a táborba. Másnap 
Alkibiadés diadalemléket állított és felharácsolá Pharnabazos 
tartományait a nélkül, hogy valaki szembeszállani merészelt 
volna. A papokat és papnőket elfogta ugyan, de váltság nél
kül ismét szabadon bocsájtá. Azután a Chalkedon-beliek47 ellen 
indult haddal, a kik elpártoltak az athéniektől és spártai őrsé
get és parancsnokot fogadtak magukhoz; de értesülvén, hogy 
minden marháikat a vidékről összehajtották és őrizet végett 
szövetségeseiknél, a bithyniaiknál helyezték el, seregével hatá
raikra nyomult és előre küldé hírvivőjét vádat emelni a bithy- 
niaiak ellen. Ezek megijedvén, kiadták neki az őrizetökre bízott 
vagyont és szövetségre léptek vele.

XXX. Mialatt aztán Alkibiadés Chalkedont ostrommű
vekkel az egyik tengertől a másikig elzárta, megérkezett 
Pharnabazos, hogy az ostomot megszüntesse, Hippokratés 
pedig, a spártai várparancsnok összevonván egész haderejét, 
kirohanást intézett az athéniek ellen. Alkibiadés egyszeriben 
mindkét féllel szembe állítá seregét. Pharnabazost gyalázatos 
futásra kényszerűé, Hippokratést pedig leölé, valamint sokat 
a legyőzőitek közűi. Azután a Helléspontosba vitorlázván, hadi- 
sarczot szedett és elfoglalta Selybriát,48 a mely alkalommal 
vakmerőén nagy veszélynek tévé ki magát. Azok ugyanis, a 
kik kezére akarták szolgáltatni a várost, megállapodtak abban, 
hogy éjfél tájban égő fáklyát fognak kitűzi. Azonban kény
szerülve voltak a jelt kitűzött idő előtt megadni, mert féltek 
egyik összeesküvőtársukról, a ki hirtelen megváltoztata szán
dékát. A fáklyát felemelték tehát, mielőtt a sereg készen 
állott volna. Alkibiadés körülbelül harmincz embert maga 
mellé vesz és sebes futásban a falaknak tart, a többieknek

47 Város a thrakiai Bosporus partján szemben Byzantiummal.
48 Város a Bosporos partján közel Byzantiumhoz.
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pedig megparancsolja, hogy sietve kövessék. A kapuk meg
nyílnak előtte ; harmincz emberéhez még húsz könnyű fegy
veres csatlakozván, beront a városba. De rögtön szembe 
találja magát a Selybria-beliekkel, a kik fegyveres kézzel rohan
nak feléje. Ha szembeszáll, semmi kilátás nincs a menek
vésre ; hogy megszaladjon, azt dicsőségéhez méltatlannak 
találta, mert mind e napig hadjárataiban győzhetlen volt. Jelt 
hivatott tehát, hogy csend legyen és a körülötte lévők egyi
kével kikiáltatta, hogy : »A Selybria-beliek ne fogjanak fegy
vert az athéniek ellen !» E hirdetés némelyeknek harczi kedvét 
lelohasztá, azt vélve, hogy az egész ellenséges sereg a városban 
van, mások meg kedvezőbb egyezségre merítettek belőle 
reményt. Az alatt, míg összeállva alkudoztak egymással, Alki- 
biadés serege megérkezett. Gyanítván, a mint hogy úgy is 
volt, hogy a Selybria-beliek békés érzületet táplálnak, félt 
attól, hogy a thrákok a várost felprédálják. Sokan voltak 
ugyanis azok, a kik Alkibiadés kedvéért és iránta való oda
adásból buzgón részt vettek a hadjáratban. Ezeket tehát mind 
kiküldé a városból, a könyörgő Selybria-beliek ellen mi jog
talanságot sem követett el, csupán sarczot vett tőlük és hely
őrséget tett városukba, aztán eltávozott.

XXXI. Azalatt a vezérek, a kik Chalkedont ostromolták, 
Pharnabazosszal egyezséget kötettek oly feltételek alatt, hogy 
a chalkedómak hadisarczot fizetnek és meghódolnak az athé
nieknek, ezek pedig Pharnabazos területét sértetlenül hagyják, 
Pharnabazos meg biztos kíséretet ad az athéni követeknek a 
királyhoz. Midőn Alkibiadés visszatérvén, Pharnabazos azt 
kívánta, hogy ő is tegye le az esküt az egyezségre, ez kinyi- 
latkoztatá, hogy előbb nem esküszik, mint Pharnabazos. Miután 
mindketten letették az esküt, Alkibiadés a Byzantium-beliek 
ellen indúlt, a kik szintén elpártoltak és városukat ostromzár 
alá vette. Anaxilaos, Lykurgos meg mások ajánlkoznak, hogy 
feladják a várost, ha biztonságot ígér. Elhiresztelé tehát, hogy 
az Ioniában kitört villongások távozásra késztetik, nappal elin
dult egész hajóhadával, de éjjel visszafordult, nehéz fegyver
zetű csapataival partra szállott és csendben a partok felé 
előre nyomult. Azalatt a hajók a kikötő felé eveztek és nagy
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zaj meg lárma közt abba betörtek, egyben váratlan támadá
sukkal megrémíték a Byzantium-belieket és az athéniak 
pártosainak alkalmat nyújtottak Alkibiadésnek biztonságuk 
melletti befogadására, mert mindenki a kikötő felé sietett, 
hogy a hajók ellen védekezzék. A mi azonban nem történt 
meg kardcsapás nélkül. Mert a Byzantiumban levő pelopon- 
nésosiak, boiotok és megaraiak visszaűzték Alkibiadés hajós 
népét és a hajókra szorították. Azután észrevevén, hogy az 
athéniek a városban vannak, sorakoztak és ellenök indultak. 
Heves ütközet fejlődik ki, a melyben Alkibiadés a jobb szár
nyon, Theramenés pedig a balon győz, és a megmenekedett 
ellenségből körülbelül háromszázat foglyul ejt. Az ütközet 
után a Byzantium-beliek közűi senki sem szenvedett halált, 
sem száműzetést, mert ama férfiak e feltétel alatt adták fel 
a várost, és abban állapodtak meg, a nélkül, hogy saját hasz
nukra maguknak valamit kikötöttek volna. De ki is tűnt, 
hogy védekezésében nem is szégyenlé tettét Anaxilaos, a 
midőn Spártában, hazaárulással vádolták. «Nem vagyok én, 
mondá, spártai, hanem byzantiumi, nem Spártát láttam veszély
ben, hanem Byzantiumot. A város ostromzár alatt állott; 
semmi sem volt behozható, a városban levő élelmet a pelo- 
ponnésosiak és boiotok élték fel, a byzantiumiak pedig gyer
mekeikkel és nejeikkel éhséget szenvedtek. Nem árultam el 
a várost az. ellenségnek, hanem a háborútól és sanyarúságtól 
szabadítottam meg. Csak követtem a legderekabb spártaiak 
példáját, a kik előtt egyedül az szép és igazságos, a mi hazá- 
joknak üdvös.» Örömmel hallgatták a spártaiak e szavakat és 
felmentették a vádlottakat.

XXXII. Alkibiadés már vágyott viszontlátni hazáját, de 
még inkább, hogy lássák polgártársai őt, hányszor győzte le 
az ellenséget. Tengerre szállott tehát a számos pajzszsal és 
zsákmánynyal ékesített attikai gályák környezetében vontatva 
a sok elfoglalt hajót s magával vívén a tőle elpusztított még 
számosabb hajók hadijelvényeit. A  két rendbeli hajók száma 
nem állott kétszázon alul. A samosi Duris, a ki Alkibiadés 
ivadékának vallá magát, hozzá teszi még, hogy a pythiai játé
kokban győztes Chrysogonos hajódalt adott elő fuvoláján az

28Plutarchos. 1.
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evezősöknek, Kallipides pedig, a tragikus színész, hosszú, 
uszályos talárban és egyéb színpadi díszbe öltözve adta a 
hajóparancsnokot, és a parancsnoki hajó bíbor vitorlával futott 
be a kikötőbe, mintha tivornyáról tért volna haza. Mindezt 
azonban sem Theopompos, sem Ephoros vagy Xenophon nem 
említi, de nem is valószínű, hogy Alkibiadés ily kihívólag 
viselkedett volna az athéniekkel szénben, midőn száműzetésé
ből annyi balszerencse után haza tért. Sőt aggodalommal 
szívében közeledett a kikötőhöz és midőn abba befutott, nem 
is szállott ki előbb hajójából, míg a fedélzetről meg nem 
pillantá, Euryptolemost, saját testvérét, számos rokonát meg 
barátját, a kik várták és bíztatták a kiszállásra. Midőn kiszál
lott, úgy látszék, az emberek nem is akarták észrevenni a 
többi hadvezéreket, zajongva futottak hozzá, üdvözölték, haza 
kisérték, a közel állók megkoszorúzták, a kik pedig közelébe 
nem férhettek, távolról bámulták, és az öregek mutogatták a 
fiataloknak. De sok köny is vegyült a város örömébe, és a 
múlt szerencsétlenségeinek emléke a jelen boldogságba, a 
midőn meggondolták, hogy sem Siciliában nem vallanak kudar- 
czot és egyéb reményeik sem hiúsulnak meg, ha meghagyják 
Alkibiadést az ügyek és hadsereg élén, őt, a ki most, midőn 
a város vezetését átvéve, ezt, noha a tengerről majdnem tel
jesen kiszorult volt, a szárazföldön pedig még a külvárosokon 
is nehezen uralkodott, önmagában pártokra volt szaggatva, 
szomorú és nyomorúságos romjaiból újra felemelé, s nemcsak 
tengeri uralmát adá vissza, hanem a szárazföldön is mindenütt 
győztesnek mutatá meg az ellenség fölött.

XXXIII. A visszahívó határozat már előzőleg meghozatott, 
még pedig Kritias, Kallaischros fiának indítványára, mint ezt 
ő Elégiáiban mondja, emlékeztetvén Alkibiadést neki teljesí
tett szolgálataira :

Én tettem amaz indítványt a népnek elébe,
Én munkám vala az, hogy haza jöjj te megint;

Mert a határozaton nyelvemnek bélyege rajt van . .

Midőn a népgyülés összejött, Alkibiadés felállott, meg- 
siratá, elkesergé szerencsétlenségeit, de a népnek csak enyhe
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és kevés szemrehányást tett: mindent inkább balsorsára és 
gonosz szellemére háríta. Azután bővebben szólott az ellenség 
kilátásairól, hogy felbuzdítsa és bátorítsa polgártársait. Befe
jezvén beszédét, aranykoszorút szavaztak meg neki, megvá
lasztották teljes hatalmú vezérnek úgy szárazon, mint vizen, 
elkobozott javaiba visszahelyezték és meghagyták, hogy az 
Eumolpidák, meg a hirdetők vonják vissza az átkot, a mely- 
lyel őt a nép parancsolatából sújtották. Mindnyájan visszavon
ják, Theodoros hierophantes azonban ezt mondá : «Én nem 
kívántam fejére semmi rosszat, ha ő nem okoz hazájának 
rosszat.»

XXXÍV. Míg Alkibiadés így élvezte fényes szerencséjét, 
némelyekben hazatértének ideje aggodalmat keltett. Azon a 
napon futott be ugyanis hajója e kikötőbe, a melyen az istennő 
tiszteletére a plyntéria 49 ünnepét ülték. E titkos szertartásokat 
Thargelión hó huszonötödikén végzik a praxiergidák, 50 a kik 
lefátyolozzák az istenasszony szobrát, miután megfosztják min
den ékességétől. Azért az athéniek a baljóslatúak közé szá
mítják e napot, a melyen vállalatba nem fognak. Úgy látszik 
tehát, hogy az istennő nem fogadja szívesen és kegyesen 
Alkibiadést, minthogy fátyolt ölt és távol tartja magától. De 
azért minden Alkibiadés kívánsága szerint folyt. Száz három
evezős áll felszerelve, a melyeken ismét tengerre kelle szállnia, 
midőn dicséretes becsületérzete visszatartá a mysteriumok 
ünnepéig. Mióta ugyanis Dekelia megerősíttetett, és az eleusisi 
utakat az ellenség tartá megszállva, a szent menet, a mely 
a tengeren történt, elveszíté minden pompáját, mert az áldo
zatok, kartánczok és számos egyéb szent szertartások, a 
melyeket útközben végeztek, a midőn kiviszik Jacchost,51 
kényszerűségből elmaradtak. Azért Alkibiadés szép alkalom
nak tartá, hogy az istenek iránt kegyeletét tanúsítsa, mind 
pedig az emberek előtt tisztességet szerezzen, ha visszaadja a 
szertartásnak ősi pompáját, szárazföldön kiséri a diszmenetet

49 Minerva szobrát ekkor szokták megmosni, a mely czélból ruháit 
és ékességeit leszedték, és hogy meztelen ne legyen, lefátyolozták.

50 Papok, a kik e szolgálatot végezték.
51 Bacchos mellékneve.
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és megvédelmezi az ellenségtől. Mert vagy nem mozdul ellene 
Agis király, akkor megalázza és lealacsonyítja őt, vagy pedig 
szent és az isteneknek kedves csatát fog a legnagyobb és 
legmagasztosabb ügyben hazája szeme láttára vívni, és minden 
polgártársa tanúja leend dicsőségének. Miután elhatározásában 
megállapodott és azt közié az Eumolpidákkal meg a hirde
tőkkel, a magaslatokra őröket állított és hajnal hasadtakor 
futárokat küldött előre. Azután maga mellé véve a papokat, 
a felavatottakat és vezetőiket, fegyveresekkel körülfogja és 
szép rendben, csendbe vezeti őket. Magasztos és az istenek
hez méltó látványt nyújtott e hadi menet, a melyet azok, a 
kiknek szivében az irigység nem férkőzött, méltán a mysta- 
gogok és hierophantok bucsujárásának nevezhettek. Seki sem 
merte az ellenség közül azt megtámadni, és Alkibiadés sér
tetlenül vezette azt vissza a városba. S ez nemcsak saját 
önérzetét emelé, hanem seregét is felserkenté, hogy megtámad- 
hatatlannak és legyőzhetetlennek tartá magát Alkibiadés vezér
lete alatt. Az alsóbb és szegényebb néposztályt annyira háló
jába keríté, hogy vágyva vágyott korlátlan uralma után. 
Némelyek még meg is mondották, sőt hozzá járulva fel is 
szólították, hogy helyezze magát felül az irigységen és törülje 
el a törvényeket meg határozatokat, távolítsa el a fecsegőket, 
a kik az államot tönkre teszik, hogy vezethesse és irányít
hassa a közügyeket, és ne féljen a titkos árulkodóktól.

XXXV. Hogy magának milyen véleménye volt a korlát
lan uralom felől, nem tudni. Azonban a polgárok hatalma- 
sabbjai aggódni kezdének, és siettették a mihamarábbi elutazását. 
Megszavaztak tehát mindent, a mit akart és megtették vezér
társaivá azokat, a kiket óhajtott. Tengerre száll száz három
evezőssel és Andros szigetét támadja meg, csatában megveri 
a lakosokat és a spártaiakat, a kik ott voltak, de a várost 
el nem foglalja, és ez volt az első nyilvános vád, a mit ellen
ségei ellene emeltek. Ha valaki, úgy bizonyára Alkibiadés az, 
a ki saját dicsőségének lett áldozatává. Mert fölös sikerei 
folytán vitézségének és belátásának híre oly nagy lett, hogy 
minden sikertelensége gyanút keltett, mintha igyekezete hiá
nyoznék : nem hihették, hogy azt tehette volna, mert ha
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igyekezik, semmi sem lehetetlen neki. Remélték, hogy nem
sokára értesülnek Chios, valamint Iónia egyéb részeinek 
meghódításáról. Azért boszankodtak, a midőn megtudták, 
hogy nem végzett oly hamar és rögtönösen, mint ők akarták. 
Nem véve gondolóra pénztelen állapotát, a midőn oly ellen- 
séggel harczolt, a kit a király bőkezűleg istápolt, mig ő gyak
ran kényszerült elhagyni táborát és a tengerre szállni, hogy 
élelmet, zsoldot szerezzen be. És ez szolgáltatta az ürügyet 
ellene az utolsó vádra. Lysandros, a kit a spártaiak hajóhad
parancsnoknak küldtek ki, a hajóslegénységnek négy obolost52 
adott három helyett ama pénzből, a melyet Kyrostól nyert. 
Alkibiadés, a ki csak nagy nehezen tudott hármat is adni, 
Káriába hajózott, hogy pénzt teremtsen elő. Antiochos, a kit 
a hajók felügyeletére hátrahagyott, derék kormányos volt 
ugyan, de egyébként belátás nélküli, fenhéjázó ember. Alki
biadés azt a parancsolatot adta neki, hogy ütközetbe ne 
bocsájtkozzék, még ha megtámadná is az ellenség. De ő ezzel 
vakmerőén mit sem törődve, legénységgel rakja meg saját 
háromevezősét és még egyet a többiek közül, majd elevez 
Ephesos felé, elvonul az ellenség hajóinak közvetlen közelé
ben és durva, bárdolatlan tettekkel meg kiabálással ingerli 
azt. Eleinte Lysander néhány hajót küld ki üldözésökre, de 
midőn az athéniek segítségére jöttek Antiochosnak, egész 
hajóhadával előre nyomul, megveri őket, magát Antiochost 
is megöli, számos hajót és embert ejt fogságba, majd diadal
emléket állít. A  hírre Alkibiadés visszatért Samosból, egész 
hajóhadával előnyomult és csatára hívta ki Lysandrost, De 
ez megelégedett győzelmével és nem vonult ki ellene.

XXXVI. Azok közt, a kik Alkibiadést táborában gyűlöl
ték, volt Thrasybulos, Thrason f ia ; ez személyes ellensége 
lévén, elevezett Athénbe, hogy vádat emeljen ellene. A népet 
felingerelendő, elmondá, hogy Alkibiadés rontá meg a köz
dolgokat, miatta vesztek el a hajók, mert visszaél hatalmával, 
oly emberekre bízza a vezérletet, a kik iszákosságuk és paj
zán hajóstréfáik miatt legnagyobb tekintélyben állanak előtte,

52 5 2  fillér.
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hogy ő maga nyugton mehessen pénzt zsarolni, hogy ivásban 
és abydosi meg iónai asszonyok társaságában töltse idejét, 
midőn az ellenség közelében áll horgonyon. Vétkül rótták fel 
neki azt is, hogy Thrakiában, Bisanthe 53 mellett várat épít
tetett magának menedékül, mintha hazájában nem élhetne, 
vagy nem akarna élni. Az athéniek hitelt adva mindezeknek, 
más vezéreket választottak, ezzel tanúsítva Alkibiadés ellen 
haragjokat és ingerültségüket. E  hírre megijedt Alkibiadés és 
a tábort végleg elhagyja, idegen csapatokat gyűjt össze és a 
független thrákok ellen saját felelősségére háborúskodásba 
ereszkedik, nagy összegekre tesz szert a zsákmányból, egyút
tal a vidéken lakó helléneknek biztonságot nyújt a barbárok 
ellen. Midőn Tydeus, Menandros és Adeimantos vezérek 
akkor az athénieknek rendelkezésére álló összes hajóval A ;gos- 
potamoinál 54 állottak, ezek napfelkeltekor rendesen kievez
tek Lysandros ellen, a ki Lampsakosnál horgonyzott, hogy 
csatát ajánljanak neki, azután ismét visszafordultak, és a nap 
közben rendre, óvatosságra mit sem adtak, lenézve az ellen
séget. Alkibiadés, a ki közelükben tartózkodott, nem nézhette 
el ezt és nem maradt közömbös, hanem átnyargalt és meg- 
magyarázá a vezéreknek, hogy rossz helyen horgonyoznak, 
a hol nincs sem kikötő, sem város, és kénytelenek szükség
leteiket Sestosból beszerezni, a legénységre nem ügyelnek, 
mihelyt az partra száll, elszéled és kóborol, ki merre akar, 
míg szemben velők horgonyozik az ellenség hajóhada, a mely 
ellenvetés nélkül szokott engedelmeskedni a korlátlan paran
csoknak.

XXXVII. De Alkibiadés e szavaira, úgy abbeli tanácsára, 
hogy hajóhadukat Sestosba szállásolják át, nem hallgattak a 
vezérek, sőt Tydeus fenhéjázva meghagyá neki, hogy távoz
zék, mások vezényelnek mostan, nem ő. Alkibiadés némileg 
árulást gyanítva részükről, távozott, de ismerőseinek, a kik a 
táborból elkísérték, kinyilatkoztatá, hogy ha oly dölyfösen

63 A mostani Rodostóhoz közel.
54 Kis város a hasonló nevű folyó — Kecske folyó — partján a 

thrakiai Chersonésoson.
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nem bánnak el vele a vezérek, pár nap múlva arra kénysze
rítette volna a spártaikat, hogy vagy bocsátkozzanak csatába 
akaratok ellenére, vagy hagyják hátra hajóikat. Ez az állítása 
némelyek előtt henczegésnek, mások előtt azonban valószí
nűnek tetszett, ha ugyan Thrakiából számos lovast és íjjast 
áthozva a száraz földről támadná meg és hozná zavarba a 
spártaiak táborát. De hogy helyesen ítélte meg az athéniek 
hibáit, azt az események mihamar igazolták. Mert Lysander 
oly hirtelen csapott rájuk, hogy csak nvolcz háromevezős 
menekült meg Kononnal, a többieket pedig, kevés híján két
százat, az ellenség elfogta és magával vitte. A legénységből 
háromezerén jutottak Lysander kezei közé, ezeket kard élére 
hányta. Nemsokára magát Athént is bevette, a hajókat fel
égette és a hosszú falakat lerontotta. Ezután Alkibiadés félve 
a spártaiaktól, a k’k immár a tenger és a szárazföld urai let
tek, elköltözött Bithyniába. Sok kincset vitt magával, de még 
többet hagyott hátra váraiban, a melyekben lakott. Azonban 
Bithyniában kincseinek jó részét elveszté, mert az ottani thrá- 
kok kirabolták. Elhatározta tehát, hogy elmegy Artaxerxés 
elébe, azt hívén, hogy ha a király őt kiismeri, nem fogja 
kevesebbre becsülni, mint Themistoklést, sót indokait tekintve, 
még többre, hisz ő nem polgártársai ellen, mint amaz, hanem 
hazája érdekében és ellenségei ellen ajánlja fel szolgálatait és 
folyamodik a király hatalmához. Azt hívén, hogy Pharnabazos 
leginkább megadhatja neki a biztos utazás eszközeit, elment 
hozzá Phrygiába és nála tartózkodván rászolgált barátságára és 
becsülésében részesült.

XXXVIII. Az athéniek nagyon fájlalták, hogy a fen- 
hatóságtól megfosztattak. De midőn Lysander még szabadsá
gukat is megsemmisítve harmincz zsarnok kezére szolgáltatta 
a várost, akkor, hogy mindenük elveszett, elmélkedőbe estek 
a fölött, a mit tenni elmulasztottak, a midőn még megment
hették volna magukat. Siránkoztak és előszámlálták hibáikat, 
esztelenségeiket, a melyek közt legnagyobbnak tartották Alki
biadés ellen másodízben tanúsított indulatosságukat. Mert 
elűzték a nélkül, hogy maga jogtalanságot követett volna el, 
minthogy nehezteltek alárendeltjére, a ki néhány hajót csúfosan
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elveszített, de ők még csúfosabban fosztották meg hazájokat 
a legjobb és legügyesebb vezértől. Azonban még a jelen körül
mények közt is megmaradt részökre ama halvány remény, 
hogy nem veszett el Athénre nézve minden, míg Alkibiadés 
él. Mert ha előbbi száműzetésében nem tudott tétlenül, nyu
galomban élni, úgy most sem tudná, a midőn helyzete meg
engedi, közönyösen elnézni a spártaiak dölyfösségét és a 
harminczak eszelős garázdálkodását. De nem is volt alaptalan, 
hogy a nép ily álmokkal kecsegtette magát, midőn még a 
harmincz zsarnok is aggódott miatta és tudakozódott utána, 
figyelemmel kisérte minden tettét meg szándékát. Végre Kritias 
értésére adta Lysandrosnak, hogy a spártaiak nem uralkod
hatnak nyugodtan Hellas felett, a míg Athénben demokrata 
államforma áll fenn. De még az esetben is, ha az athéniek 
megadólag és türelmesen vetik magokat az olygarchia alá, 
Alkibiadés még él s nem fogja nyugton hagyni a fennálló 
állapotokat. De Lysandros nem hallgatott mindezekre, míg 
hazulról meg nem érkezett a skytalé, a mely meghagyja, hogy 
tegye el láb alól Alkibiadést ; tán mert azok is féltek éles és 
vállalkozó szellemétől, vagy mivel Agisnak akartak kedvében 
járni.

XXXIX. Lysander a parancsot Pharnabazoshoz küldé, 
hogy hajtsa végre, ez testvérét Magaiost és nagybátját Susa- 
mithrest bízta meg vele. Alkibiadés ekkor egy phrygiai falu
ban élt kedvesével Timandrával. Egy éjjel álmában látomá- 
nya lön. Mintha szeretőjének ruhája lett volna rajta, a ki 
karjai közt tartá fejét és kendőzé, festé arczát, mint egy nőét. 
Mások szerint meg azt álmodta, hogy Magaios levágta fejét 
és testét elégette. Ezt állítólag kevéssel halála előtt álmodta. 
Azok, a kiket ellene kiküldtek, nem mertek hozzá bemenni, 
hanem körülvették házát és felgyújtották. Alkibiadés, a hogy 
ezt észrevette, összakapta ruháit és szőnyegeit és a tűzre 
dobta; azután balkezére tekervén köpenyét, jobbjában 
kivont karddal sértetlenül rohant keresztül a tűzön, még 
mielőtt ruhái lángot kaptak. Látása elszéleszté a barbárokat. 
Senki sem merte őt feltaróztatni vagy megtámadni, hanem 
félreállva, úgy nyilaztak reá és hajították felé dárdáikat. így
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esett el, a barbárok pedig eltávoztak. Timandra felemeld a 
holttestet, betakard és elrejté ruháiba és a mennyire lehetsé
ges volt, díszes, méltó temetést adott néki. Ennek lánya volt 
állítólag Lais, a kit korinthosinak tartottak ; ez azonban Hyk- 
karából, egy kis siciliai városból származott fogoly nő volt. 
Némely történetírók, a kik Alkibiadés halálának egyéb körül
ményeire nézve egyetértenek, azt állítják, hogy sem Pharnabazos 
sem Lysander vagy a spártaiak nem szolgáltattak okot Alki
biadés halálára, hanem egyedül maga Alkibiadés, a ki egy 
előkelő személyiség feleségét megszöktette, A nőnek fitestvérei 
e gyalázat miatt felháborodva felgyujták éjjel a házat, a mely
ben Alkibiadés tartózkodott és leterítették, mint mondottam, 
midőn a tűzön keresztül tört.
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I.

tak Publius és Quintus is, kik a legjobb és legbővebb forrá
sokat vezették Rómába, és Censorinus, kit a római nép két 
ízben választott meg censornak, azután pedig az ő indítvá
nyára törvényt hozott, mely elrendelé, hogy senki se visel
hesse két ízben e hivatalt. Caius Marcius, kinek élettörténetét 
írjuk, mint atyátlan árva, anyja által neveltetett fel, és bebizo- 
nyítá, hogy bár az árvaságnak rossz oldalai is vannak, az nem 
képez akadályt arra, hogy valaki derék emberré legyen, és a 
köznapiasságon felül ne emelkedjék; hogy csak hiábavaló 
emberek vádolják, gyalázzák azt, mint olyant, mely elhagya- 
tottságában romlást okoz. De Marcius szolgáltat bizonyságot 
azok mellett, kik azt állítják, hogy a nemes és erős termé
szet, ha nevelése hiányzik, mint a termékeny föld, mely kellő 
művelésben nem részesül, a jó gyümölcs mellett sok rosszat 
is terem, Mert lelkének minden irányú ereje és szilárdsága 
heves és munkás ösztönt keltett fel benne nagy dolgok iránt. 
Viszont fékezhetlen indulatossága, hajlíthatlan daczossága nehéz
kessé és alkalmatlanná tették az emberekkel való érintkezés-

Numának leánya, Pompilia, Márciushoz ment nőül.

M arciusok családja Rómának sok kitűnő férfit adott, 
ezek közt Ancus Márciust1, Numa unokáját, ki Tullus 
Hostilius után király is lett. A Márciusok közé tartóz-



PLUTARCHOS.

ben. Es azok, kik csodálták közönyösségét, az élvezetekkel, 
fáradalmakkal és az anyagi javakkal szemben, és azt önmér
sékletnek, lelkierőnek nevezték el, viszont a társadalmi együtt- 
létben nem tűrhették ellenszenves, kellemetlen, fenhéjázó mo
dorát. A legnagyobb előny, melyet az emberek a múzsák 
kegyéből élveznek, abból áll, hogy a nevelés és tudomány 
által természetök megszelídül és az eszélyesség megkedveheti 
velők a mértékletességet, a túlságoktól meg eltávolítja őket. 
Egyáltalában Róma az akkori időben a hadi és katonai tet
tekben nyilvánuló erényeket tartá leginkább becsben, mit az 
is bizonyít, hogy a rómaiak az erényt a bátorsággal egyazon 
néven 2 nevezék, és ama nevet alkalmazák általában az 
erényre, melylyel különösen a bátorságot jelzik.

II. Marcius, kit inkább, mint bárki mást, szenvedélyesen 
vonzottak a harczi küzdelmek, már gyermekkorától kezdve 
fegyvert forgatott kezében. Meggyőződvén arról, hogy a mes
terséges fegyverek mi hásznukra sincsenek azoknak, a kik nem 
fejlesztették és gyakorolták eléggé azokat, melyeket a termé
szettől eredetileg bírnak, olyannyira megedzé testét a küzde
lem minden nemében, hogy nemcsak a futásban lett fürge, 
de egyúttal fogásában biztos és birkózásban pedig ellenállha
tatlan. Azért azok, a kik bátorságban, vitézségben vetélked
tek vele, ha hátrányban maradtak vele szemben, testének le- 
győzhetlen erejét szokták okolni, melyen semmiféle fáradalom 
ki nem fogott.

III. Az első hadjárat, melyben még mint ifjú vett részt, 
az volt, midőn Tarquinius, Rómának később elűzött királya, 
számos csaták és vereségek után végső kísérletet teendő, nagy
számú latin és más itáliai népeket gyűjtött össze és Róma 
ellen indult seregével, mely inkább félelemből, meg gyűlölség- 
ből akarta a rómaiak növekedő hatalmát elnyomni, mint hogy 
neki kedvében járjon. E  csatában 3, mely váltakozó szerencsé
vel folyt, Marcius nagy bátorsággal harczolt a dictátor szemei 
előtt. Közelében egy már-már eleső rómait pillantván meg,

2 Virtus =  erény, bátorság.
8 A regillusi tó mellett 493 Kr. sz. e.
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oldalára állt, hogy védelmezze és a rátörő ellenséget megölte. 
Midőn a vezér kivívta a győzelmet, első sorban őt jutalmazta 
meg egy tölgykoszorúval. Mert ily koszorút rendel a törvény 
annak, ki egy polgárnak életét megmenti, akár mert tisztele
tét akarja tanúsítani a tölgyfa iránt az arkádiaiak miatt, kiket 
Apolló jóslatában balanéphages 4-eknek nevez, akár mert a 
harczosoknak mindenütt könnyen kezeügyébe esik a tölgy, 
akár mert a tölgy a városvédő Juppiternek lévén felszentelve, 
azt vélte, hogy az méltán illeti meg az olyat, ki polgártársa 
életét megmenti. Különben is a tölgy a vad fák közt a leg
termékenyebb, a szelídek közt pedig a legkeményebb. De 
étkül is szolgált a makk és italul a meliseion5. Sőt táplálékul 
számos barmot és madarat nyújtott, a mennyiben a vadászat 
egyik eszközét, az enyvet adja. Mondják, hogy e csatában a 
Dioskúrok is megjelentek, és mindjárt a csata után látták őket 
izzadtságban úszó lovaikon a Fórumon, közel ama forráshoz, 
hol templomuk máig is áll, és hírül adták a győzelmet. Azért 
a Julius hó idusait, mint a győzelem évfordulóját, a Dioskú- 
roknak szentelték.

IV. Fiatal embereknél, kiket a természet csekélyebb 
dicsőségvágygyal ruházott fel, úgy látszik, hogy a korai tün
döklés és tiszteletadás kioltja és hamarosan lecsöndesül a becs- 
szomjat és vágyat, míg az erős és tartós szenvedélyeket nagyob- 
bakká és tündöklőbbekké teszik a kitüntetések, melyek szél
vészként ahhoz ragadják, mi előttük szépnek látszik. Ezeket 
nem jutalmul fogadják, hanem általuk adott zálognak tekin
tik, és restellenék cserben hagyni, dicsőségüket, nem tetézve 
azt még nagyobb tettekkel. így érzett Marcius is, maga magát 
tette vetélytársává a vitézségben, tetteiben folyton uj ember 
akart lenni, a midőn kitüntetést kitüntetésre, zsákmányt zsák
mányra halmozott, és annyira vitte, hogy későbbi parancsno
kai az előzőkkel vetélykedtek, hogy őt kitüntessék és jobb 
tanúságot tehessenek mellette. Számos küzdelmei és háborúi 
voltak ama korszakban a rómaiaknak, de ő ezek egyikéből

4 Makk-evők.
5 Mézből készült ital.
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se tért haza koszorú és kitüntetés nélkül. Másoknál a dicső
ség volt az erény végczélja, ő nála pedig dicsőség indító oka, 
anyjának öröme. Hogy anyja hallhatta fia magasztalását, lát
hatta megkoszorúzását, hogy örömében könyek közt karjai 
közé szoríthatta, ez képezte az ő dicsőségének és boldogsá
gának teljét. Mint beszélik, Epaminondas is hasonló érzületet 
tanúsított, midőn azt tartá legnagyobb szerencséjének, hogy 
atyja és anyja megérték leuktrai hadjáratát és győzelmét, ámbár 
ő abban az élvezetben részesült, hogy mindkét szülője vele együtt 
örülhetett, és gyönyörködhetett, mig Marcius azt vélve, hogy 
atyjának tartozó háláját köteles anyja iránt leróni, fáradhatat
lan volt abban, hogy anyjának, Volumniának örömöt, tiszte
letet szerezzen; sőt ennek akarata, kívánsága szerint nősült 
meg és ugyanazon födél alatt lakott vele akkor is, midőn már 
gyermekei lettek.

V. Hadi erényei miatt már nagy befolyásra és tekintélyre 
tett szert Rómában, midőn a senatus a gazdagoknak pártját 
fogva, villongásba jött a néppel, mely úgy látszik sok méltat
lanságot szenvedett a hitelezőktől. Azokat, kiknek csekély hol- 
inijok még volt, a zálogolások, árverések mindenökből kifosztot
ták, azokat meg, a kik mi vagyonnal se bírtak, elhajtották és 
bebörtönözték, daczára számos még nyílt sebeiknek, melyeket 
hazájokért vívott harczokban nyertek. A legutolsó hadjáratra, 
melyet a sabinok ellen intéztek, a gazdagok amaz Ígérete foly
tán vállalkoztak, hogy jövőben kímélni fogják őket, a senatus 
pedig elhatározá, hogy Marcus Valerius dictator vállaljon ezért 
kezességet. És bátran harczoltak az ütközetben és kivívták a 
győzelmet az ellenség felett. De a hitelezők eljárása nem lett 
enyhébb, a senatus pedig, mintha csak megfeledkezett volna 
ígéretéről, eltűrte, hogy az adósokat ismét elhurczolják és bör
tönre vessék. Zavargások és komoly lázongások törtek ki a 
városban. Az ellenségek pedig, kiknek figyelmét a nép nyug
talansága ki nem kerülé, betörtek a római területre és azt 
tűzzel-vassal pusztíták. A consulok fegyverre szólíták a had
köteles korban álló polgárokat, de senki sem engedelmeske- 
dék. A hatósági személyek véleménye is eltérő volt. Némelyek 
azt tárták, hogy a szegényeknek engedni és a törvény túlos
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szigorán enyhíteni kell, — mások ellenkező véleményen voltak, 
köztük Marcius is, nem mintha a vagyont legtöbbre becsülné, 
de mert azt a vakmerő és elbizakodott csőcselék első kísérle
tének tartá, arra nézve, hogy a törvényekkel szembe szálljon ; 
s azért szerinte, ha okosan akarnak eljárni, azt el kell nyomni 
és fojtani.

VI. A senatus rövid idő alatt több ízben összeült, a nél
kül, hogy végleg határozott volna, midőn a szegények várat
lanul összegyülekeztek, egymást fölbiztatva, elhagyták a várost 
és az Anio mellett lévő hegyre, melyet ma is «szent hegy»- 
nek neveznek, telepedtek le. De semmi erőszakos, vagy lázongó 
tettet el nem követtek, csak azt hangoztatták, hogy már rég
óta kiűzték őket a gazdagok Rómából, levegőt, vizet és sír
helyet pedig Italia mindenütt ad nekik, ennél többet Róma 
sem nyújt, ha ott maradnak, kivéve, hogy a gazdagok érde
keiért küzdvén, sebeket kaphatnak és meghalhatnak. Mindez 
félelembe ejté a senatust, mely is az öregebb senatorok közül, 
a legméltányosabbakat és legnépszerűbbeket hozzájuk meneszté. 
Menenius Agrippa volt szónokuk : miután meghatólag kérte a 
népet és egész nyiltszivűen nyilatkozott a senatus felől, beszéde 
végén amaz örökké emlékezetes mesére tért át : Az emberi 
test tagjai, mondá, mind föllázadtak a gyomor ellen és azzal 
vádolták, hogy egyedül ő fekszik tétlenül, haszontalanul a 
testben, míg a többiek, hogy kívánságát kielégíthessék, szá
mos fáradalmaknak és szolgálatoknak vetik magokat alá. A 
gyomor kineveté őket együgyűségükért, hogy nem fogják föl, 
miszerint a táplálékot ugyan mind magába fogadja, de vissza 
is juttatja és a többiek közt szétosztja. Ily viszonyban áll, 
folytatá, a senatus is hozzátok polgártársak. Mert az ott kellő 
eszélyességgel tárgyalt határozatok s ügyek minden előnyt, 
hasznot néktek juttatnak és osztanak fel.

VII. Ennek folytán kibékültek a polgárok, miután a sena 
tus még ama kívánságukat is teljesíté, hogy öt tisztviselőt 
válaszszanak, kik érdekeiket pártolják s kiket ma néptribunok- 
nak neveznek. Első Ízben azokat választák meg, kik egyúttal 
a lázadásban vezéreik voltának: Junius Brutust és Sicinius Bel- 
lutust. Miután az egyetértés helyre állt, a nép szívesen ren
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délé magát a consulok alá a háborúban. Azonban Marcius nem
csak maga volt elégedetlen azzal, hogy a nép hatalma az aris- 
tokratia rovására erősödött, de észrevevé, hogy más patríciu
sok is osztoznak érzületében, mindazáltal biztatá őket, hogy 
hazájokért való küzdelmükben ne maradjanak a plebejusok 
mögött, hanem mutassák meg, hogy inkább erény, mint hata
lom tekintetében állanak azok fölött.

VIII. A volscoknak, kikkel a rómaiak háborúban álltak, 
legfontosabb városa volt Corioli. Midőn Cominius consul azt 
ostromolta, a többi volscok megrémülve mindenünnen segé
lyére siettek a rómaiak ellen, hogy a város falai alatt csatát 
adjanak, és az ellent két tűz közé szorítsák. Cominius két részre 
osztá seregét : az egyik részszel maga megy a volscok elébe, 
kik kívülről nyomultak elő, Titus Lartiust pedig, egy kitűnő 
római férfiút, az ostromnál hagyja hátra. A Corioli-beliek kicsi
nyéivé a hátramaradt rómaiak erejét, kirohanást tesznek, az 
első támadásban győznek és a rómaiakat sánczaik közé űzik 
vissza, Itt Marcius kevesed magával előtör és leveri azokat, 
kik összetűznek vele, a többieket pedig rohamukban megállítja 
és a rómaiakat hangos kiáltással összehívja. Mert ő olyan volt, 
minőnek Cato kívánja a katonát, hogy nemcsak karjával és 
csapásával, hanem hangjával és tekintetével is félelmes és ellen
állhatatlan legyen az ellenség előtt. Számos római gyűl össze 
és oldalára áll, a megdöbbent ellenség pedig visszavonul. De 
ezzel nem érte be Marcius, hanem üldözi és sokára követi a 
nyakló nélkül futókat egész a kapukig, Itt észreveszi, hogy a 
rómaiak, a falakról hulló számos lövedékek miatt, az üldözést 
abban hagyják, és senki sem mer arra gondolni, hogy a fegy
veres ellenséggel telt városba a futamodókkal együtt törjön 
be ; mégis megáll, buzdítja, bátorítja övéit, oda kiáltván nekik, 
hogy a szerencse inkább az üldözőknek, mint a futóknak 
nyitá meg a várost. Csak kevesen merik követni; keresztül 
tör az ellenségen és a kapukon át vele együtt rohan be a 
városba. Kezdetben senki sem meri feltartóztatni vagy vele 
szembe szállni, de midőn látják, hogy csak kevés római van 
a falakon belül, összesereglenek és hegyibök támadnak. Ekkor, 
úgy mondják, a városban barát és ellenség sűrű tömegében
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hihetetlen harczot küzdött keresztül, Marcius karjainak erejé
vel, lábainak gyorsaságával és szíve bátorságával, lever min
denkit, ki csak útjába jő, némelyeket a végső részekre szorít 
vissza, másokat meg arra kényszerít, hogy lemondva a véde
lemről, tegyék le a fegyvert, s ezáltal időt nyújt Lartiusnak, 
hogy teljes bátorságban vezesse be a rómaiakat a városba.

IX. Midőn a város ily módon elfoglaltatott, a katonák 
nagyrésze rabláshoz és a zsákmány széthordásához látott. Mar
cius bosszankodott és kiabált, szégyennek tartván, hogy, midőn 
a consul és a vele levő polgárok tán valahol az ellenséggel 
összeütköztek és küzdenek, ők zsákmány után futkosnak, 
vagy a vagyonszerzés ürügye alatt kerülik a veszélyt. De csak 
kevesen ügyeltek reá. Magához vevén az önkénteseket, azon 
az úton indult el, melyen gyanítá, hogy a másik sereg haladt. 
Gyakorta sürgeté társait és buzdítá, hogy tartsanak ki, majd 
az istenekhez folyamoda, hogy ne engedjék a csatától elkésni, 
hanem, hogy idejében érkezvén meg, része lehessen polgár
társai küzdelmében, veszélyeiben. A rómaiaknál szokásban volt, 
hogy akkor, midőn csatarendbe álltak és pajzsaikat felvenni, 
meg tógájukat felövezni akarták, élőszóval végrendelkeztek és 
három vagy négy tanú előtt örökösüket megnevezték. A kato
nák ép ezt végezték szemben az ellenséggel, midőn Marcius 
feltalálta őket. Első pillanatra némelyeket rémületbe ejtett, 
midőn kevesed magával vértől és izzadtságtól borítva, meg
jelent. De midőn ő nagy örömmel a consulhoz futott, annak 
kezét nyujtá és jelenté, hogy a várost elfoglalta. Cominius 
pedig megölelé és szivére szorítá: a szerencsés esemény híre, 
melyet megtudtak, vagy kitaláltak, bátorságot öntött beléjök ; 
hangos kiáltások közt követelték mindnyájan, hogy vezessék 
őket csatára. Marcius megkérdezi Cominiustól, hogy miként 
van az ellenség csatarendje felállítva és mely helyet foglalja 
el a sereg magva. Midőn Cominius azt mondá, úgy véli, hogy 
a középen az Antium-beliek állanak, kik legharczvágyóbbak 
és bátorságra nézve kinek sem engednek. «Ügy esdekelve 
kérlek, mondá Marcius, ez emberekkel állíts minket szembe!» 
A consul csodálva buzgalmát, teljesíté kérelmét. Alig hogy 
megkezdődik a dárdavetés, Marcius előre rohan ; a volscok,
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kik szembe vannak vele, nem tartanak ki, és a harczvonalnak 
ama része, melyre rárohan, azonnal keresztül törik. De a két 
szárny felkanyarodik és körülveszi Márciust; a consul meg
rémül és legkiválóbb embereit küldi segélyére. Makacs küzde
lem támad Marcius körül; egy pillanat alatt holtakkal van 
borítva a föld. A rómaiak hegyibe esnek, szorongatják, le
gyűrik az ellenséget és megfutamítván, üldözőbe veszik. Már
ciust, kit a fáradság és sebei teljesen kimerítettek, kérik, hogy 
vonuljon vissza a táborba. O azonban azt feleli, hogy a győzők
nek nem szabad elfáradni és a futók után vetette magát. Az 
ellenséges sereg többi része is legyőzetett és sok halottat meg 
foglyot veszített.

X. Másnap Marcius a consulhoz ment, kinek körébe a 
többiek is összegyűltek. Ez a szószékre lépvén, az isteneknek 
méltó hálát ada a rendkívüli sikerekért és aztán Márciushoz for
dul. Először is fényes dicséretben részesíté tetteit, melyeket a 
csata folyamán maga látott, úgy azokat, melyekről Lartius 
tanúskodott. Azután meghagyja néki, hogy a drágaságokból, 
lovakból és foglyokból álló gazdag zsákmány tizedrészét válaszsza 
ki magának, mielőtt az a többiek közt felosztatnék. Azonkívül 
vitézsége díjául egy teljesen felszerelt lóval ajándékozá meg. 
A rómaiak helyeselték mindezt. Marcius azonban előlépvén, 
kijelenté, hogy a lovat elfogadja és örül a consul dicséretének, 
a többire azonban, mit inkább bérnek, mint tiszteletnek vél, 
számot nem tart; ő beéri azzal, a mi bármely katonának jut. 
«Csakis egy kegyet kérek számomra és könyörgök, — foly- 
tatá, — adassék meg az nékem. Volt nékem a volscok közt 
egy vendégbarátom, derék, becsületes ember. O, ki azelőtt 
gazdag és boldog volt, ma fogoly és szolga. A számos szeren
csétlenség közöl, melyek őt sújtják, örülök, hacsak egytől is 
megmenthetem: hogy eladassék». Marcius e szavaira a tetszés- 
nyilvánítások zajosabbak lettek és még inkább bámulták vagyoni 
önzetlenségét, mint vitézségét az ellenségekkel szemben. Még 
azok is, kik irigy és féltékeny érzülettel voltak iránta, kiváló 
megtiszteltetése miatt, még ezek is méltónak találták nagy 
jutalmak elnyerésére, mert azokat elfogadni nem akarta, és 
inkább bámulták amaz erényét, mely az ily kincseket meg-
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veté, mint. azt, melylyel azokat megszerzé. Mert szebb dolog 
a kincseket jól használni, mint a fegyvereket, de azok után 
nem vágyódni dicsőbb, mint azokat jól felhasználni.

XI. Midőn a tömeg kiabálása, lármája lecsillapodott, Comi- 
nius így folytatá beszédét: «Amaz ajándékokat, bajtársak, nem 
erőszakolhatjátok a férfiúra, ki nem fogadja el, sőt nem is 
akarja azokat elfogadni. De van egy, a mit vissza nem uta
síthat : adjuk meg azt neki; szavazzuk meg, hogy «Coriolanus»- 
nak nevezhesse magát, ha ugyan tette már mielőttünk nem 
adta meg neki e nevet». Ez időtől fogva harmadik neve Corio
lanus volt. A miből világosan kitetszik, hogy tulajdon neve 
Caius volt, a második Marcius, családjának vagy nemzetségé
nek neve, a harmadik pedig később valamely tettből, esemény
ből, természeti vagy lelki sajátosságból származott és a többiek
hez csatlakozott. így a görögök is adtak mellékneveket. Minők : 
nagy tettek után Sótér6, Kallinikos, természeti sajátosság 
után; Physkon 7 és Grypost, lelkitulajdonság után Euergetes 8 
és Philadelphos, szerencsés esemény folytán Eudaimón 9, mely 
nevet a második Battos viselte. Némely királyok csúf neveket 
is kaptak, mint Antigonos a Doson-t10, Ptolemaios pedig 
Lathyrost. A nevek ez utóbbi nemével még gyakrabban éltek 
a rómaiak: így Diadematus-nak 11 nevezték a Metellusok egyi
két, mert hosszú időn át kelevénye lévén, homlokán szalagot 
hordozott. Egy másik Metellust Celer-nek 12 neveztek, csodál
ván gyorsaságát, szaporaságát, melylyel kevés nappal atyja 
halála után a halotti ünnepség alkalmára a játék-küzdelmeket 
rendezte. Vannak, kiket még ma is születésük esetleges körül

6 Megmentő. Ptolemeus Lagides egyptomi király mellékneve, ki a 
rhodusiakat egy ostromtól megmenté. Kallinikus, dicsőén győző ; Seleukos 
makedoniai király mellékneve.

7 Physkón =  pohos ; Grypos =  keselyű-orrú.
8 Euergetes =  jóltevő.
9 Philadelphos =  testvér-barát; Eudaimón =  szerencsés.

10 Dósón — adakozni akaró, ígérgető ; lathyros =  bükköny, sze
mölcsszerű kinövés.

11 Diadéma =  homlokkötő, öv, korona.
12 Celer =  gyors, fürge.
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ményeiről neveznek el, a mint Proculus-nak13 hívják azt, ki 
atyja távolléte alatt, Postumusnak pedig azt, a ki atyja halála 
után születik. Midőn az ikrek közül az egyik halva születik, 
az életben maradót Vopiscusnak hívják. Testi sajátosságok 
után nemcsak Sulla14, Niger, Rufus, sőt Caecus és Clo
dius mellékneveket is használtak; helyesen szoktatván arra, 
hogy sem a vakságban, sem más testi fogyatkozásban ne lás
sanak szégyent és gyalázatot, hanem mint saját neveiket 
tekintsék. Ezek azonban más fajta értekezés keretébe tartoznak.

XII. A háború befejezése után, a népvezérek a lázongást 
újra feléleszték, nem mintha új okuk vagy jogos panaszuk lett 
volna, mint inkább ürügyül hozván fel ama bajokat, melyek 
az első viszályok és zavarok szükségképeni következményei 
valának, hogy a patríciusokat vádolhassák. A föld legnagyobb 
része ugyanis műveletlenül, vetetlenül maradt, a háború pedig 
időt nem engedett arra, hogy piaczi igényeiket kívülről való 
bevitellel fedezzék, így nagy szükség állt be. A nép vezérek lát
ván, hogy a piaczon nincs gabona, de ha lett volna is, a nép
nek (nem nem volt pénze, beszédeikben rágalmakkal halmoz
ták el a gazdagokat, hogy boszúvágyból idézték elő az éhsé
get. Eközben követek is érkeztek a Velitrae-beliektől, kik átad
ták városukat a rómaiaknak és gyarmatosok kiküldését kér
ték. Mert ragályos nyavalya ütvén ki, nagy romlást és veszélyt 
hozott a lakosokra, hogy alig tizedrészök maradt életben. Úgy 
látszott a belátással bíró embereknek, hogy a Velitrae-beliek 
e kívánsága ép kellő alkalomra, kapóra jött, mert a szükség 
miatt könnyítésre szorultak, egyúttal meg a lázongás csillapo
dását is remélték onnan, ha a zavargó- és a népvezérektől fel
izgatott tömeg, mint egy beteges és nyugtalanító elem a város
ból eltávolíttatik. Ép ezeket jelölték ki a consulok arra, hogy 
mint gyarmatosok elküldessenek, a többieket pedig a volscok 
elleni hadjárat czéljából besorozták, hogy elfoglaltság által orvo
solják a belső zavarokat. Mert azt hivék, hogy ha egyszer a

13 Proculus =  távoli; Postumus ~  utolsó.
14 Hogy mire vezeti vissza Plutarch Sulla jelentését, bizonytalan · 

Néger =  fekete; Rufus =  vörös; Caecus =  vak; Claudius =  sánta.
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szegények és a gazdagok, plebejusok és patríciusok fegyver
ben állva a táborba és közös veszélyek közé kerülnek, barát
ságosabb és szívesebb érzelmekkel lesznek egymás iránt.

XIII. De Sicinius és Brutus, a népvezérek erős ellenállást 
tanúsítanak; azt kiabálják, hogy a legkegyetlenebb cselekményt 
a gyarmatosítás vonzó nevével ruházzák fel, és e szegény embe
reket, mintegy feneketlen mélységbe taszítják, midőn megfer
tőzött levegőjű és temetetlen holttestekkel telt városba küldik 
őket, hogy ott egy idegen és kegyetlen szellemmel együtt lakoz
zanak, azután, mintha nem elégednének meg azzal, hogy a nép 
egy része éhség miatt vesz el, a másik részét pedig ragályos 
járványnak dobják oda, azonfelül még készakarva háborút is 
idéznek elő, hogy a város tetézve legyen minden bajjal, mert 
nem akart a gazdagok rabszolgájává lenni. Az ilyes beszédek
kel eltelt nép a consulok felhívására elrendelt katona-állításon 
nem jelent meg, a gyarmatosítás iránt pedig nagy ellenkezést 
tanúsított. A senatus nem tudta, mit tegyen. Marcius azonban 
eltelve büszkeséggel és önhittséggel, csodáitatva a legelőbbke
lőktől, nyíltan szembeszállt a népvezérekkel. így a gyarmato
sokat elküldék, miután a kisorsoltakat nagy büntetésekkel kény- 
szeríték az elutazásra. De a hadjáratban való részvételt kere
ken megtagadták. így Marcius maga mellé véve clienseit, vala
mint még másokat is, kiket megnyerhetett, ezekkel csapott be 
az antiumiak területére. Itt sok gabnára bukkant, emberekben 
és marhákban nagy zsákmányra tett szert, de maga számára 
mit sem tartott meg, bajtársainak azonban sok hajtani és vinni 
való jutott; majd visszatért Rómába. A többiek bánattal vegyes 
irigységgel nézték ezek szerencséjét, és meggyűlölték Márciust, 
de hírneve és tekintélye miatt is nyugtalankodtak, mert ennek 
növekvése veszedelemmel fenyegeté a népet.

XIV. Nemsokára ezután Marcius pályázott a consulságra, 
a többség hajlandó volt, de a nép is restelte megszégyeníteni 
és visszautasítani annyi és oly nagy szolgálatok után azt a fér
fiút, a ki származása, valamint vitézsége folytán egyaránt az 
elsők közt foglalt helyet. Szokás volt, hogy azok, kik e hiva
talra pályáztak, és a polgárok szavazatát megnyerni töreked
tek, egyszerű tógában, tunica nélkül mentek le a Fórumra,
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talán azért, hogy e viselet által magukat, mint kérelmezők, 
annál inkább megalázzák, vagy tán hogy sebhelyeiket, melyek
kel esetleg bírtak, mint vitézségök nyilvánvaló jeleit megmutas
sák. De nem pénzosztogatás vagy megvesztegetés gyanúja miatt 
követelték, hogy a kérelmező öv és tunica nélkül jelenjék meg 
a polgárok előtt. Mert csak jóval később jött divatba a szava
zatok adása és vevése, és hogy a pénz befolyást nyert a választó 
gyűlésekre. Ezután, hogy a megvesztegetés becsúszott a bíró
ságokba és táborokba, a köztársaságot monarchiává alakította 
át, mert a pénz révén rabszolgává tette a hadierőt. Nem állí
tott helytelent az, a ki azt mondá, hogy az semmisíté meg 
a nép hatalmát először, a ki annak vendégséget és pénzt adott. 
Mert úgy látszik, e baj csak lappangva és lassanként csúszott 
be Rómába és mindjárt nem is vették észre. Nem is tudjuk, 
ki volt az első, a ki a népet vagy bíróságot megvesztegette. 
Athénben, mint mondják, Anytos, Anthemion fia volt az első, 
a ki pénzt adott a bíráknak, midőn a peloponnésosi háború 
vége felé a pylosi ügyben árulás miatt vizsgálat alá került, 
a mikor még a római Fórumon a tiszta arany korszak ural
kodott.

XV. Midőn Marcius megmutató számos sebhelyét, melye
ket különböző csatákon kapott, és melyekben magát tizenhat 
évi folytonos hadiszolgálata alatt kitünteté, meghajoltak vitézi 
erényei előtt és megállapodtak egymás közt abban, hogy con- 
sullá választják. Azonban a választásra kitűzött napon, midőn 
Marcius büszke pompával, a senatus kíséretében megjelent a 
Fórumon és a körülötte levő patríciusok látni engedék, hogy 
ő érte jobban buzognak, mint bárki más érdekében, a nép 
egyszerre megvonta tőle jóindulatát és bosszúra meg gyűlöl- 
ségre ragadtatta magát. E szenvedélyekhez járult még ama 
félelem is, hogy ha ez az aristokratikus hajlamú és a patríciu
sok közt oly nagy befolyással biró férfiú kezei közé ragadja a 
hatalmat, a népet szabadságától teljesen megfosztandja. így 
okoskodván, megbuktatták Márciust és mást választottak 
consulnak. Mélyen lesújtó ez a senatust, mely abban inkább 
saját, mint Marcius megaláztatását látta. Marcius azonban ez 
eseményt nem viselte el nyugodtan, türelemmel, mert lelkének
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indulatos és makacskodó sajátságait^ szellemi nagyságnak és 
fennköltségnek szokta tekinteni, és nevelés meg oktatás által 
nem sajátítá el ama szelídségtől áthatott szilárdságot, mely a 
politikai erények legfőbbike ; nem tudván azt, hogy annak, a 
ki a közügyekkel és az emberekkel foglalkozik, az önhittséget, 
mint Plátó mondja, a «magány e társát» főleg kerülnie kell, és 
a türelmet, bármennyire tartsák is azt némelyek nevetséges
nek, megszeretnie kötelessége. Azonban Marcius, ki mindig 
egyszerű, de hajlíthatatlan vala, azt hívé hogy a győzelem és 
uralom egyedül a vitézség műve, s nem látta be, hogy épen 
a gyengeség és elpuhultság az, mely a haragnak, mintegy 
kelevénynekjlelke szenvedő és beteges részében tápot nyújt; 
teljesen felháborodva és elkeseredve a nép ellen, haza ment. 
A fiatal patríciusok, kik a városban nemes származásukban 
leginkább büszkélkedtek, mindig lelkes csodáiéi voltak e férfiú
nak, ekkor azonban még szorosabban csatlakoztak hozzá, a mi 
nem vált javára: mert bosszúságában és fájdalmában részt 
vevén, haragját csak lángra lobbantották. Mert a hadjáratok 
alkalmával oly vezérük és tanítójuk volt, a ki hadi dolgokban 
szívesen oktatá és ösztönzé őket irigység nélkül versengeni az 
erényért, midőn sikereikre büszkékké tévé őket.

XVI. E közben nagymennyiségű gabna érkezett Rómába, 
melyet részben Itáliában vásároltak össze, részben pedig Gelon 
Syracusae fejedelme ajándékba küldött. Mindenki ama jó remény
nyel kecsegtette magát, hogy ez a várost a szükségtől s az 
egyenetlenségtől egyaránt meg fogja menteni. A senatus azon
nal összeült, a körülözönlő sokaság pedig kívülről leste sóvá
rogva az eredményt, azt remélvén, hogy a vásárolt gabona 
méltányos áron fog nekik eladatni, az ajándékozott pedig ingye
nesen fog köztük elosztatni. Mert a senatus kebelében néme
lyek ily javaslatot tettek. De Marcius felkelvén, hevesen meg- 
támadá azokat, kik a nép érdekében szólották, demagógoknak 
és az aristokratia árulóinak nevezé őket, kik a vakmerőség és 
féktelenség vészes magját a nép közé szórván, azt saját maguk 
ellen növelik fe l; ezt helyesebb lett volna még csirájában meg
semmisíteni, és nem engedni, hogy a nép ily tekintélyes ható
ság által erősödjék. Hisz már most is félelmes, mert mindent
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keresztül hajt, a mit csak akar, akarata ellenére pedig mire 
se szorítható, nem engedelmeskedik a consuloknak, hanem 
fejetlenségben élve, nem ismer más felsőbbséget, mint a saját 
hatóságát. Ha tehát a görögök legdemokratikusabb államaiban 
szokásban levő ajándékoknak és felosztásoknak behozatalát 
megszavazzák, ezzel — úgymond — közös romlásukra csak a 
nép engedetlenségét mozdítják elő. «Mert csak nem mond
hatják, hogy a gabonát jutalmul kapják ama hadjáratokért 
melyek alól magukat kivonták, vagy a lázadásokért, melyekkel 
hazájuk ellen árulást követtek el, vagy ama rágalmakért, melye
ket szívesen vettek a senatus ellen. Arra számítanak, hogy ti 
félelemből engedtek nekik, hogy hízelgésből adjátok ti meg 
ezeket, és nem fognak aztán engedetlenségüknek határt szabni, 
nem szűnnek meg soha viszálykodni, lázongani. De ez valóban 
Őrültség volna. Ha azonban eszünkön vagyunk, foszszuk meg 
Őket a tribunságtól, mely a consuli méltóság romlása és a 
város egyenetlenségeinek forrása, mely többé nem egységes, 
hanem két részre van szakítva és nem képes egygyé válni, 
egyetértésre jutni, bajainkat lecsillapítani, egymás között levő 
zavarainkat megszüntetni».

XVII. Több ilyes nyomatékos beszédeivel fellelkesíté a 
fiatal senatorokat és a gazdagokat majdnem mind, kik azt 
kiabálják, hogy a városban egyedül ő az, a ki meg nem tánto
rítható, a ki nem tud hízelegni. Az idősebbek közül néhányan 
ellentmondanak, belátván a bekövetkezendőket. Mert a jelen
levő15 tribünök, midőn észrevevék, hogy Marcius véleménye 
diadalra jut, kifutottak a néphez és. nagy lármával felhívták, 
hogy egyesüljön és jöjjön segítségökre. Viharos gyűlést tar
tottak, Marcius beszédét, melyet mondott, a néppel közölték; 
és kevésbé múlt, hogy az haragjától elragadtatva, a senatust 
meg nem rohanta. A tribünök Márciust vád alá helyezték, és 
érte küldvén, felhívták, hogy védelmezze magát. Midőn pedig 
az érte küldött lictorokat féktelen haragjában vissza űzi, maguk 
jönnek el az aedilisekkel, hogy erővel elhurczolják Márciust,

15 Tulajdonképen csak a senatus termének ajtaja előtt ültek, a hon- 
nét a tárgyalásokat hallgatták.
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és már kezet tesznek rája. De a patríciusok összesereglenek, 
visszaszorítják a tribunokat és megütlegelik az aediliseket. 
Csak a beálló est vet véget a zavarnak. Midőn a consulok 
másnap virradatkor észrevették, hogy a felbőszült nép minden
ünnen a Fórumra özönlik, aggódni kezdettek a városért, össze
hívták a senatust, felszólították, hogy vegye fontolóra, miként 
lehetséges a népet méltányos előterjesztésekkel és kedvező 
határozatokkal lecsillapítani, kiengesztelni, mert nincs most 
annak ideje, hogy kiváltságok és méltóságok felett versengje
nek, ha ugyan higgadtan gondolkoznak, mert a helyzet kétsé
ges és veszedelmes, s azért okos és méltányos politikát köve
tel. A többség engedett, a consulok a népgyűlésbe mentek, 
és a mennyire tőlük kitellett, törekedtek a népet eszére hozni 
és lecsendesíteni, higgadtan megczáfolták a rágalmakat, rendre 
utasítással és szemrehányással mérsékelten élve, biztatták, hogy 
az élelmiszerek ára tekintetében nem fog köztük semmi nehéz
ség fenforogni.

XVIII. A nép nagyobb része már engedett, és nyugodt, 
illedelmes hallgatásával tanusítá hajlandóságát, békülékenysé- 
gét, midőn fölkelnek a tribünök és kinyilatkoztatják, hogy a 
nép követve a senatus méltányosságát, kész engedni mind
abban, mi jogos, de követelik, hogy Marcius védelmezze magát 
az ellen, igaz-e, hogy a senatust az alkotmány felforgatására 
és a nép hatalmának megsemmisítésére izgatta, hogy meghívá
suknak nem engedelmeskedett, végre az által, hogy az aedili
seket a Fórumon lealázta és megverte, a mennyire tőle füg
gött, nem szolgáltatott-e alkalmat polgárháborúra, és arra, 
hogy a polgárok fegyverhez nyúljanak. Mindezt oly szándék
ból mondották, hogy vagy lealázzák Márciust, ha természete 
ellenére büszkeségéből enged és meghajlik a nép előtt, vagy 
pedig a nép engesztelhetetlen haragját zúdítsák reá, ha termé 
szetének megfelelőleg cselekszik, és főleg erre számítottak, 
mert jól ismerték e férfiút. Marcius felállt tehát, hogy védel
mezze magát, és a nép csendesen, nyugodtan hallgatá. De 
alig kezdett beszélni amaz emberek előtt, kik könyörgő han
got vártak tőle, már is sértő nyíltságba csapott át, és inkább 
vádolta a népet, mint magát védelmezte, sőt hanghordozásá*
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val, arczkifejezésével a megvetéssel és lenézéssel határos rendít- 
hetetlenséget tanúsított. A nép feldühösödve e szavak folytán, 
képtelen volt haragját, bosszúságát türtőztetni. Ekkor Sicinius, 
a tribünök legvakmerőbbike, hivataltársaival rövid ideig érte
kezvén, a nép elé állt és kihirdette, hogy a tribünök halálra 
ítélték Márciust, és megparancsolta az aediliseknek, hogy 
vezessék rögtön a szikla-oromra és taszítsák le az alatta el
terülő mélységbe. Az aedilisek kezöket teszik rá. Még a plebeiu- 
sok közül is számosán borzasztónak és fenhéjázónak tárták ez 
eljárást. A patríciusok pedig szenvedélyüktől elragadtatva mint
egy magukon kívül sietnek kiáltozására és segítségére. Néme
lyek visszaszólták azokat, kik kezeiket rávetették és középre 
fogák Márciust. Mások kezeiket kinyújtva, könyörögtek a nép
hez, mert a szó és hang tehetetlen volt ily roppant zavar és 
lárma közt. Mig végre a tribünök barátai és hívei belátták, 
hogy a patríciusok közti nagy vérengzés nélkül lehetetlenség 
Márciust elvezetni és megbüntetni, azt tanácsolják tehát nekik, 
hogy vetkőztessék ki szokatlan és kegyetlen jellegéből a büntetést 
és ne öljék meg Márciust erőszakkal, ítélet nélkül, hanem bíz
zák azt a nép szavazatára. Erre Sicinius visszanyerve hideg
vérét, megkérdezé a patríciusoktól, mit akarnak azzal, hogy 
elragadják Márciust a nép kezéből, mely őt megbüntetni szán
dékozik. «De mi a ti szándékotok, — kérdék viszont amazok — 
mit akartok azzal, hogy a rómaiak egyik legkitűnőbb férfiát 
ítélet nélkül viszitek ily borzasztó és törvényellenes halálra?» 
«Jól van tehát, válaszolá Sicinius, ez se szolgáljon nektek ürü
gyül arra, hogy a néppel viszálkodjatok, egyenetlenkedjetek: 
legyen meg akaratotok, hozassék ítélet e férfiú felett. Téged 
pedig Marcius megidézünk, jelenj meg a Fórumon, a harmadik 
vásár napján, hogy ártatlanságodról meggyőzzed a népet, mely 
szavazással itélend feletted !»

XIX. Tetszett a patríciusoknak akkor e megoldás és Mar- 
ciusszal derülten mentek haza. A harmadik vásárig terjedő idő
közben, — minden kilenczedik napon tartják meg a rómaiak 
a vásárt, mely időközt «nundinae»-nak16 nevezik, — haladékot

16 Novem dies =  kilencz nap.
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reménylettek az antiumiak elleni hadjáratból. Azt hitték ugyanis, 
hogy a hosszú ideig tartó huzamos háború vesződségei alatt 
a nép megszelídül és haragja lecsillapul, vagy egészen elalszik. 
De midőn az antiumiakkal ügyeiket hamarosan rendezve, vissza
tértek, az aggódó patríciusok gyakran üléseket tartottak, oly 
megoldáson töprenkedvén, hogy se Márciust ne kelljen fel
áldoznak, se pedig viszont a népvezéreknek ürügyet ne szol
gáltassanak a nép felizgatására. Appius Claudius, ki ama hír
ben állt, hogy legelkeseredettebb ellensége a népnek, felszó
lalt, hogy tönkreteszik a senatust és teljesen feláldozzák az 
alkotmányt, ha megengedik, hogy a nép szavazattal ítéljen a 
patríciusok felett. Azonban az öregebb és népszerűbb senato- 
rok azt állították, hogy a nép e hatalom birtoka miatt nem 
fog szigorú és kemény lenni, sőt inkább szelíd és emberséges. 
Mert nem veti meg a senatust, sőt azt hiszi, hogy ő van általa 
megvetve, a bírói jogot tisztességnek és vigasztalásnak tekin
tendő úgy, hogy a szavazáshoz fogván, egyszersmind haragját 
szélnek eresztendi.

XX. Tapasztalván Marcius, hogy a senatus az ő iránta 
való jóakarat és a néptől való félelem közt ingadozik, meg
kérdező a tribunokat, hogy minő vádat emelnek ellene, és 
mely vétek miatt állítják a nép bírósága elé. Midőn ezek azt 
mondák: a vád a zsarnokságra irányul, és azt fogják ellene 
bebizonyítani, hogy zsarnokságra törekszik, Marcius felállván 
azt mondá, hogy azonnal a nép elé megy, hogy magát igazolja 
és semmiféle bíróság, vagy, ha elítéltetik, büntetés alól magát 
ki nem fogja vonni, «de — folytatá, — csak is evvel vádol
jatok és meg ne csaljátok, a senatust!» Ok ezt megígérték és 
e feltétel alatt ültek felette bíróságot. Midőn a nép összegyűlt, 
először is kierőszakolták, hogy a szavazás ne centuriák, hanem 
tribus szerint történjék, miáltal a vagyontalan, zavargó és a 
tisztességre mit sem adó néptömegnek szerezték meg a szava
zásban a túlsúlyt a vagyonos, előkelő és hadban jártas férfiak 
felett. Azután a zsarnokság vádjától is elálltak bizonyítékok 
hiányában, és visszatértek ama beszédre, melyet Marcius elő
zőleg a senatusban mondott, hogy megakadályozza a gabona 
olcsó eladását és tanácsolja a tribuni hatalom eltörlését. Új
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vádat is emeltek ellene ama zsákmány felosztásának tárgyában, 
melyet az antiatesek földjén szerezvén, nem szállított a köz
kincstárba, hanem a hadjáratban résztvettek közt osztott fel. 
És, mint mondják, ép ez hozta főleg Márciust zavarba. Mert 
erre nem számított, és hamarosan meggyőző érvekkel nem 
tudott a tömeg elé állni, sőt midőn megdicsérte azokat, kik 
vele hadakoztak, nagy lármát csaptak azok, a kik vele ugyan 
nem voltak, de a többséget képezték. Végre a tribusok bead
ván szavazatukat, három szótöbbséggel elítélték. Az ítéleti bün
tetés örökös száműzetésre szólt. Az ítélet kihirdetése után a 
nép örvendve és oly büszkén ment haza, mint soha, midőn 
csatában győzé le az ellenséget. A senatus azonban mély fáj
dalmat és levertséget tanúsított, boszankodott bánkódott, hogy 
előbb nem tett meg és tűrt el mindent inkább, mint hogy a 
nép e roppant hatalommal visszaéljen és féktelenkedjék. Nem 
volt akkor szükség sem ruhára, sem külső jelekre, hogy meg
különböztessék a polgárokat egymástól, mert azonnal fel
ismerhető volt a plebejus derült, a patricius pedig az ő levert 
arczáról.

XXI. Maga Marcius hajlíthatlan és csüggedetlen maradt; 
arczkifejezése, járása, magaviseleté nyugodt volt, és szemben 
az általános levertséggel érzéketlennek mutatta magát, nem 
okosságból vagy szelídségből, vagy mintha sorsába belenyugo
dott volna, hanem mert a harag és méltatlankodás fogták el 
lelkét; és ez az igazi fájdalom, a mit sokan félreismernek· 
Mert a fájdalom, midőn mintegy lángoló haraggá változik, azon
nal száműzi a levertséget és tétlenséget; azért látszik a hara
gos ember vállalkozónak és izgatottnak, mint a lázbeteg, mert 
a lélek bizonyos gyulladásban, feszült és forrongó állapotban 
leledzik. Tettei csakhamar kimutatták, hogy ilyen volt a lelki 
állapota. Hazamenve, síró, hangosan jajgató anyjától és nejétől 
búcsút vesz, inti őket, hogy viseljék türelemmel sorsukat, az
után határozott léptekkel a kapuk felé tart, hová az összes pat
ríciusok testületileg kikísérék, majd a nélkül, hogy valamit kért 
vagy elfogadott volna tőlök, eltávozott Rómából három vagy 
négy cliensével, kik mellette maradtak. Pár napot jószágainak 
egyikén töltött, önmagában tépelődvén sokféle terveken, minő
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két a harag szül; mert nem volt az jó vagy hasznos, a mi 
felett töprenkedett, hanem hogy bosszút álljon a rómaiakon. 
Elhatározd, hogy terhes és szomszédos háborút támaszt fel elle- 
nök, s legelőször is a volscoknál akart kísérletet tenni, kikről 
tudta, hogy úgy emberanyagban, mint pénzben bővelkednek, 
és hogy eddig szenvedett vereségük nem annyira gyengíté 
hatalmukat, mint inkább növelé irigységöket és bosszúvágyukat.

XXII. Élt Antium városában egy férfiú, kinek gazdag
sága,· vitézsége és előkelő származása királyi tekintélyt biztosí
tott részére minden volsc fölött, névszerint Tullus Amfidius. 
Jól tudta Marcius, hogy ez őt jobban gyűlöli, mint bárki mást 
a rómaiak közül. A csaták folyamán ugyanis gyakran fenye
gették, kihívták és gúnyolták egymást, a mire harczias fiatal 
embereket a dicsvágy és versengés szokott indítani, így a 
nyilvános ellenségeskedéshez személyes gyűlölség is járult. De 
másrészt ismerte Tullus magas, fenkölt szellemét és tudta, 
hogy jobban, mint bárki más a volscok közül sóvárog a ked
vező alkalomra, hogy a rómaiak hatalmát megfékezhesse, iga
zolván amaz állítást: «Nehéz leküzdeni a haragot, mert ez, a 
mit akar, arra lelkét teszi föl». Oly ruhát vett tehát magára, 
melyben, a ki látta, legkevésbbé sem ismerhette fel és mint 
Odysseus :

Ellenséges városba belopódzott.

XXIII. Már beesteledett, és noha sokan találkoztak vele, 
senki sem ismeré fel. Egyenesen Tullus házának tart, hir
telen besurranik, némán leül a tűzhelyre és fejét befödvén, 
nyugton marad. A házbeliek ámbár elcsodálkoznak, nem merik 
felkölteni, mert magaviseleté, valamint hallgatagsága, bizonyos 
méltósággal volt egybekötve, de mégis tudósítják Tullust, a ki 
épen vacsoránál ült, e különös dologról. Ez felkelvén, hozzá 
jő és megkérdezi tőle, hogy kicsoda és mit kíván. Ekkor fel
fedi Marcius fejét és kis vártatva így szól: «Ha nem ismersz 
fel és nem hiszel szemeidnek, úgy magamnak kell magamat 
feljelentenem. Én Caius Marcius vagyok, az, ki néked és a 
volscoknak annyi kárt okoztam, a mit nem enged eltagadni 
melléknevem «Coriolanus», melyet viselek ; mert a kiállott sok
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fáradalmak és veszélyek után nem maradt számomra egyéb 
jutalom, mint e melléknév, irántatok való gyűlöletem emléke. 
Ez az egyedüli, a mitől meg nem foszthattak, mert minden 
egyebet elragadott tőlem a nép irigysége és féktelensége, a 
hatóság puhasága és árulása. Mint hazátlan, száműzve vagyok 
és tűzhelyed oltalma alá menekültem, nem hogy életem biz
tonságban legyen (mert mi szükség lett volna idejönni, ha 
féltem vala a haláltól), hanem, hogy bosszút álljak azokon, 
kik elűztek, és nekem az már is bosszú, hogy téged teszlek 
urammá. Ha tehát van bátorságod megtámadni ellenségeidet, 
nemes férfiú, jöjj és vedd hasznát balsorsomnak, hogy szeren
csétlenségemet a volscok közös szerencséjévé tegyed. Én annál 
sikeresebben harczolandok értetek, mint ellenetek, mennyivel 
jobban harczolnak az ellenséggel azok, kik azt ismerik, mint 
a kik azt nem ismerik. Ha lemondasz rólam, én nem akarok 
tovább élni, de terád nézve sem lesz előnyös, ha megmented 
azt az embert, ki régente a te és hazád ellensége volt, most 
pedig mi hasznodra és szolgálatodra sincs». Alig hogy Tullus 
ezt megérté, rendkívül megörült, megragadta jobbját. «Kelj 
fel, — mondá — Marcius és bátorodjál, mert nagy szerencse 
ért minket, midőn magadat nekünk adod, de remélj a volscok- 
tól még nagyobb szerencsét». Ekkor azután barátságosan meg- 
vendégelé, a következő napokon pedig egymásközt tanácskoz
tak a háború tárgyában.

XXIV . Rómát ezalatt nemcsak a patríciusok ellenséges 
indulata nyugtalanná, mely főleg Marcius elítéltetéséből szár
mazott, hanem egyúttal a számos figyelmet érdemlő csodaje
lek is, melyeket a jósok, papok és magánosok nyilvánosságra 
hoztak. Ezek közül egynek történetét így adják elő. Élt Rómá
ban egy bizonyos Titus Latinus, középsorsú, egyébként is csön
des, mérsékelt férfiú, ki a babonás érzelmektől, főleg pedig a 
hivalkodástól ment volt. Ez azt álmodá, mintha Jupiter meg
jelent volna előtte és megparancsolá, hozza tudomására a sena- 
tusnak, hogy a tiszteletére tartott díszmenetnek élére egy rósz 
és szomorú külsejű tánczost rendeltek. Mint beszélte, első ízben 
nem igen gondolt az álommal. Midőn azonban másod és har
mad ízben sem törődött vele, derék fia meghalt, ő maga pedig
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egész testére megbénult. Ekkor gyaloghintón a senatus elé 
viteté magát, és megjelenté a dolgot. Alighogy azt teszi, állí
tólag egyszerre úgy érzé, hogy teste új erőt nyer ; felkel és 
a maga lábán haza megy. A bámuló senatorok beható vizs
gálat alá veszik az ügyet. A dolog így állt. Egy polgár saját 
rabszolgáját átadá a többi társainak ama parancscsal, hogy 
korbácsolják keresztül a Fórumon, azután végezzék ki. Midőn 
azt teszik és a rabszolgát kínozzák, ki a fájdalomtól vonaglik 
és kínos mozdulatokat tesz, egy díszmenet véletlenül utánok 
halad. A résztvevők közül számosán felháborodtak e szomorú 
látvány és illetlen rángatózások fölött, de senki sem lép közbe, 
megelégszenek azzal, hogy szitkot és átkot szórnak arra, ki 
ily kegyetlenül büntet. Mert amaz időkben igen szelíden bántak 
a rabszolgákkal, a közös munka és életmód szívélyesebb, 
családiasabb viszonyt létesített köztök. A vétkes rabszolgára 
nézve már az is nagy büntetés volt, ha a szekér ama farészét, 
melyen a rúd nyugszik, nyakára tevén, a szomszédságban meg
sétáltatták. Mert a rabszolga, a ki ily büntetést szenvedett, és 
ki társainak meg szomszédainak szeme elé így került, többé 
bizalomban nem részesült és Furcifer-nek neveztetett; a rómaiak 
ugyanis furcá-nak nevezik azt, a mit a görögök villának, rúd- 
szárny-nak mondanak.

X X V. Midőn Latinus a senatoroknak megjelenté látvá
nyát, zavarban voltak az iránt, váljon ki volt az a rósz és 
szomorú külsejű tánczos, a ki a díszmenet előtt haladt. Néme
lyeknek eszébe jutott a büntetés különössége miatt ama rab
szolga, kit korbácsolva keresztül vezettek a Fórumon és aztán 
kivégeztek. Miután a papok szintén e véleményen voltak, a 
rabszolga urát megbüntették, és a díszmenetet, meg a játéko
kat az isten tiszteletére elejétől végig megismételték. Kitűnik 
ebből, mily bölcsen rendezé be Numa a rómaiak minden szer
tartásait és azt is nagyon szépen rendelé el az áhitat emelése 
végett, hogy, midőn a hatósági személyek, vagy papok vala
mely szent cselekvényt végeznek, egy hírnök megy előre és 
fennen kiabálja: hoc age ! Mi azt jelenti: ezt tedd! és arra 
hí fel mindenkit, hogy figyelmét a szent cselekvényekre for
dítsa és azokat semmi munkával, vagy szórakoztató foglalko

Pluiarchos, I, 30
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zással ne zavarja, mert az emberi cselekmények legtöbbje bizo
nyos kényszerű és erőszakos módon vitetik véghez. Azon
ban a rómaiak áldozataikat, díszmeneteiket és játékaikat nem
csak ily fontos indító okból szokták megismételni, hanem kis
szerű okokból is. Ha egy ló azok közül, melyek az úgyneve
zett thensákát17 húzzák, elfárad; vagy, ha a kocsis bal kézzel 
nyúl a gyeplőkhöz, azonnal elrendelik az ünnepség újból való 
felvételét. De még az újabbi időkben is harminczszor meg
ismételték egy és ugyanazon áldozatot, mindig azt vélve, hogy

Thensa.

valami hiba vagy élnézés történt. Ily óvatosságot tanúsítottak 
a rómaiak az isteni szolgálat körül.

X XVI. Azalatt Marcius és Tullus titkos értekezletet tar
tottak Antiumban, a volscok leghatalmasabbjaival és felhívták 
őket, hogy addig indítsanak háborút a rómaiak ellen, míg egy
más közt viszálykodnak. Ezek azonban haboztak, mert két évre 
békét és fegyverszünetet kötöttek ; míg aztán maguk a rómaiak 
nyújtottak, erre ürügyet, midőn valamely gyanú vagy rága
lom folytán az ünnepség és játékok folyamán kihirdettették,

17 Thensae, helyesebben tesae, azok a kocsik, melyeken a dísz
menetek alkalmával az istenek szobrát vitték; többnyire ezüstből voltak 
készítve, némelykor elefántcsontból is.
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hogy a volscok napnyugta előtt távozzanak a városból. Néme
lyek azt állítják, hogy ez Marcius csalárdsága és cselszövénye 
folytán történt, ki egy hamis feljelentőt küldött Rómába a 
hatóságokhoz, hogy a volscok e játékok folyamán meg akarják 
támadni a rómaiakat, a várost pedig felgyújtani szándékoznak. 
E kihirdetés ingerültebbé tette a volscokat a rómaiak ellen· 
Tullus pedig a dolgot nagyítván, izgatása folytán végre ki
vitte, hogy Rómába követeket küldöttek, ama terület és váro
sok visszakövetelése végett, melyektől a volscok a háború 
folytán elestek. A rómaiak meghallgatván a követeket, bosszan
kodtak, és azt felelték, hogy a volscok ragadnak ugyan előbb 
fegyvert, de letenni a rómaiak fogják később. Ezután Tullus 
általános népgyűlést hív össze, és midőn a háborút megsza
vazzák, azt tanácsolja, hogy hívják meg Márciust, felejtsék el 
iránta való haragjukat és legyenek meggyőződve, hogy mint szö
vetségesük, több hasznukra leend, mint volt kárukra, ellen
ségükül.

XXVII. Marcius előhívatván, beszédet mondott a nép 
előtt, a midőn is kitűnt, hogy ép oly jeles szónok, mint har- 
czos, és ép úgy kiválik okosságával, mint bátorságával. Azért 
Tullussal együtt teljhatalmú vezérré választották e háborúra. 
Félve pedig, hogy hosszúra nyúlván az idő, melyre a volscok- 
nak szükségük vala a felkészülődésre, ez a cselekvés, kellő alkal
mától megfosztja őt, azért a csapatok összevonását és a kész
letek beszerzését a hatóságokra és az előbbkelőkre bízza, s 
maga felbiztatván a legbátrabbakat, kik katonaállítás nélkül, 
önként csatlakoztak hozzá, hirtelen Róma területére betör. Ez 
által oly nagy zsákmányra tett szert, hogy a volscok bele
fáradtak, míg azt táborukba takaríthatták és felhasználhatták. 
De az ő szemeiben a bő zsákmány, a vidék elpusztítása és 
károsítása csak legcsekélyebb előnyét képezte e hadjáratnak. 
Fő czélja, a miért ezt tévé, oda irányult, hogy a patríciuso
kat a nép előtt gyanúsítsa. Mert midőn mindent elpusztított 
és felharácsolt, mezeiket szigorúan őrízteté. és nem ongedé 
meg, hogy ők bármiben is kárt vagy megrövidítést szenved
jenek. Ennek folytán a kölcsönös gyanúsítások és békétlen
ségek csak növekedtek. A patríciusok a nép szemére vetik,
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hogy igaztalanul száműztek egy ily hatalmas férfiút, a nép 
viszont ezeket vádolja, hogy bosszúból hívták be Márciust, és 
míg mások harczban állanak, ők mint szemlélők, nyugton 
ülnek, mert gazdagságuknak és kincseiknek őre maga a háború, 
melytől tartózkodnak. Marcius e vállalatának nagy erkölcsi haszna 
abból állott, hogy föllelkesíté és megtanítá az ellenség meg
vetésére a volscokat; majd biztonságban visszavezeté Őket.

XXVIII. Midőn a volscok egész hadereje szaporán és 
nagy lelkesedéssel összegyülekezett, oly tekintélyesnek látszott 
ez, hogy elhatározták annak egy részét a városok biztonsá
gára visszahagyni, és csak a másik részszel vonulni a rómaiak 
ellen. Marcius Tullusra bízván, hogy válasszon a két hadsereg 
közűi, Tullus kinyilatkoztatá, hogy noha ő mivel sem áll hát
rább hadierényre Márciusnál, de ennek minden csatában a 
szerencse inkább kedvez, felhívá, hogy vezesse a támadó sere
get, ő pedig visszamarad a városok védelmére és gondosko
dik a táborozok szükségleteiről. Marcius így tekintélyben meg
erősödvén, először is Circei18 ellen vonul, mely római 
gyarmat volt, és ezt, mert önként feladá magát, bántalmatla- 
nul hagyá. Azután elpusztítá a latinok földjét, ama várako
zásban, hogy a rómaiak a latinok érdekében itt síkra szálla
nák, mert szövetségeseik voltak és több Ízben kérték sege- 
delmöket. De a nép erre semmi hajlandóságot sem mutatott, 
a consulok pedig, kiknek uralma vége felé járt, nem akartak 
veszedelembe bocsátkozni és azért visszautasíták a latinok 
kérelmét. így Marcius egyenesen a városok ellen vezeté sere
gét és Toleriumot, Lavicumot, Pedumot meg Bollaet, melyek 
ellentálltak neki, fegyveres erővel elfoglalá, a lakkosokat hadi
foglyokká tévé, vagyonukat meg felprédálá. Azok iránt, kik 
meghódoltak, nagy figyelmet tanúsított, hogy még akarata 
ellenére se szenvedjenek sérelmet, mert lehetőleg távol tábo
rozván tőlök, megkímélte földjeiket.

XXIX. Midőn még Bollae városát is elfoglalá, mely csak 
száz stadiumnyira esik Rómától, a hol nagy zsákmányra tett 
szert és majdnem az egész fegyverfogható fiatalságot kiirtotta,

18 Város és előfok Latium területén, a Középtenger partján.
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a volscok közül azok, kik rendeletet vőnek, hogy a városok
ban visszamaradjanak, nem türtőztethették magukat, fegyvere
sen Márciushoz siettek, kinyilatkoztatván, hogy egyedül őt 
ismerik el vezéröknek, fejőknek. Akkor nagy hírnévre tett szert 
Marcius egész Itáliában és csodálták vitézségét, mely is egyet
len egy embernek helyváltozása által a dolgok állásában hir
telen oly hihetetlen fordulatot idézett elő. Rómában a leg
nagyobb zavar uralkodik, a nép lemond a küzdelemről, nap 
nap után múlik el csoportosulásokban és egymással való zajos 
vitákban, míg híre jő, hogy az ellenség Laviniumot is ostrom 
alá fogta, mely Róma ősi istenségeinek szentélyét, nemzetsé
gük bölcsőjét képezte, mert ez volt az első város, melyet a 
trójai Aeneas, alapított. Erre csodálatos és teljes változáson 
ment keresztül a nép érzülete, míg a patríciusoké különös és 
megfoghatatlan fordulatot vett. A nép arra törekszik, hogy 
semmisítsék meg a Marcius ellen hozott ítéletet és hívják őt 
haza; az összegyűlt senatus tanácskozván e javaslat felett, el
határozta annak elvetését, talán mert a megcsökönyösödött 
pártszellem készteté arra, hogy szembeszálljon a nép kívánal
maival, vagy, mert nem akará, hogy Márciust a nép kegye 
hozza vissza, lehet, hogy haraggal telt el irányában, ki min
denkinek csak bajt szerzett, noha nem szenvedett mindenkitől 
sérelmet, ki már hazája ellenségének tanusítá magát, melynek , 
mint tudta, a legbefolyásosabb és leghatalmasabb pártja vele 
együtt szenved és részesül jogsérelemben. Miután a tanács 
határozatát a néppel közölték, ez nem volt többé ura szavaza
tának, mert törvényt nem hozhatott a senatus javaslata nélkül.

XXX. Marcius erről értesülvén, még inkább elkeseredett; 
Lavinium ostromát abba hagyván, haragjában Róma ellen 
indul és az úgynevezett cluiliai árkoknál tábort üt, negyven 
stadiumnyira Rómától. Megjelenése félelmet és nagy nyugtalan
ságot okozott, de egyidejűleg a lázongásnak is véget vetett. 
Mert senki sem mert többé, akár hatósági személy, akár 
senator Marcius hazahivatása tárgyában a népnek ellentmon
dani ; sőt látva, hogy a nők a városban szanaszét futnak, az 
öregek meg a templomokban sírva, oltalomért könyörögnek, 
és mindenki bátorság és üdvös elhatározás híján van, elismer
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ték, hogy a nép helyesen tette, midőn Marciusszal kibékülést 
indítványozott, a senatus ellenben nagy hibát követett el, 
midőn ép alkalomszerű lett volna a haragot és rossz indulatot 
elfojtani, azt felújította. Közakarattal elhatározták tehát, hogy 
követeket küldenek Márciushoz, kik hazájába való visszahívá
sát neki felajánlják és tőle a háború megszüntetését kérjék. 
A senatus küldöttei, kik Marcius rokonai voltak, mindjárt az 
első találkozásnál barátságos fogadtatásra számítottak, mintegy 
rokonnál és barátnál. De nem így történt a dolog. Miután az 
ellenséges táboron keresztül vezettettek, fényes ’ pompában és 
tűrhetetlen gőgjében ülve találták Márciust a volscok legelőbb
kelőinek társaságában, s itt megparanesolá nekik, hogy adják 
elő kérésüket. Ezek szerény és barátságos hangon szólának, 
mely helyzetüknek megfelelt, majd bevégezvén beszédüket, 
Marcius saját szenvedéseire vonatkozólag keserűen és haraggal 
válaszolt, a volscok tekintetében pedig, mint azok hadvezére, 
követeié ama területnek és városoknak visszaadását, melyeket 
fegyverrel szakították el tőlük és részükre hasonló polgárjog 
megszavazását, mint a minőt a latinok élveznek, mert szilárd 
béke csakis ily igazságos és egyenlő feltételek mellett lehetsé
ges. Azután harmincz napi meggondolási időt adott nekik, 
majd a követek eltávozása után azonnal felkerekedve, elhagyta 
a római területet.

XXXI. És ez volt az első panasz, mit a volscok közül 
azok hoztak fel ellene, kik már régóta nehezen tűrték és iri
gyelték hatalmát. Ezek közé tartozott Tullus is, kit ugyan Mar
cius személyesen egyáltalán nem sértett meg, de ki szintén 
emberi gyengeségnek volt alá vetve. Boszankodott ugyanis, 
hogy dicsősége teljesen elhomályosult és hogy a volscok elha
nyagolták mert azt hitték, hogy egyedül Marcius mindenük, 
és a többieknek be kell azzal érniök, mit ő a hatalomból és 
uralomból nekik juttat. Innét származtak az első vádaskodá
sok, melyeket titokban terjesztettek ellene; összeállván egy- 
másközt kifejezték boszankodásukat, és árulásnak nevezték 
visszavonulását, melylyel nem ugyan városokat vagy serege
ket adott fel, hanem a kellő alkalmat, melytől minden egyéb-, 
nek megmentése és viszont elvesztése függ. Mert az ellenség
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nek harmincz napot engedett, mintha a háborúban aránylag 
rövidebb időtartam alatt nagyobb változások nem fordulhat
tak volna elő ; noha Marcius ez időt nem tölté tétlenségben, 
sőt betörvén a rómaiak szövetségeseinek tartományába, azt el- 
pusztítá és hét nagy népes várost foglalt el. A rómaiak nem bátor
kodtak segélyökre menni; lelkök teljesen elcsüggedt, és tes- 
tökön dermedtség vett erőt, mely harczias hajlamaikat eler- 
nyeszté. Midőn a kitűzött idő letelt, és Marcius teljes hadere
jével újólag megjelent, követeket küldenek ismét hozzá, kér
vén, hogy csillapítsa haragját, vezesse el a volscokat területük
ről, aztán tegye meg és terjessze elő azt, a mit a két népre 
nézve jobbnak vél, mert a rómaiak félelemből semmiben sem 
fognak engedni. Ha azonban azt hiszi, hogy a volscoknak mél
tányos követeléseik vannak, mindezek teljesülni fognak, ha 
fegyverüket leteszik. Erre Marcius azt válaszold, hogy mint a 
volscok vezérének nincs felelni valója, de mint római pol
gár figyelmezteti őket és azt tanácsolja, hogy ily méltányos 
ajánlatokkal szemben nagyobb okosságot tanúsítsanak és három 
nap múlva jöjjenek vissza jóváhagyott követeléseivel; ha pedig 
mást határoznak, tudják meg, hogy nem felel biztonságukról, 
ha ismét üres szavakkal lépnek táborába.

XXXII. A senatus a visszatérő követek meghallgatása után 
a városra zúduló nagy zivatar s férgéteg közepeit az istensé
gekbe veti bizalmát. Elhatározd ugyanis, hogy az istenek 
összes papjai, a mysteriumok vezetői, a templomok őrei és 
az augurok, kik ősi időktől fogva a hazai jóslás intézményé
vel megbizattak, mindnyájan szertartásaikban szokásos ünnepi 
ruháikat felöltvén, menjenek el Márciushoz, beszéljenek szivére, 
és hívják fel, hogy tegye le a fegyvert, és így tárgyaljon pol
gártársaival a volscok ügyében. Marcius ezeket befogadd ugyan 
táborába, de semmi engedményt nem tett nekik és szavaiban, 
tetteiben hajlíthatlan maradt, — sőt meghagyd, hogy az elő
zőleg megalapított feltételei alapján fogadják el a békét, vagy 
vessék alá magukat a háborúnak. A papok visszatérte után 
elhatározták, hogy a város falait rendíthetetlenül megvédelme-* 
zik és az ellenség támadását visszaverik, főleg pedig az időbe 
és a szerencse váratlan esélyeibe helyezték reményöket,
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mert képtelenek voltak önmagukban mentő eszközt feltalálni, 
minthogy a városban zavar, rémület és rósz előérzetek ural
kodtak, míg végre olyas dolog történt, minőt Homér gyakran 
fölemlít, de a mi az emberek többségénél alig talál hitelre. 
Ezt mondja ugyanis és hangoztatja rendkívüli és váratlan ese
ményekre vonatkozólag.

lm ihlette meg a szívében kékszem Athéné,

másutt m eg:

De valamely isten lelohasztá bosszúmat, a nép 
— — — megszólását juttatva eszembe.

majd m eg:

Vagy valamit sejdítve, avagy mert isten akarta,

a miért is ócsárolják őt, hogy lehetetlen tények és valószínűtlen 
regék által megsemmisíté a szabadakaratba vetett hitet. De 
Homér ezt nem teszi, ellenkezőleg a valószínű és rendes ténye
ket, melyek az ész által létesülnek, saját akaratunkra vezeti 
vissza. Ugyanis gyakran mondja:

Én haladék nélkül el voltam rája tökélve,

másutt m eg:

Szólt vala. Pelidest düh kapta meg erre: kedélye 
Borzas keblében kettőt forgatva tünődék.

és ismét :
Bellerophontest

Szűzies érzelmű amaz ifjat nem veheté rá.19

Azonban rendkívüli és kétséges esetekben, melyekben ihletett 
lelkesültségre és elragadtatásra van szükségünk, a költő isten
sége nem rontja le, sőt megindítja elhatározásunkat, nem hozza 
létre az ösztönt, hanem a képzetet, mely megindítja az ösz
tönt. Ez által a cselekményt egyáltalán nem teszi önkényte
lenné, sőt a szabadakaratnak szolgáltat kiinduló pontot s

19 A homérosi eposok következő helyei jobbára Szabó István fordí
tásában : Od. XXL i. — II. IX. 459·— Od. IX. 339 .— Od. IX. 29 9 .-  
II. I. 188 és kk. — II VI. 161.
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ezzel bizalmat, reményt önt belé. Mert vagy meg kell tagad
nunk azt, hogy az istenség okozati viszonyban és hatásban 
áll cselekményeinkkel, vagy mi más módon lehetnének az embe
rek segélyére és munkálkodhatnának közre velők? Nem mintha 
testünket kezelnék, vagy kezeinket meg lábainkat a szükséges 
irányba mozgatnák, hanem hogy bizonyos ösztönök, képletek 
és gondolatok által lelkűnkben felkeltik a cselekvési és elhatá
rozási tehetséget, vagy ellenkezőleg azt elfordítják és vissza
tartják.

XXXIII. Rómában azalatt a nők különböző templomok
ban, legtöbben azonban és a legkiválóbbak a capitoliumi Jupi
ter oltára körül könyörögtek menekvésért. Ezek közt volt 
Valéria is, testvére ama Publicolának, ki úgy hadban, mint a 
polgári életben számos és fontos szolgálatokat tett a rómaiak
nak, Publicola ugyan már rég azelőtt meghalt, mint a hogy 
életrajzában megírtuk, Valéria azonban a városban nagy tiszte
letben és tekintélyben élt, mert magaviseleté nem vált nemzetsé
gének szégyenére. Az az érzület vett rajta egyszeriben erőt, a 
melyről beszéltem : isteni ihlettség szállta meg, hogy belássa, 
mi válik hazája hasznára, fölkel és a többieket mind fölkelti, 
majd Marcius anyjának, Volumniának házához megy. Midőn 
belép, menye mellett ülve találja, a mint ölében tartja Mar
cius gyermekeit. A kíséretében levő nőket közbe állítja: «Vo
lumnia és te Vergilia ! mi asszonyok, — úgymond, — magunk
tól jövünk hozzátok, asszonyokhoz, nem a senatus határozata, 
vagy a consul parancsa folytán, hanem, azt hiszem, egy isten
ség megkönyörülvén kérelmünkön, ihletett meg, hogy hozzátok 
forduljunk és kérjük tőletek azt, mi nekünk és a többi polgá
roknak menekvést nyújt, nektek pedig, ha ugyan hisztek nekem, 
fényesebb dicsőséget szerez, mint a melyben a sabinok leányai 
részesültek, kik atyáikat, férjeiket a háborúból a békére és 
barátságra vezették. Jöjjetek velünk Márciushoz, csatlakozzatok 
a mi könyörgésünkhöz és tegyetek valódi, igaz tanúságot hazá
tok mellett, mely, ámbár sokat szenvedett általa, haragból 
nem kísérelt meg, sem el nem követett ellenetek semmi rosszat, 
sőt visszaad titeket ő neki, még ha méltányos feltételeket nem 
nyerhetne is tőle». Valéria e szavaira helyeslőleg kiáltottak
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fel a többi nők, Volumnia20 pedig így válaszolt: «Mi is 
hasonló mértékben veszünk részt, óh asszonyok, a közszeren
csétlenségben, sőt még külön szerencsétlenség is ér bennünket, 
hogy ránk nézve Marcius erénye, dicsősége elveszett, és látjuk, 
hogy testét az ellenség fegyverei inkább őrzik, mint biztosít
ják. De reánk nézve a legnagyobb szerencsétlenség az, hogy 
hazánk annyira a végletekre jutott, hogy csak mi belénk helyezi 
reményét. Mert nem hiszem, hogy ő tekintettel leend ránk. ki 
semmi tekintettel sincs hazája iránt, melyet anyjánál, nejénél 
és gyermekeinél mindig többre becsült. Ám rendelkezzetek 
velünk, vezessetek, vigyetek minket hozzája; ha egyebet nem 
is tehetünk, leheljük ki előtte lelkünket hazánkért való könyör
gésben».

X X X IV . Ezután magához veszi a gyermekeket és Vergi- 
liát, és a többi nőkkel útra kel a volscok táborába. E  meg
ható látvány még az ellenségben is tiszteletet és hallgatást 
parancsolt. Marcius ép biiói székén ült a tisztek környezeté
ben. Látva a közeledő nőket, elcsodálkozik; azután, hogy fel
ismerd anyját, ki élükön halad, elhatározza magában, hogy 
megmarad hajlíthatlan és engesztelhetlen szándékánál. De érzel
mei erőt vesznek rajta és e látvány úgy megrendíti, hogy nem 
bátorkodik ülve bevárni őt, leszáll és elébe siet, először is 
anyját hosszasan karjai közé zárja, azután nejét, majd gyerme
keit ; nem kíméli könyeit, kedveskedését és mintegy áradattól 
ragadtatva, átengedi magát érzelmeinek.

XX X V. Midőn gyengéd érzelmeit kielégíté, és észre vévé, 
hogy anyja beszélni akar, a volscok főnökeit maga mellé állít
ván, Volumnia következő szavaira fordítá figyelmét: «Ha 
magunk nem is mondjuk, öltözetünkről és nyomorúságos 
arczunkról láthatod, fiam, mily elvonult életre kárhoztatott 
minket száműzetésed. Gondold meg, hogy mint az asszonyok 
legszerencsétlenebbjei jövünk hozzád, kiknek a végzet a legéde
sebb látványt a legborzasztóbbá tévé, midőn én fiamat, ez 
pedig férjét, szülővárosának falait ostromolva látjuk viszont.

20 Titus* Livius és Dionysius Halikarnassusból Volumniát Veturiá- 
nak és Vergiliát Volumniának nevezék.
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És a mi másoknak minden szerencsétlenségökben, balsorsuk
ban vigaszul szolgál, hogy az istenekhez könyörögnek, az ránk 
nézve az aggodalom forrásává lön. Mert lehetetlen az istenektől 
egyúttal hazád győzelmét és a te üdvödet kérnünk : hisz imánkba 
csak azt foglalhatjuk bele, a mi az ellenségre nézve átok; 
nőd és gyermekeid szükségképen vagy hazájoktól, vagy tetőled 
fosztatnak meg. Én azonban nem fogom bevárni, hogy a sors 
még éltemben döntsön e háború felett, mert ha nem tudlak 
rávenni, hogy a viszály és csapások helyett a békét és egyet
értést válaszd és hogy jóltevője légy mind a két népnek inkább, 
mint ostora az egyiknek, úgy gondold meg és légy rá kész, 
hogy nem férhetsz előbb szülővárosodhoz, míg szülőd holttes
tén át nem gázolsz. Mert nem várhatom be ama napot, melyen 
fiamat hazámon vagy hazámat fiamon diadalt ülni látom. Ha 
azt kívánnám tőled, hogy hazádat a volscok romlásával mentsd 
meg, az reád nézve, fiam, nehéz és keserves kérdés lenne, 
mert rút dolog tönkretenni saját polgártársait, és igazságtalan
ság elárulni azokat, kik bíznak bennünk. Most csak e csapás 
elhárítását kérjük tőled, mi egyaránt üdvös mind a két népre, 
de a volscokra még dicsőbb és szebb, mert közel a győze
lemhez, úgy tűnnek fel, mint a kik a legfőbb javakat, a békét 
és barátságot adják nekünk, a nélkül, hogy maguk elveszte
nék. S ha ez bekövetkezik, főleg neked fogjuk köszönni, ha 
pedig nem következik be, úgy mind a két nemzet előtt te 
leszel érte felelős. Noha kimenetelében kétes e háború, az 
azonban kétségtelen, hogy győztesül hazád ostora vagy, le- 
győzöttül pedig olyannak tűnsz fel, ki barátai és jótevői leg
nagyobb szerencsétlenségének volt okozója».

XXXVI. Volumnia beszédét meghallgatá Marcius, de mit 
sem válaszola. Sőt midőn annak befejezése után hosszú ideig 
szótlanul állt, Volumnia így folytatá: «Mit hallgatsz fiam? 
Váljon szép dolog a haragnak és bosszúnak mindent meg
adni, és viszont nem szép engedni egy anyának, ki ily fontos 
ügyekben esdekel? Avagy nagy férfiúhoz illő-e a szenvedett 
sérelmeket emlékében tartani, és nem kötelessége-e. a nagy és 
derék férfiúnak tisztelni és méltatni ama jótéteményeket, 
melyekben szülői részesíték ? Valóban senkihez sem illenék
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jobban hálát tanúsítani, mint te hozzád, ki a hálátlanságot oly 
könyörtelen üldözöd. Te ugyan már hazádon keserves bosszút 
vettél, de anyádnak hálát mivel sem szolgáltattál. Legszentebb 
kötelességed lenne minden kényszer nélkül teljesíteni igazságos 
és jogos kérelmemet, de ha nem tudok rád hatni, minek

Coriolanus.

habozzam megragadni utolsó reménységemet». E szavakkal 
lábai elé veti magát nejével, gyermekeivel együtt. «Mit teszel 
velem anyám ?» — kiálta fel Marcius, és felemelvén, hevesen 
megszorítá kezét. «Dicső győzelmet szereztél hazádnak, de 
nékem végromlást. Egyedül te tőled győzetve le, távozom». 
Ezt mondva s anyjával és nejével pár szót szólva, kérelmökre
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vissza küldte őket Rómába és az éj elmúltával elvezette a volsco- 
kat, kik nem leledzének mindnyájan azonos érzelmekben. 
Némelyek gyalázták Márciust is és eljárását is, mások, kik a 
békét és a háború megszűnését óhajtották, mindkettőt kímél
ték. Voltak olyanok is, kik, noha méltatlankodtak eljárása 
miatt, de nem tartották gonosz embernek Márciust, és meg- 
bocsájták neki, hogy meghajolt ily kényszerű indítóokok előtt. 
Ki sem ellenkeze, mindnyájan követék inkább erénye, mint 
hatalma iránt való tiszteletből.

XX X VII. A római nép most, midőn a háborútól meg
menekült. még inkább kimutatá, mily félelemben és veszélyben 
forgott annak tartama alatt. Mert a falakon levő őrök alig 
vették észre a volscok elvonulását, azonnal minden templom 
megnyílt, a polgárok koszorúkkal ékesíték fel magukat, mint 
győzelem esetén, és áldozatot mutattak be. De a város öröme 
főleg ama tiszteletben és szeretetben nyilvánult, melylyel a 
tanács és az egész nép a nőket elhalmozá. Mindnyájan azt 
hitték és hangoztatták, hogy ők a menekülés nyilvánvaló okai. 
A senatus elhatározá, hogy a consulok tegyenek meg és en
gedjenek meg mindent, a mit csak tiszteletökre és irántok 
való hálából helyesnek vélnek. Ok nem kívántak egyebet, 
mint hogy a «női szerencsédnek templomot emeljenek, mely
nek költségét ők maguk adják össze, a város pedig viselje az 
áldozások, szertartások és egyéb az istentiszteletre szükségelt 
kiadásokat. A senatus megdícséré buzgalmukat, de közköltsé
gen készíttető el a templomot és a szobrot. Mindennek elle
nére a nők is raktak össze bizonyos összeget és egy második 
szobrot készítettek, mely, mint a rómaiak állítják, a templom
ban való felállítása alkalmával e szavakat mondá: «Istennek 
kedves dolgot cselekedtetek, asszonyok, midőn engem felaján
lottatok».

XXXVIII. Sőt azt regélték, hogy e hang kétszer volt 
hallható, azonban ez annyi, mint lehetetlen és hihetetlen dol
gok iránt hitet kelteni. Hogy a szobrok izzadtak, könnyeket 
ontottak, sót némelyek véres cseppeket bocsátottak ki maguk
ból, az nem épen lehetetlen. Mert a fák és kövek gyakran 
penészszel vonódnak be, mely nedvességet hoz létre, önmaguk-
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tói különféle színeket öltenek magukra és festék-anyagokat 
vesznek fel környezetükből, így mi sem gátolja ama véleke
dést, hogy ezekben némelykor az istenség nyilatkozik, Lehetsé
ges az is, hogy a szobrok nyögés* meg sóhajtásszerű hangot 
adnak, akár repedés, akár belső részeik erőszakos meghasa- 
dása folytán. De hogy egy lelketlen tárgyból, tagolt hang, és 
világos, szabatos, érthető beszéd eredjen, az teljes lehetetlenség. 
Mert sem a lélek, sőt még az istenség sem képes hangot 
adni, vagy szavakat kifejezni szerves test és a beszédre alkotott 
szervek nélkül. Midőn azonban a történelem számos hitelt 
érdemlő bizonyítékokkal erőt vesz rajtunk, úgy az az érzéki 
észrevételtől különböző sajátságra, a léleknek képzelő tehetsé
gére vezethető vissza, mely annak képzetét, mint valót akarja 
elhitetni velünk, mint midőn álomban azt véljük, hogy hallunk, 
midőn nem hallunk, és látunk, midőn nem látunk. Mindazáltal, 
a kiket az istenség iránt való odaadás és szeretet túlzó gyen
gédségre ragad, és a kik az ily csodákat tagadni és elvetni 
egyáltalán képtelenek, azok hitöket az istennek csodálatos és 
emberfeletti hatalmára alapítják. Mert az isten mire sem hasonló 
az emberhez, sem lényegére, sem hatására, sem erejére nézve, 
és ha valamit tesz, a mit mi nem tehetünk, vagy valamit léte
sít, a mit mi nem létesíthetünk, ebben semmi képtelenség 
nincs, sőt mert mindenben különbözik tőlünk, annál inkább 
különbözik és eltér tőlünk műveiben is. «De, mint Herakleitos 
mondja, az isteni művek legtöbbje hitetlenségünk miatt kerüli 
ki ismeretünket».

XXXIX. Midőn Marcius hadjáratából Antiumba vissza
érkezett, Tullus, ki őt már régóta gyűlölte és irigyelte, elhatá- 
rozá, hogy mielőbb elteszi láb alól, tartván attól, hogy, ha 
most kisiklik kezei közül, soha sem fog oly jó alkalmat lelni. 
A volscok közül sokat felingerelvén Marcius ellen, felhívta ezt, 
hogy adjon számot eljárásáról a volscoknak és tegye le hiva
talát. Marcius, ki félt magán állapotba térni, míg Tullus had
vezér marad, és polgártársai előtt legnagyobb tekintélyben áll, 
kinyilatkoztatá, hogy leteszi hatalmát a volscok kezei közé, 
ha parancsolják, mert azok rendelete folytán nyerte el és nem 
vonakodik mindjárt számadást adni mindazoknak, a kik csak
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kívánják. Népgyűlés tartatván, a már előre betanított népvezé
rek felkeltek és felingerelték a népet. Midőn Marcius fellépett, 
a zajongás személye iránti tiszteletből alább hagyott és lehe
tővé tette, hogy bátorságban beszéljen. A legelőbbkelő Antium- 
beliek, kik főleg a békének örültek, nyilván kimutatták, hogy 
jóindulattal fogják meghallgatni és igazságos ítéletet hoznak, 
Tullus félt e férfiú védekezésétől, ki egyike volt a legügyesebb 
szónokoknak, és kinek előbbi vállalatai nagyobb elismerésben 
részesültek, mint későbbi hibái kárhoztatásban, sőt, mi több, 
ép eme vád volt az iránta való elismerés bizonyítéka. Mert a 
volscok bizonyára nem tudták volna be neki vétkül, hogy 
Róma nem került hatalmukba, ha nem Marcius révén jutottak 
volna közel ahhoz, hogy azt elfoglalják. Tullus belátá, hogy 
nem habozhat tovább, sem kísérletet nem tehet a nép meg
nyerésére. A lázongok legmerészebbjei tehát lármázni kezdtek, 
hogy ne hallgassák meg az árulót, ne tűrjék tovább, hogy 
zsarnokoskodjék a volscok felett, hogy ő vonakodik letenni 
az uralmat, — majd tömegesen reá rohanván, megölték, anél
kül, hogy a jelenlevők közt bárki is segítségére ment volna. 
De a többség csakhamar kimutatá, hogy e tett nem volt 
tetszésére, mert a városokból a nép összeseregelvén, holttestét 
tisztességesen eltemeté, és sírját, mint vitéz katonáét és vezé
rét, fegyverekkel meg zsákmánynyal ékesíté. A rómaiak halá
láról értesülvén, semmi jelét sem adták tiszteletöknek vagy 
haragjoknak irányában. De az asszonyoknak kérelmök folytán 
megengedték, hogy tíz hónapig gyászolhassák, mint a hogy min
denki atyját, gyermekét vagy testvérét szokta gyászolni. Mert 
ez volt a leghosszabb gyászidő, mit Numa Pompilius kitűzött, 
mint az az ő életrajzában elő van adva. De a volscok megvál
tozott körülményeik közt csakhamar sajnosán érezték Marcius 
híját. Először is vezérválasztás tárgyában viszályba keveredtek 
barátaikkal és szövetségeseikkel, az aequokkal, mely vérontásig 
és öldöklésig fajult, azután egy csatában legyŐzettek a rómaiak
tól ; ebbe maga Tullus is elesett és haderejök java, virága 
megsemmisült, úgy hogy megalázó békefeltételekkel kelle be- 
érniök ; elismerték a rómaiak fennhatóságát, és beleegyeztek, 
hogy parancsaiknak alávetik magukat.
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A LK IBIA D É S É S  CORIOLANUS Ö SSZEH ASO NLÍTÁSA.

I. Előttünk állanak ama tettek, melyeket emlékezetre érde
meseknek tartunk. Láthatni, hogy haditényeik egyik részen se 
nyomják le nagyon a mérleget. Mindketten hasonlókép számos 
jeleit adták merészségöknek és vitézségöknek, mint katonák, 
és előrelátásuknak meg ügyességüknek, mint hadvezérek. 
Azonban talán Alkibiadést, mert szárazon és vizen egyaránt 
számos győzelmet és sikert vívott ki, bevégzettebb vezérnek 
tarthatnók. Mindkettőjöknek közös vonása, hogy jelenlétök és 
vezérletök által hazájuk ügyét szembeszökőleg sikerre juttatták, 
míg viszont hűtlenségükkel még feltűnőbb módon kárára vol
tak. A politikát illetőleg minden okos ember elítéli Alkibiadés 
rendkívüli vakmerőségét, kicsapongó erkölcsét és alacsony hízel
géseit, hogy magát a néppel megkedveltesse. Míg a római nép 
Márciust, zordon és büszke magaviseleté meg olygarchikus esz
méi miatt meggyűlölte. Egyiket sem lehet dicsérni. Mindazon
által kevésbbé kárhoztatandó, ki a nép kegyét kedvezéssel törek
szik megnyerni, mint a ki megvetőleg bánik vele azért, hogy 
látszatát is kerülje annak, mintha kedvét keresné. Mert gyalá
zatos dolog a népnek hízelegni a hatalom elnyerése czéljából, 
azonban viszont félemlítésre, erőszakoskodásra és elnyomásra 
alapítani a hatalmat nemcsak gyalázatos, egyben igazságtalan is.

II. Hogy Marcius egyenes és őszinte jellemű férfiú volt, 
holott Alkibiadés politikájában ravasz és alattomos, az minden 
kétségen felül áll. Kárhoztatják főleg ennek gonoszságát és csalárd
ságát, melylyel, Thukydidés elbeszélése szerint, kijátszá a spár
taiak követeit, hogy a békét megszegje. Bár a várost ismét 
háborúba sodorta, ép e politikája tette erőssé és félelmessé 
ama szövetség által, melyet Alkibiadés a Mantinea-beliekkel és 
az Argos-beliekkel lértrehozott. Viszont Marcius csalárdsággal 
élt, hogy háborúba keverje a rómaiakat és volscokat, midőn, 
mint Dionysios beszéli, az ünnepi-játékokra érkező volscokat 
hamis gyanúba keverte. De az indító-ok még gonoszabbá tette 
a cselekményt. Mert nem becsvágyból vagy pártharczból és 
vitából, mint Alkibiadés, hanem, hogy haragját kitöltse, (mely 
ugyan mint Dionysios mondja, hálátlansággal fizet), döntötte
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bonyodalmakba Itália nagyrészét, és rombolta szét hazája iránt 
való elkeseredésében számos városát, melyektől semmi jogtalan
ságot sem szenvedett. Igaz az is, hogy Alkibiadés haragból 
nagy szerencsétlenséget okozott polgártársainak. De mihelyt 
észrevevé, hogy megbánták eljárásukat, megengesztelődött; sőt 
második száműzetése után nem helyeslé a vezérek ballépéseit, 
nem nézé közönynyel rossz terveiket és veszélyes helyzetüket, 
hanem azt tévé, mit egykor Aristeidés az Ő dicsőségére The- 
mistoklésszel szemben tett. Elmenvén ugyanis az akkori vezé
rekhez, kik még barátai sem voltak, elmondá és kitanítá őket, 
hogy mit kelljen tenniök. Marcius azonban gonoszul bánt min
den polgártársaival, noha nem mindnyájan sértették meg, sőt 
azok legelőkelőbb és legtekintélyesebb része vele együtt szen
vedett és kesergett. Azután midőn többszöri követségek és 
könyörgések által nem engedé puszta haragját és boszúját 
lecsillapítani és kiengesztelni, ezzel kimutatá, hogy azért szítá 
föl a veszedelmes és engesztelhetlen háborút, hogy hazáját el
pusztítsa és tönkre tegye, nem pedig, hogy azt visszanyerje 
és hazatérjen. De van egy más különbség is. Hogy Alkibia
dés, kire a spártaiak lest vetettek, félelemből és gyűlöletből 
pártolt vissza az athéniekhez, Marcius azonban a volscokat, 
kik mindenben méltányosan bántak vele, tisztességesen el nem 
hagyhatá. Mert vezérökké választák, és egyben a hatalommal tel
jes bizalmokat birá, míg ellenben Alkibiadés, kinek szolgálatával 
inkább visszaéltek a spártaik, mint éltek, először városukban 
bolyongott, majd táborukban hányódott, míg végre Tisapher- 
nés karjai közé vetette magát, ha ugyan nem azért vágyott 
visszatérhetni Athénbe, hogy azt a végromlástól megmentse.

III. Beszélik, hogy Alkibiadés gyakorta fogadott el össze
geket rosszhiszeműleg, hogy megvesztegettesse magát, és hogy 
azokat gáládul fényűzésre és kicsapongásra használta fel, míg 
Márciust vezértársai sem bírták rávenni, hogy tiszteleti ajándé
kokat elfogadjon. És ép ezért lett oly gyűlöletes a nép előtt,, 
az adósságok körüli viszályok alkalmával, mert ez abban a 
hiszemben volt, hogy nem érdekből, hanem dölyfből és meg' 
vetésből szorongatá a szegényeket. Antipater Aristotelés böl
cselő haláláról írt egyik levelében, azt mondja: «Egyéb tulaj

Plutarchos. I, 31
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donságai mellett bírt azzal is, hogy meg tudta nyerni az embe
reket». Ennek hiánya Márciusnál az ő jótetteit és erényeit 
még azokra nézve is terhesekké tévé, a kiknek hasznára vál
tak, mert büszkeségét és önhittségét, melyet Plátó a magány 
társának nevez, nem tűrhették., Alkibiadés azonban mindenki
hez jól tudott alkalmazkodni, a kivel csak érintkezett, és azért 
nem lehet csodálni, hogy sikereinek dicsőségét a jóakarat és 
tisztelet sugárai virágra fakaszták, a midőn még egyes bal
lépései is gyakran kellemes és megnyerő színben tűntek fel. 
Azért a sok és nagy csapások ellenére, melyeket hazájára 
hozott, többször vezérré, parancsnokká választották, holott 
Marcius, midőn számos jeles és dicső tettei folytán a consula- 
tusra méltán pályázott, megbukott. így az egyiket, noha sok 
rosszat tett velők, nem tudták gyűlölni polgártársai, a másikat 
pedig, ámbár csodálták, még sem szerethették.

IV. Mint hadvezér, Marcius mit sem vitt véghez hazájá
ért, de sokat az ellenségért hazája ellen; míg Alkibiadés 
mint katona és hadvezér sok szolgálatokat tett az athénieknek. 
Jelenléte tetszésszerinti győzelmet szerzett ellenségei fölött; 
távolléte erőt adott a rágalomnak. Márciust azonban mint 
jelenlevőt ítélték el a rómaiak és veszíték el a volskok, noha 
igazságtalan és istentelen módon ; erre ugyan látszólagos ürü
gyet szolgáltatott, midőn, miután a békét nyilvánosan vissza- 
utasítá, de szívét követve engedett a nők kérelmének, nem 
szüntette meg az ellenségeskedést, hanem a háborút tovább 
húzva, elveszté és feladá a kedvező alkalmat. Mert rá kellett 
volna bírni azokat visszavonulásra, kik rábízták magukat, ha 
ugyan oly nagyra volt avval, hogy igazságos legyen irányuk
ban. De feltéve, hogy a volscokkal mitsem törődött és a 
háborút csak azért szította fel, hogy saját haragját kitöltse, 
majd abbahagyja, úgy bizonyára nem volt helyes tőle, hogy 
anyja miatt kímélte meg hazáját, mert anyját hazájával együtt 
kelle megkímélnie; hisz’ anyja és neje szülővárosának csak 
egy részét képezték, a melyet pedig ostrom alá fogott. Hogy 
a nyilvános könyörgést, a követek kérését, a papok esdeklé- 
sét durván visszautasítá, azután, hogy anyjának a kedvéért a 
visszavonulást határozá el, ezzel nem annyira anyját tisztelte
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meg, mint meggyalázta hazáját, mely is egy asszony iránti 
szánakozás és annak könyörgései folytán menekült meg, 
mintha önmagában nem lett volna méltó arra, hogy megmen
tessék. Ez a kedvezmény oly gyűlöletes, zordon és kelletlen 
lön, hogy az egyik fél részéről sem részesült elismerésben. 
Mert visszavonult anélkül, hogy erre rábírták volna azok, 
a kik ellen harczolt, vagy beleegyeztek volna azok, kik ellen 
harczolt. Mindezeknek forrása ellenszenves jellemében, túl
zott gőgjében és elbizakodottságában rejlett, mely magában 
is gyűlöletes a nép előtt, s ha ehhez még a dicsvágy is járul, 
úgy az teljesen zordonná és tűrhetetlenné válik. Ilyenek nem 
udvarolnak a népnek, mintha nem vágyódnának tisztességek 
után, de ha azokat el nem nyerik, neheztelnek. Metellus, Aris- 
teidés, Epameinondas mentek voltak a tolakodó és szolgai 
hízelgéstél a tömeg irányában, de meg is vetették ők mind
azt, a minek adása, vagy elvétele a nép hatalmától függ; 
gyakran ostrakismosszal száműzetve, a választásoknál mellőz- 
tetve, bíróilag elítélve, nem tápláltak haragot hálátlan polgár
társaik ellen, hanem megelégedtek, ha ezek megbánást tanú
sítottak és kiengesztelődtek, ha visszahívták őket. A ki leg- 
kevésbbé hízeleg a népnek, annak legkevésbbé szabad boszú- 
állónak lenni irányában, mert valamely tisztesség el nem 
nyerése miatt való neheztelés, leginkább annak elnyerésére 
irányuló heves vágyból ered.

V. Alkibiadés nem palástold el örömét, ha megtisztelte
tésben részesült, szintúgy neheztelését, ha mellőztetett, és 
ezért törekedett azok irányában, kikkel érintkezett, kellemes 
és megnyerő lenni. Márciusnak ellenben büszkesége nem en- 
gedé, hogy azok kegyét kinyerje, kik őt tisztességre és hata
lomra juttathatták, becsvágya azonban haragját, bosszankodását 
kelté fel, ha háttérbe szorult. Ezek azok a hibák, melyekkel 
e férfiú vádolható : minden más tekintetben fényt áraszt maga 
körül. Mérsékletességére, önzetlenségére nézve azonban bátran 
Görögország legerényesebb és legfeddhetetlenebb férfiai mellé 
állítható; de nem Alkibiadés mellé, aki e tekintetben a leg- 
arczátlanabb és legközönyösebb volt a tisztesség követelmé
nyeivel szemben.











Mélyen tisztelt előfizetőnk!

A „Katolikus V ilágm isszió“ az elmúlt évben 
hűségesen negyedévenkint bekopogtatott jóbarátainál, 
hogy az egyháznak emberfeletti munkájáról, melyet 
a pogányok közt Istenért és a lelkek üdvösségéért 
kifejt, sok érdekeset és megszívlelendőt elmondjon. 
Azonban jóbarátaínk jóindulatán kívül, hogy szavát meg
hallgatják és az egyházzal együttéreznek a missziók 
ügyében, szükségünk van az anyagi eszközökre is, t. i.

a z  e l ő f i z e t é s i  d í j a k r a .

Bizalommal mellékeljük befizető lapunkat, hogy 
annak felhasználásával az elmúlt 1926. év előfizeté
sét (20.000 kor.) könnyebben beküldhesse. Midőn a 
könyveink szerint fennálló hátralékára bátrak vagyunk 
figyelmét felhívni, ezt csak azért tesszük, mert sok 
millióra rúg a hátralékok összege és meg vagyunk 
róla győződve, hogy az anyaszentegyház világmisszió
jának jóbarátja missziós lapunknak és a missziós ügynek 
csak javát akarja. Lapunk tiszta jövedelme kizá
rólag az egyház világmissziójának jut.

Tiszteletteljes kérésünknek dec. 31-ig történt tel
jesítéséből szabadjon arra következtetnünk, hogy a 
„Katolikus Világmissziót" a jövőben is meg óhajtja 
tartani.

Kalocsa, 1925. dec. hó

Mély tisztelettel:
a „Katolikus Világmisszió“

kiadóhivatala.

Ampád r.-t., Kalocsa




