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ELSŐ OSZTÁLY
VILÁGTÖRTÉNETEK KRISZTUS ELŐTT.

I. Ó kor, és legrégibb népek.
I. Legelső ember nem.

(I. Mos. i. 12:)

V/I. Első e m b e r -p á r.
„Kezdetben teremte Isten a mennyet és föl

det" vagyis a’ láthatatlan és látható világot.— 
A’ látható világ teremtményt köztt Isten az em
bert az által jeleié ki 5 hogy szabadakarattal és 
értelemmel koszoruzá, égre fölemelt arczczal te
remtő, ’s magával rokonságba hozá; szóval: te
remte maga képere és hasonlatára. — ’S ily 
legnemesb teremtményét, kényelmesb életmódjára, 
ártatlan létben maradhatására, könnyebb te- 
nyészhetésére és fenmaradhatására nézt paradi
csomba helyezé; egy, keleten, az árméniai he
gyek alján, folyamokkal és terményekkel dús 
vidékbe, az Enfrát, Tigris, Hiddekel és Pishon 
partjai közt.— Az egyes teremtménynek társ u- 
táni vonzalmát az által csillapitá Isten, hogy 
neki segédtársat alakíta; kit a’szent-könyv, mely 
az emberincm ezen őskori eseményeire legré
gibb és legbecscsb emlékmaradvány, .Évának ne- 

-vez, — ki neki féltársa lévén, együtt tettek egy 
megosztatlan egészet] itt kezdődik tulajdonkép
pen az emberinem története.

b
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Tcrcmtótőljó czélra adott hajlamaik, csakha
mar bűntettre ingerlék őket,— kezdője lévén az in- 
gerellietőbb néinber, minek eredménye azlön, hogy 
Isten parancsát, mely egy kétség kívül életoltó
fa gyümölcsét használni nekik tiltá, megszegők, 
és így engedetlenséget, sőt kevélységet is nyil
vánítván Isten iránt, a’ boldog vidéket elhagyni 
kénytelenítettek — ’s fáradalmas életre szorulva, 
szomorán nézőnek vissza a’ boldogság- és ártat
lanság elvesztett honára, melytől a’ tilos ingerek 
kígyója által fosztatának meg.— Isten Ígéretét 
vivőn mindazáltal és biztató reményt magokkal, 
hogy jövendőben támadand szabad it ójolt, és ártat
lan bóldog létók visszaállitója, ki egyszersmind 
megrontandja gonosz csábítójuk fejét.—

2. Kainiták és sethiták.
És Ádám nemze fiakat Karul és Ábelt, kik 

közzül az elsőt, Éva az ígért szabadítónak vélő, 
mint az úrtól nyert fiát; azonban Kain irigység
ből megölő szelíd testvérét Ábelt •, bujdosó és 
vándor tessz, netalán valaki által a’ még népet- 
lcn földön megülettessék. Észak felé veszi men
tét—• ’s magának másoktól eltávolodva várat é- 
pit, ’s törsök atyja lesz egy maradéknak, mely 
istentelen életéről híres; néha némi találmányok
kal gazdagítja az akkori szűk ismereteket.—

Látnék t. i. Kain utódainak egyike, ki Isten 
és természet törvényeitől eltérve, két nőt vesz 
magának , ’s ez által az emberek közzé a’ több- 
nőüséget behozá ; ezen kettős házastársulatból 
három fiakat nemze, kik közzül az első Jóból 
a sátrak feltalálása által a’ pásztor és költözkö
dő népek ősatyja lett. — A’ második t. i. Jubál, 
■a hangszerek bizonyos nemének fellelése által
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a’ hangászatnak ada eredetet. — Harmadik fia 
Tubálkain, az érezmunkák legelső kezdőjének 
tartatik. —

Sok időkig maradának a’ kainiták a' több 
néptörzsököktől külön válva, ’s ön társaságuk
ban a’ vétkeknek több nemeit kifejtették ’s gya
korlatba hozták; melyek a’ többiek előtt még 
ismeretlenek valának.

Ábel helyébe születik Adámnak egy más fia 
Seth , kinek maradéki mint „istenfiai* a’ józa
nabb értelem törvényeit követék és hosszú élet
kort értek. Mindazáltal már a’ következő tör
zsök atyák kénytelenek valának a’ Seth’ útódait 
is az isteni törvények megtartására unszolás és 
oktatás által serkenteni; honnan eredetét vette 
a’ vallásos néptanitás.

llajdankor Írói szerint mind ezek mellett 
is clterjcde a’ vétek mindkét néptörzsök közt; 
mint mindjárt érintjük.

3. Vízözön és Noákidák.
Századokig az illetett két törzsök-népek lak- 

liatának a’ tágas föld vidékeken a’ nélkül, hogy 
egymáshoz közelítve, költsönös béfolyattal let
tek volna egymásra. — Amaz t. i. a’ Káin nem
zedéki a’ rosszban; ezek t. i. a’ set hit áh a’ jó
ban gyarapodva; míg útdíjára a’ két néptörzsök 
egymáshoz az űrben annyira közeledett, hogy a’ 
kainiták szorosb kapcsolatba jöttek a’ sethitákkal 
’s azok ezek’ erkölcsi miséget megvesztegetni 
kezdették. — Lépcsőnként ncvekedék a’ rossz,— 
’s végre közönségessé lett, midőn aztán Isten 
eltörlé mindkét nemet; egyedül a’ kegyes Noé’t 
hagyván életben 8-ad magával az özönvíz babjai 
közt törzsökül a’ jövendő nemzedéknek —

1*
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Az Örményország! hegyektől, .trw»///o7 kezd
ve, hol Noé hajója megállolt, közepette egy ma
gas térnek, egyenlőn távol mind a’ fekete, mind 
a’ kászpi tengerrtől kelle az új embernemnek, a’ 
mcgújnlt föld színén elterjedni.

Ez úttal megújítja isten kötését Noéval, meg
engedi az állathnssal élést a’ test erósb izmosi- 
tására; az emberi nem tenyészhetésc tekintetéből 
pedig megtiltja az emberhús ételét, mely talán 
az özön előtt gyakoroltatott.

A’ bőr feltalálása alkalmával, melyre Noé 
jött legelőbb $ legkissebb fia Kára annyira meg
sértő az atyai tiszteletet, hogy Noé bizonyos 
prófétai átokra fakada ki, mely a’ sértő fiút 
minden népek példa-képévé tette, hasonló vét
kes tettek elkerülésére; megáldá ellenben Sémet 
és Jófélét.— Valóban is Káinra és utódira el
következők a* szolgaság atka, részint erkölcsi, 
részint testi tekintetben; mint ez ina is Afrika 
eredeti népeinél látható. — Ellenben Sem mara
dékai egy részénél, mely Ázsiában vévé lakását, 
megmarada a’ teremtő neve és tisztelete, és a’ 
Jáfel nemzedéke, mely részint Ázsiában, részint 
Európában terjedő el , Sem utódai felett idővel 
részt veve mind az igazb vallás ismeretében , 
mind egyébb miveletben, kiterjesztvén befolyá
sát és hatalmát a’ föld több részeire, mint a’ je
lenkorban szemléljük. —

Noha sokáig törekedének az új emberek 
egymás közelében lakhatni, ’s e’ végre építőnek 
is a’ Sineár téren, mely később Babilóniának 
és Mezopotámiának neveztetett, egy várost nagy 
tornyokkal, hogy arra tekintve, mint közép
pontra egymást el-nc-veszítsék; ’s e’ mellett jeléül 
önérzetük és büszkeségük nyilvánításának: mind 
azáltal mivel a’ huzamos cgyüttlét, egymás



közti súrlódás és közlekedés, valamint feszült 
erőlködéseket, úgy rendkívüli vétkeket is fejt
vén ki, azok terjedelme mcggátlúsára, Isten e- 
gyéb okok mellet', melyek a’természeten alapul
nak, jónak látta a’ nyelvek zavarodása által d- 
ket eloszlatni, külön tartományok lakóivá tenni, 
és így az egész földet bénépcsítni.

Jáfet' nemzedékéből származának az indeli, 
görögök, latinok, németek, szlávok és ezek
kel rokon népek.— Sémtől: kháldéaiak, syrek, 
zsidók, arabsok és kason - nyelvűek. Káintól: 
kanabániak, szerecsenek, égyptomiak és afri
kai tökb népek.—

Különbözők lévén a’ lakhelyek, melyeket e- 
zen népek tovább vándorlásuk’ alkalmával találtak 
vagy választottak, a’ szerint különbözni kezdő
nek életük’ módjára, nyelvükre és történeteikre 
nézt.

Kik az áldásdús térékén, mint Mézopota- 
mióban, vagy folyamok {partjain, mint az Eafrát 
Ganges, Jordán és Nil mezején telepedének meg; 
magokat mindinkább a’ szántás vetésre és azzal 
egybekötött csendes kényelmes életmódra láták 
kivattatni.

Kik pusztákon és sivatagokon választónak 
laklielyet, azok baroinpásztorlásra és kelyről 
kelyre vándorló életpályára utasítva valának.

Kik hegységek közzé vonulónak, vadászat
ból élének és majd kóborukra is vetemülének, 
melyek nékik ragadozás és fosztás által nagyobb 
zsákmányt Ígérőnek, és sokan közülök ragadozó 
életre adók magokat, vagy más népeket háborító 
kódoltatok levének.

Kik a’ jól-fekvő tengerek mellett fogának 
lakást, mint p. o. a’ kanaánbelick és phénixek1 
hajózásra ébredének és az által kereskedésre,



mely az ország terményeit, természeti és mester 
ségi czikkeket gyarapitá, és a’ távoli népeket 
lelkes közlekedésbe ’s ismeretségbe hozd.

Kik pedig tengerpartok mellé jutának, kén- 
szerítve láták magukat éltéket halászattál ten
getni és szűk helyzetükben szegény életpályá
jukon ezzel segítni.

4. Bálványzás eredete.
Mentői inkább távozának az embetek az Is

ten által szívbe oltott erkölcsi szent törvények
től: annál inkább veszték öntudatát istenneli ro
konságuknak, és balgatagságuk nagyobbra neve- 
kedék az idők folytával. — Érzék az emberek 
függésüket valamely felsőbb válótól, de azt nem 
ismerők tisztán. — Emlékezének vissza a’ haj- 
dankori ártatlanság állapot jára ; de hiába ki- 
vánák azt visszaszerezni.

Érzék egyszersmind több tekintetben nyo
mor állapot jókat, bűntetteik sokakat nyugtala
nítanak, kik kivánának lelkiismeretűkben ma
gokkal másokkal is; de különösen a’ gyanított 
legfőbb bíróval az Istennel ki békülni és azt 
megengesztelni; ’s ezek által felkölteték eszméje 
a’ magános, 's idővel a' közönséges isteni tiszte
letnek, áldozatoknak, innepeknek és egyéb szent 
szertartásoknak, esedezéseknek és türcdelini je
leknek.

Azonban az igaz Isten ismerete mind ho
mályosba lett az emberek szívében — az elébb 
tisztábban sejtett Isten eszméje, később egy tit
kos egy homályos Isten képét ültözte fel. Nem 
tudák annak valóját többé megkülönböztetni »«- 
veitől és azon véleményben, hogy Istennek szol
gálnak, a természeti tárgyaknak, a’ teremtmé-



nyéknek szolgálának, e’ szerint tehát annyi Iste
nek jüvének létre, a’ hány természeti erőket ve
vőnek észre a’ teremtésben, melyben cgyébaránt 
Isten magát bőven kinyilatkoztatta, ’s melyek 
által Isten az embereket ön ismeretére akarta 
vezetni; igy crcdett a’ sok Isteniség a’ hajdon- 
korban.

Az istenneli kibékülés óhajtása áldozato
kat hozván létre; ’s a homályos értelein, a’ ter
mészeti csapások, vagy előtte kedvetlennek tet
sző események okát nem magában a' természet
ben , hanem az Istenben keresvén, azt igyeke
zett megengesztelni, ’s majd midőn a’ legjobb 
teremtő eszméjével az előferdulő rosszakat incg- 
egyeztetni nem tudta; netalán a’ jó Istent meg
bántsa, egy mellékes rossz Istent gondola ki, 
melyet félve tisztelt, reszketve imádott. —• ’S 
így vetemült magát a’ vétket is Isten gyanánt 
imádó ’s áldozáttal engesztelő balgaságra — mi
nek ma is nyomait látjuk Ázsia Afrika és A- 
mérika több még félvad népeinél. —

2. Legkoraibb állodaimai (státusai) a' po
gányságnak.

Mint rendezték a’ népek életüket a’ hajdon- 
korban, mindenek előtt azt kell itten tisztán ki
fejtenünk :

Az emberek együtti életük legelső alakjából 
a’ családból, melynek feje a’ családatya volt, ne- 
vekedett további fejlődéssel a’ nemzedék avagy 
törzsök , melynek ekjén a’ törzsökatya állott.—

Ezen nép szerkezet neveztetik pátriárkái
nak, és sok időkig különösen azon néptörzsü
köknél volt helye, melyek nagy térségeken és
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völgyekben tncgháboritatlanúl pásztorilag öltek. 
Ilyen pártriarkai nemű szerkezetű népeknek, mi
lyenek ma a’ béduitiek Arabiában, az indiánok 
csapatjai Amerikában — tulajdonképpen semmi 
tört énei ült nincsen.

Ez legelőbb akkor kezdődik , midőn az ily 
szerkezetű népek önként vagy kényszerítve kis- 
sebb térekre összébb nyomatva, kivált a’ termé
keny vidékeken és folyamok mellékein megtele
pednek; mert attól fogra lépik az ember a' ter
mészettel munkás viaskodásba, hogy magának 
táplálatot csikarjan ki attól, 's lépik egyszer
smind egyesületbe szomszédaival, hogy azok se
gítségével a’ természet akadályait, mint p. o. a’ 
folyamokot könnyebben meggyőzhesse; részint 
bogy mások hasznát munkálhassa.

Most már a’ csupa természeti erkölcs, mely 
eddig a’ megkülönözött családi életet kormányoz
ta, nem vala elegendő azokat, kik egymással e- 
gycsületbe léptek, rendben tartani.— Szükség va
la szilárdabb határozatakra, melyek egy ilyen 
gyarmat minden tagjaira alkalmazhatók legye
nek ; így eredének a’ törvények, melyeket, hogy 
nagyobb oltalom alatt lehessenek, szükséges va
la a’ vallás védelme alá helyezni és így meg
szentelni.

A’ törvények oltalmát és megtartását tehát 
legközelebbről a’ papirend vévé magára, mely 
a’ polgári törvények tudása, kezelése, ’s ezekkel 
egybekötött ismeretei, és az isteni dolgok ve
zetése által, a’ többi népet vezérletté, és szelle
mileg, valamint testileg is igazgatni kezdette.

Az által, hogy a’ papok minden tudományt, 
melylyel az isteni dogokra, polgári törvényrend- 
re, és így minden akkori ismeretekre nézt, má
sok felett bírtak, mint titkos tudományt szó-
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ros gonddal csupán önmaradékaikra örökösitet
tek el. — Ez okáért a jtapság egy külön pap- 
osztálytyá vált.

De a’ papi-osztály alakulásával a’ többi nép- 
állományok is, mindenik ön foglalkozási szerint, 
inegkülönzött\oszlálylyá alakullak, melyek köz
zül mindenik maga elhivattatásának egyszerű is- 
méreteit és készségeit az atyáról fiára örökö
sitette.

A’ papsághoz, rangjára nézt legközelebb álló 
néposztály lett a’ hadiosztály, azon néptörzsök
ből álló, melynek hadi érzelme a’ szükség ide
jén a’ haza oltalmát egyedül magára vállalta, 
avagy egy olyan néptörzsök, mely kívülről hat
ván be a' hazába, az ottan talált papi hatalmat 
elismerte. — A’ hadahozok c szerint a’ [nép ne
meseit tették.

A’ hadi-osztály után jött mindjárt a’ föld- 
mivelők osztálya, ;’s azután legottan a’ mester
embereké. — A’ hol végre egy néptörzsök, az 
ország clkülönzütt legelő vidékeit használva a’ 
maga pásztori életmódját, ámbár a’ több osztá
lyok által megszorítva, folytathatta, ott egy u- 
tolsó néposztály alakult, t. i. a’ pásztori-néposz- 
tály, mely a’ baromtartással együttjáró tisztát- 
lanság miatt megvettetett volt.

Minthogy a’ szellemi nagyobb erő ezek sze
rint a’ papságnál volt, tehát az igazgatás is an
nak kezénél maradt, és hogy az azt annál köny- 
nyebben gyakorolhassa, az osztályok közti kü
lönbözést annál inkább törekedett vallási köte
lezés által is fentartani; elannyira, hogy minden 
összeelegyedés, mint vétek, elkerültetek.

Mindenik] osztály inegkülönzött és szoro
san megbatárzott életalakot és szertartásokat
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vett fel és gyakorlott; különösön n’ papság bi
zonyos alkalmazott innepélycs ezeremoniákat és 
vallási szokásokat.

Azon állományok, melyekben ilyetén nép
osztályzatok léteztek, neveztetnek papi-állomá
nyoknak, melyek közt azok, hol a’ papi ural
kodás teljesleg megosztatlan volt, a’ legrégibbek
hez tartoznak. Ilyen papi uradalmak találtattak 
a’ zend népnél, indeknél, szerecseneknél, mely 
három népnél a’ miveleti maradványok a’ leg 
régibb időkre mutatnak.

Az ily nemű papi uradalmakhoz tartoznak 
azok is, melyekben a’ hadi néposztály a’ papi ha
talmat a’ maga fejei közzül egygyel megosztani 
kényszerítette a’ papságot. — Mint ilyen papi u- 
radalmak a’ liajdon korban jelöltetnek ki: az 
egyptomi, kháldeai , ó assyri , ó médiai , ó 
perszai, — ’s mind ezen állományok a’ csillag- 
imádót alapjain nyugodtak, ámbár egyéb vallási 
fogalmak is járultak ahoz.

1. A’ Zend nép.
A’ Kaukáz és Iíindukus vidékei, valamint 

az Araraté és Kuholbűré, nézőszínjei a’ bajdo
ni történeteknek. —

A’ Kaukáz és Ararat közt, a’ Tigris és 
Eufrát forrásainak tájain találtatik az özönvíz 
után a’ legelső népesedés és mivelődés.

Nem kevésbé régi azon népesedés és mivelődés 
is, melynek közelebbi nyomai láttatnak a’ Hin
dukat északi és déli részein, északra ezen begy
től , tudniillik az Okszus és Jakszártes folyamai 
mellett élt a’ zend nép, vagy a’ baktrok.— Dél
re pedig ezen begytől az Indus és Ganges vizei 
mellett találjuk az indiai népeketj valyon ama- 
zok-c vagy ezek régibbek? nem lehel elhatározni.
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A’ zend nej) eredetiképpen egy megelcgyi- 
tctlen nép volt, mely legelőbb az Okszns mellett 
fészkelte meg magát,— később pedig más vele 
rokon népek által meghódittatott; míg osztán 
azok közt végképpen elenyészett.— Zend népnek 
neveztetik a’ zend nyelvről, melyen Írattak azon 
töredékek, melyek ma is az ök szent könyveik 
gyűjteményében, mely zend-avestútink nevezte
tik, meg vannak, mely az ők későbbi vallásala- 
pitőjoknak és törvényadőjoknak Zoroáster vagy 
Zorathustrának tanitmányit foglalja magában , 
és a’ mely az említett töredékeken kívül a’ hadi
veszélyek miatt elveszett.

A’ megmaradt zend irományban az monda
tik , hogy ez a’ nép az azsiai felföldről jött ki, 
és tovább vándorolván később több gyarmatokat 
alapított, melyeket most természeti, majd er
kölcsi csapások miatt elhagyott ismét, míg osz
tán Dsjemschid vezére alatt állandó helyet szer
zett magának és éppen egy pusztákkal és he
gyekkel határzott tartományban, termékenyben 
és örökké tiszta éghajlatúban, melyben a* csil
lagzatok legtisztább fényben ragyogtak éjjenként; 
mi vallásukra nagy befolyással volt.

Ottan egy, négy osztályokra sorozott papi- 
igazgatást' állítának felezen zend népek, melyet 
Dsjemschid utódai, kik egyszersmind királyok és 
papok is valának — igazgattak; de később két 
testvér egymás köztti ellenkezése miatt két rész
re szakadott.

Azon bölcs tanítók, kik ezen nép köztt fel
léptek és tanitmányaik által vallást, erkölcset és 
polgári törvényt alapítottak és rendeztek, voltak 
legelőbb: Ileotno vagy ltom és azután a’ már 
említett Zoroáster. — Azon idő melyben ezen 
utolsó élt nem bizonyos; de jóval megelőzi azon 
kort melyben az Assyrck meghódítottak.
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Zorodster a’ többek köztt ezeket tanitá: „Az 
egész szellemi világ két országra oszlik, jó és 
rossz szellemek világára ’s mindkettő egymással 
örökös küzdésben van. — A’ jó szellemek vezé
re Ormuzd, a’ rosszaké Arirnáu.— Az utóbbi
nak ártalmas befolyását áldozatok és cngcsztclé- 
sek által elfordítni volt a’ papok fő kötelessége.

Az egész vallásnak csillagászati és csillag jós
lati alapja volt— a’ csillagok megjelenéséhez, moz
gásához voltak kapcsolva a’ világi és polgári élet 
legfontosabb téteményei, meg volt jnálluk nem csak 
az esztendő felosztása 12 hónapok vagy is 3GU 
egész napok és 5 pótlónapok szerint} hanem az 
égnek a’ napút ja és 12 égi jegyek, vagy állat
kor (zodiacus) szerinti felosztása is.

A’ ciillagimádás is nyilvánosan meg volt a’ 
zend népnél, noha az minden forrását a’ baboná
nak magábau foglalta mely a' többi szákéi né
peknél kevésb vagy nagyobb mértékben irtózta- 
tóvá vált.

2. I n d e k.
A’ Gánges forrása vidékeiről és éppen az et

től északra fekvő tájakról kezdődött az í/uZ né
pek elterjedése és mivelete, melyek hasoulólag 
egy négy részekre osztályozott papi állományt 
alakítottak. — Ezen nép legrégibb történeteire 
részint nagyszerű vallási építmények-, részint egy 
gazdag régi litteratura sok gyanitványt adnak 
élőnkbe.

Azon építmények sorába tartoznak a’ föld
alatti üregtemplomok isten szobraikkal és felira
taikkal, p. o. az elefánt szigeten a’ bombáji ten
geröbölnél ; a’ salsetlei parton liombáj mellett, 
’s különösen Elloréban Elé tudta közepében j to-
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vábbá a’ földön feljül kősziklába vágott temet
kező helyek. — Kiváltképpen a’ hajdoni királyi 
lakvár Mavali - purám romladványi és a’ Koro- 
mándeli parton egy egészen kősziklába vágott 
királyi rár, végre némely szabadon álló pago
dák vagy bálvány templomak.

Azon lift erat urához tartoznak kiváltképpen 
a’ szánszkrit nyelven íratott szent és polgári i- 
rományok. •— A’ szánszkrit (melynek régibb szó 
ejtései prakrit nyelvnek neveztetnek) noha nem 
élő nyelr, mindazáltal az ottani papok által ma 
is tanittatik és értettetik j és alkatában nagy tö- 
kélylyel bír.— Abban vannak különösen megírva 
az indek négy legrégibb vallás-kútfejeik a’ vé
dők.

Ax ezen szent könyvekben előforduló isten
ségek, természeti erők; és az egész vallásnak a- 
lapjai, mint a’ zend nép vallásának is a’ csillagá
szat és csillagjóslati képzeinényck. A’ legfőbb 
testi lény fíráma, kiben minden dolgoknak mint 
kifolyásoknak belőle, alapjok és állásuk van.—- 
Neki egyik nyilatkozványa a’ nap, mely az 
esztendő bárom részei szerint három alakban 
képzeltetik: Bráhma, Visnu és Sir a nevezet 
alattj vagy is mint teremtő, megtartó és ron
tó erő a’ napban. — Ez indiai háromságnak 
mondatik.

Az indek is már a’ legrégibb időktől fogva 
ismerték az esztendő felosztását, és állatkört 
(zodiacus) ’s a’ csillagzatokat.

A’ Vedák után jőnek a’ polgári törvények, 
melyek Manu, Bráhmának egy unokája által írat
tak és még ma is 12 könyvben megvannak,— 
Ezen Védőkből és Manu törvényeiből és ezek 
mesés tanitmányaiból fejlődött ki idővel az egész 
indiai mivcltség a’ maga gazdag költeményeivel,
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melyeknek befolyása által a’ bráhmaismns aprán
ként a’ legközönségesebb és felette szörnyetegcs 
bálvány imádássá formálódott ki.

A’ papok kik brahminoknak az az llráhma 
maradékinak neveztetnek, egyedüli magyarázói 
a’ szent irományoknak és a’ többi bárom nép 
osztályokat a’ legszorosb függésben tartják. — 
Tudták ók a’ magok sérthetetlenségüket a’ leg- 
rémitóbb büntetések — és uralkodásukat leghal
latlanabb kiváltságokkal biztosítói, és a’ pol
gári élet minden kigondolható eseteire nézt bara- 
pódzó befolyást vívtak ki magoknak.

A’ brahmaismus mellett, melynek ma még 
60 millió követői vannak, felsarjazott a’ 6-dik 
század közepén Krisztus előtt, a’ még terjedel
mesebb vallás felckezet a’ budhaismus, melynek 
150 millió követői Ceylon szigetétől kezdve Há
tú \&ó-Indiába , Tibetbe, Khinába, Japánba és 
Mongolországba sőt déli Szibériába is elterjedtek.

A’ négy tiszta néposztályokon kívül volt 
még tisztázalan is, mely a’ tiszta osztálynak, 
tisztátalanakkal! elegyedéséből származott; a’ ki, 
tudnillik a’ maga osztályában meg nem élhetett, 
tartozott a' közelebbi alsó osztályba által menni, 
úgy hogy a’ kéztnivesek vagy sudrák osztályából 
által kellett menni a’ tisztátalanokéba. — Legel- 
vetettebb néptörzsök Indiában a’ páriák, mely
néger elegyedésből származott.

Eredetileg a’ fejedelmek, milyenek Indiában 
egyszerre többen is voltak egy országban, csu
pán a’ braminek osztályából voltak; de meg
szenvedtek fejdelmcket a’ hadi osztályból is, a- 
zonban alsóbb osztálybeli fejedelmeknek a’ bra- 
minek nem tartoztak tisztelettel.— A’ fejedelem 
vagy király minden tartománynak egy főkor- 
múnyzót rendelt, és ezek ismét minden kerü-
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letekben elöljárókat tettek, minden közönség e- 
gyébaránt egy elzárt és magánáltó ’s külön igaz- 
guttatott egész volt.

Tiszta történettani a’ legrégibb korból ezen 
népre nézt, még szintén annyi, mint semmi.

3. A’ szerecsenek. (Ethiopsok.)
Nubia a’ bajdonkorban ott, liol a’ Nil vize 

két folyamokból származik, pásztor-népek által 
lakatott; kik közül a’ hegyi barlangokban lakók 
troglodytaknak hivattak; a’ Verestenger partjain 
lakó, ’s halászatból élő népek pedig ichtiopha- 
gnsoknak vagy haler őkneh.

Idő múltával a’ persza tengeröbül északi 
partjairól átvándoroltak az arabiai tengeröblön, 
az elkergetett indiai, és éppen liásita törzsök- 
népek,— kiknek nevéről a’ tartomány AAhio- 
piánah vagy Kasnak kezdett neveztetni.

A’ bévándorlottak a’ Nil kezdeténél a’ Me
rné nevű papi állományt alapították, melyről 
Nubiának ma is fenn lévő maradványi, u. m. egy
felől a* nevezetes templomnak, melyek vagy kő
sziklába vágattak, vagy kősziklára támaszkod
nak,— vagy pedig szabadon állanak;—másfe
lől pedig a’ pyramisok bizonyságot tesznek.

A’ Meroe állomány, minden papi állomá
nyok felett legkijeleltebb volt; mivel abban a’ 
papiosztály az egész világi hatalmat is bírta , és 
az által a’ többi, osztályokat legnagyobb függés
ben tartotta. — A’ mindig papi - oszt álykól válasz
tott király úgy nézetett, mint Isten helytartó
ja ; de szent szertartásokkal, annyira körül va- 
la szorítva, hogy önakaratjának semmi nyilvá
nítását nem tehette; és magát halálra kellett ad
ni, midőn a’ főpapok a’ tronváltoztatást sziiksé-
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gesnek tartották.— Később ezen papi állomány 
kénytelen volt engedni a’ hadi hatalom uralko
dásának.

Már a’ legrégibb korban a’ Merőé állomány, 
miveletet terjesztett a’ Nil lementén, — és az 
egyptomi papi állományok a’ Merőé állomány 
sziileményi, és mindeniknek alapja volt a’ csil- 
lagimádás, mely az indek vallásának is lelke 
volt— csak bogy a’ szerecsenek és égyptomiak 
azon vallást még durvábbá és csontosabbá tették.

Az etbiopi ’s egyptomi hittudományban a’ 
legfőbb lény jáonak neveztetik, mely a’ nap- 
ban ábrázoltatik, és pedig mint nyárinap, Osiris 
név alatt az élet és világosság istenének mon
datik.— Mint télinap Serapis név alatt a’ sötét
ség és halál istenének; télben Osiris Typhontól 
a’ rosznak istenétől megöletik, és az alvilágba 
megyen.

Minthogy az ethiopsok és égyptomiak, mint 
szintén az indek is, az esztendőnek csak három 
részeit számlálták, mindeniket 4 holnapból ál
lót; c’ szerint nálok bizonyos három istenség 
keletkezett,— a’ fennebb imlitett Osiris, Serapis, 
és egy tavaszi napot ábrázoló isten az Atnun 
vagy Ammon, mely azért figyelemre méltó, mi
vel annak tiszteletével a’jóslatok, orákulumok 
egybe foglalva voltak, azok megtudására, melyek 
a’ szent törvényekben nem mondattak, ’s nem 
taníttattak.

A’ holdat Isis’, Mars, bujdosó csillagot Mó
lók’, Merkúr, hasonlókig bujdosó csillagot Thót 
név alatt imádták. — Istenségeknek tartották az 
állat köri {zodiacus) és más csillagzatokat is,— 
melyekkel a’ természet előforduló jeleményeit 
egybekapcsolták, és azoktól függeni vélték.—
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4. Az Agy ip toni iák.

Agyptom, mely a’ Bibliában Mitzraimnak ne
veztetik, eredetileg liasonlólag pásztor népek által 
lakatott, kik ezen a’ Nil évenkénti kiáradásai 
által termékenyített vőlgyországban ide ’s tova 
költöződtek.—

Időtelve a’ Merőé állományból elébb felső, 
az után közép ’s végre alsó Egyptom papi gyar
matokkal bétültetett, melyek által az ottani pász
tornépek meghódítottak; eredetek és foglalatosá- 
gok szerint osztályokba rendeltettek és igazgat- 
tattak.

rv Egy a’ legrégibb papi gyarmatok közzül va- 
, ló volt Thébúis, Thebé nevű fő városával felső 
Egyptomban, hol ma is hajdoni templom ma
radványok találtatnak.

Kezdetben mindenik papi gyarmat az ön 
templomához tartozó kerületet saját hatalommal 
igazgatta; melyet egy a’ maga kebeléből válasz
tott és tőle függésben lévő király vagy Pharao 
(helytartója a’ napistennek:) által gyakorlott.

Egy tliébei pap Mauethó, megírta a’ külön
böző törzsökökből származott királyok rendjét 
és neveit.— Szerénte a’ nyolezadik királyi tör
zsökből származott egy Ibdik Tutlunossis vagy 
Tuthmes nevű király, ki nem csak a’ llykszosz 
nevű pásztornépet (mely Krisztus előtt 2000- 
dik évtől fogva a’ IGOO-ik évig egész Egypto- 
moc bírta:) alsó Egyptomból tcljesleg kikerget
te ; hanem az egész Nil völgyet Nubia határától 
lógva a’ Nilnek tengerbe szakadásáig maga biro
dalma alá vetette. — Ezen időkorra esik az Iz
raeliták kijövetele is Egyptomból.

2
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Később az 1500-dik évben Krisztus dött; 
egy azon törzsökből származott király Sésostris* 
vagy III-k Rámzes, az egész országot Z/zewAéZ egy
házi kerületre osztotta, a’ 12 égi jegyek száma 
szerint, — minden kerületet három osztályra, 
mind ezek három fő városoktól fiiggettek, 77ié- 
bétől felső Egyptom. Memphistől közép Egyp
tom és Heliopolistól, (mely a’ Bibliában On név
vel jelentetik.) alsó Egyptom, ezen bárom fő vá
rosok az esztendőnek ottan divatozó három ré
szeit ábrázolták. — Sesostris nagy hódításokat 
tett Egyptom déli hegyes vidékei felé, és a’ Ve
restengerig ’s hajói Előindia partjaira is elvitor-- 
láztak. f

Ezen papi uradalom Egyptomban tartott e- y* 
gészen a’ Dodekárkhia vagy 12 királyok évsza- 
káig, kik közül egy ti. in. Psammétik Krisztus • 
előtt 600 évekkel ázsiai Görögök szegitségével , 
egyedül uralkodóvá tette magát, és egy teljes 
hádi uralkodást alapított, melyet mindazáltal. 
papi befolyás mérsékleti, melynek a’királyok éle
te születésüktől fogva, halálokig alá volt vetve,

A’ mi a’ hajdoni Egyptom hagyományi köz- 
ziil, a’ tudományokra nézt ránk maradt j neve
zetesek a’ papirostekercsek és építmények saját- 
szerű feliratokkal. — Ezen két nemei közzül a’ 
hagyományoknak kitetszik az, hogy az egypto- 
miaknál háromféle írásmód volt gyakorlatban,
1.) a’ Hieroglyphs vagy a’ szent képes írásmód— 
csupa képekből.— 2.) a’ Hierathi vagy megkur- 
titott képesirás. 3.) a’ Demotikai vagy közönsé
ges polgári írásmód, az elsőbbek szentek voltak,
’s csak papok által tudattak j ma találtatnak 
templomok romjain, paloták kövein, obelizske- 
ken pyramisokon és föld alatti emlékköveken, 
az utolsó előfordul a’ papiros türeteken. Ezé»



— 19 —

képes íratok felfejtésében az ujjabb üdőheli ré
giségvizsgálók bámulandó elő haladást tettek.

Az cgypintomiaknál a’ csillagászati alapon 
nyugvó isteni tisztelet a’ miatt, hogy a’ 12 égi 
jegyek, és bujdosó csillagoknak szentelt állatok 
és növények is vallás tárgyaivá tétettek j a’ leg- 
utáltabb bálványzássá fajult el,—és állatok ’s nö
vények lettek köztek istenekké.— így a’ köznép
nél istenné lett az Apis nevű bika, mely a’ nap
nak a' bikajegybe menetelét ábrázolta, a’ Kroko
dil , az Ikhneumon, az Ibis, a’ macska, a’ fog- 
hagyma , ’s t.

Azon bit, hogy a’ lélek a’ halál után is fen- 
marad a’ halottak országában, melynek királya 
Serapis volt szülte nállok a’ holt test megtar
tását-, minden halott felett a’ papok halotti íté
letet tartottak; ha panaszt találtak a’ holtnak er
kölcsi vagy vallási élete ellen, akkor teste a’ 
sorvadásnak kitétetett, méltatlannak találtat
ván a’ megtartatásra— mi miatt a’ lélek a’ papok 
tanitmánya szerint, kéntclcnittctett a’ szomorú 
vándorlást az állatok testébe elkezdeni. —

Ha pedig a’ test megtartatásra méltónak ta
láltatott akkor bebalzsamoztatott és földalatti ü- 
regekbe tétetett, ilyeneket találni mais a' kőszik
lás vidékeken, melyek nyugotra a’ Nil mellett 
vonulnak el, melyekben az ilyetén testek vagy 
múmiák, barlangokban mesterzégcs kőfolyosok- 
ban, (katakombákban) még mais ezrenként ta
láltatnak. — Ilyen mumiakamrák az ujjabb idő
ben , Tbébétől nyugotra esők, gondoson meg- 
visgáltatttak.

Azon tájain Egyptomnak, hol ilyetén föld
alatti folyosóknak való kősziklás helyek nem 
találtattak az ásott és béboltozott földalatti ősz- 
vényekre piramisok építettek, melyek most n.a-

2*
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gánosan, majd sercgescn találtatnak és pedig Et- 
hiopiában kisscbbek, ellenben óriási nagyságnak 
Egyiptomban kiváltképpen Memphis mellett, me
lyek királyok, vagy más fő emberek temetkező 
helyeik voltak.— Legnagyobb pyrámis az, melyet 
Cheopsz épített Memphis mellett, melynek 4 ol
dalai közzül: mindeniknek hossza 650 láb, ma
gassága pedig 4G5.

Ezen idő építményi emlékei közzül valók 
még az oheliszkck, 50-től 180 lábnyi magosság- 
uak egy darab kőből vágattak. — A’ Lahyrint 
(tömkeleg) romjai, mely 12 egybefüggő paloták
ból állott és a fenn emlilett 12 királyok évszá
zadában építtetett. —

5. Kaidé a iák vagy ó babiloniak.
A’ közép és alsó Eafrát és Tigris közt Ba

bilóniában vagy északi Mezopotaniáhan, mely a’ 
bibliában Szineárnak neveztetik, laktak eredeti
leg csupa Setn-i törzsökök , míg 20 00 évekkel 
Krisztus előtt Nimrod vezérlete alatt egy Kús-i 
papi gyarmat Ethiopiából vagy az Ammon oráku
luma által küldetve vagy mint felekezei onnan 
elüzetve a’ persziai tengeröblön által ezen ország
ba jött, és egy oly istentiszteletet hozott be, 
mely mint szintén az Ethiopsoknál egészen csil- 
lagjoslati alapokon nyögött, mely osztán Babiló
niában legszorossabban kimivelődött, és egyszers
mind a’ legynagyobb babonákkal elegyitetett.

A’ kháldéaiak tisztelték Bélt vagy Bált, az
az urat, és értették alatta a’ napot; ama nagy 
torony Babilóniában a’ Bél temploma volt, ’s 
egyszersmind csillagvizsgáló helyül szolgált.

Mint a’ Nil Egyptomban, úgy feltételezte 
az Eafrát és Tigris a’ babiloniak egész életét —
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a’ partjai küzzül sokszor kiáradó Euírát, és a' 
rohainatosb Tigris, sok vízvezetéket, tavakat, 
víztartókat, gát okát és egyébb vízépitinénycket 
tettek szükségesekké, melyek által a’ víz a’ tér
ség más részeire is vezettetett, annyira, hogy 
ezen tartomány felette termékeny és gazdag volt. 
Minthogy pedig kő hiányzott, tehát többnyire 
tégla és földszurok használtatott az építésekre, 
innen ezen országbeli építmények más neműek 
voltak, mint az indiaiak és égyptomiak.

Ezen ó babiloni állományról kevés tudomás 
maradt ránk, később a’ keleti és északi szom
széd állományoktól ez is szorongattatott, ’s vég
re kéntelenittetett függeni az asziri birodalomtól, 
míg ennek bomlása után újra önlétre emelkedett 
új babilónia neve alatt.

ö. Az ó asszirek.
Ni/nroá hatalma elől félrevonulva, a’ sémita 

aszir törszöke Babilóniából kivándorlott és délre 
a’ felső Tigristől az arcért birodalmat alapította— 
Krisztus előtt a’ 2000-dik évben élt Ninus aszi- 
rek királya, ki Jiabiloniát, Médiát és Baktriát 
meghódította, és magának a’ gazdag martalékból 
Asziria fő városát Nimvét alapította a’ Tigris 
mellett.

Ninas halála után, mondatik neje Setnérá- 
*/<és uralkodottnak, még neveletlen fia Niniás he
lyett. Babilont szépítette, sok pompaemlékeket 
épített az országban, és nagy hódító táborozáso
kat tett Ázsiába (végre India ellen). Hogy fia 
teljes kort ért, lekellclt mondani az uralkodás
ról , miután többé nem láttatott.

Niniás, valamint 30 következőji is az ő csa
ládjából lágy puha zsarnokok voltak, kiknek u
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ralkodásuk tartott Krisztus előtt 888-k évig, mely
ben Sardanapál utolsója az asziri királyoknak , 
a’ Médek és kháldeaiak ellene támadásuk alkal
mával életét és országát vesztette. —

Vallásuk az aszireknek rokon volt a’ babilo
ni planétaisten - imádássá,.

7. Az ó médek.
Keletre Asziriátől a’ kázpi tenger felé, és 

délre a’ régi zend néptől feküdt Média, vadon 
begytájékaival, és felette termékeny térségeivel.

Vallásuk rokon volt a’ zend népével, vagy 
ó bátorokéval, mely Zoroastertól alapittatott volt, 
még azon királyok előtt, kik a’ görög történet
íróktól ezen népnél említettnek. —

Már a’ liajdonkorban ezen ország az asziri 
hatalom alá esett, míg később 888 évekkel Krisz
tus előtt a’ tnédi helytartó Arbaczes az asziri 
igát lerázta, és az utánna következett ural
kodók közzül Déjoces 710 évvel K. c. egy ha
tártalan királyi hatalmat állított fel; és az erős 
várost Ekbatanát építette. A’ következő királyok 
tovább terjesztették a’ médi uralkodást, mind 
addig, mig országuk a’ perszák alá esett.

8. Az ó perszák.
Délre Médiától a' vadon, de a’ mellett ter

ményekkel dús hegytartományokban Párz, Fárz 
vagy Farzistánban laktak az ó perzsák , egy a’ 
médekkel és a’ zend néppel eredetére és vallásá
ra atyafias nép, mely közt a’ hatalmas erős ha
vasi lakók és pusztaiak, pásztoréletet folytattak, 
három törzsök ellenben, vagy a’ kászpi tenger 
déli részén honolok füldmivelést űztek; ezen
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három alosztályuk felett állott három főbb osz
tály, melyek lözzül egy a’ Pazargadák osztá
lya legjelesebb volt, ’s annak legnemcsbjci köz
zül választattak a’ királyok.

Az ó aszirek uralkodása alól, meiy alá az 
ö Perzsák és Médekkel együtt estek volt, az Jr- 
báczes által alapított médi uradalom alá jöttek, 
és kevés idő közbevetésén kiviíl az alatt marad
tak a’6-dik századig, K. e. midőn is Cyrus alatt 
Ónállókká lettek.

A’ médektől most az egész polgári és vallá
si szerkezet átszállót! a’ perzsákra, kik közt á* 
médi nép mindég legkitűnőbb maradott. — A’ me
di papok vagy 'Mágusok osztálylya, a’ Zoroász- 
ter szerkezetét követve, mint az előtt Médiá
ban, úgy most Perzsiában nem annyiban külső, 
mint szellemi erőt fejtett ki, mely által a’ hada
kozó perzsák vad erejét féken tartotta.

Ezen médi papok itt is az országot és kor
mányt, magok udvari szertartásaikkal mint egy 
ábrázolatává tették az égben lakó ormuzdország- 
nak. — A’ király körül állának a’ hót fő tisztvi
selők, mint földi képviselői az istenségnek , és 
a’ hét isteni erők képezni.— Körül vette azt egy 
fő papi tanács papi birákból, kik az isteni tör
vényeket és tanácsot ábrázolták, és ügyeltek a’ 
király magaviseletére külső megjelenése szertar
tásaira nézt.

Ezen szertartások kényszerítését a’ perza 
zsarnok csupán Háremében vagy nöilakjában tet
te le, hol ez az istenek helytartója a’ lcgutáltabb 
életet követte néha, és nőinek játékul szolgált, 
kiktől nem ritkán függött a’ birodalom sorsa.— 
Az ország sokféle tartományival együtt több ke
rületekre osztatott, melyek néha korlátlan Sutra- 
pák vagy helytartók állal igazgattattak.
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!). K a n a h á n b e 1 i c k, különösen 
phénicziaiak.

A’ kanahánbeliek, ’s azok közt a’ phéniczia- 
iak Káin maradéki, kik rokonok az Ethiop- 
sokkal ’s égypt outiakkal, és az ó korban Szyrtá
lán honoltak. — A’ hozzájok tartozó törzsökök 
városokban laktak, melyek egymástól sokáig vol
tak független állományban; míg osztán többen 
közzülck szorosabb város-frigybe léptek, külö
nösen a’ phénicziaiak városai.—

A’ phénicziaiak egy szoros partvonalon lak
tak a’ földközi tenger és libánon hegysora közt, 
és minthogy a’ földjük sem szántásvetésre, sem 
baromtartásra nem ajánlkozott, tengerészeire for
dították magukat, ’s így a’ bajdonkornak leghí
resebb és leghatalmasb kereskedő népei lettek.

Városiak, melyek kzziil mindenik saját vi
dékével egy király alatt állott, ki hatalmát egy 
a’ főbb családokból álló város-tanácscsal meg
osztotta, korán elismerek fő helyekké Sydont, 
és később Tyrust. — Kiterjesztették birtokaikat 
a’ tengeren, és gyarmatokat alapítottak Cyprus 
és Kréta szigetén, és Kis-ázsia partjain. — É- 
szaki Afrikában, Szicziliában, Szardíniában, és 
Spanyolországban, honnan aranyat hordtak, sőt 
fejér ónál hordottak a’ britt szigetekről, és a’ 
keleti Prttsszia partjairól borostyán köret, ipar- 
jok több találmányokat hozott létre, mint t. i. 
a’ bársonyszínezést, üveget, betűket.

Ehezképest ezen kereskedő városok nagy kin
csekre tettek szert, annyira hogy következőleg Jc- 
r érni ás így emlékezik róluk: „Az ők kereskedőik 
fejedelmek, és árusaik fő emberek az országban1,1.
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Vallásukra nagy befolyással voltak különbö
ző népek bálványozási, melyekkel ők közleke
désben voltak, mindazonáltal kitönőleg tisztel
teitek a’ Bél vagy Bál az az Ur,— Astarte vagy 
is a’ buja Venus, és más keleti bálványok, és is
tenitiszteletük a’ legromlottabb bűngyakorlattal 
volt cg) bekötve. —

II. A’ választott nép.
1. Izrael mint család, avagy a" 

pátriárkái kor.

Urban Kbáldéa városában lakott Thárah egy 
gazdag nyájbirtokos, a’ sémi törzsök Éber ne
vezetű ágából; a’ maga fiaival Nákkorral, Áb
rámmal és Hérámmal együtt, llárám halála után 
napnyugot felé tovább költözött Tbára llárán- 
ba-,— itt nyert a’ Krisztus előtt 199G évekkel 
született Abrakául (akkor még Ábrám nevet vi
selő) az Istentől egy Utasítást kiköltözni a’ már 
részszcrint bálványozásra hajlott atyafiság közzül 
egy oly földre, melyet ő mutatánd qékie— mi
vel Isten őtet e’ szerint nagy néppé fogná tenni, 
és benne fognának megáldatni a’ földnek minden 
népei.

Ábrám engedelmeskedik, és K.c. 1921 Lát
tál, testvérének Hárámnak a’ fiaival együtt Ka- 
nakánba költözik, holott is a’ pogány lakók 
közt, kik őtet Hébernek az az idegennek vagy 
tál-vidékinek nevezték, pásztorilag élt, és köl
tözködött helyről helyre, hirdetvéa az Urnák 
nevét.
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Ezen tartomány, melyet Isten Abrdm mara
dékinak ígért, (mivel a’ liajdonkorban a’ tarto
mány biztositására szükség vala annak kiváltsá
gi jogát Istenre vinni fel) maga sajátságos ; ten
gertől , begyektől és pusztáktól sziget módjára 
körülkerített fekvésére nézt, arra volt kinéz
ve már ez időben Ábrám által, hogy mintegy 
elzárva lévén idegen népek befolyásától abban 
az igaz Isten tisztelete megmaradhasson, és mint
egy a’ föld bárom részeinek Ázsiának, Európá
nak és Afrikának szélpontjai közt fekiivén, va
laha onnan könnyebben terjedhessen el az egész 
ismeretes világra az igaz isteni ismeret.—

Ábrám már nagy idős vala, midőn neki az 
Úr örököst igére, és az által számtalan maradé
kot. Ezt Ábrám hitte, és a’ hit neki igazság 
gyanánt tulajdonítatott Istentől.

Azonban, a’ helyett hogy ezen Ígéret be
teljesültél elvárta volna, megelőzi azt Ábrám 
és Sára egyetértésével melléknőül veszi az égyp- 
tomi llágárt, és tőllc nemzi Ismaelt, kit ő 
mind azon által örökösnek nem ismert el, noha 
egy terjedelmes nemzet az Ismaeliták vagy a’ 
későbbi Arabsok törzsök-atyoknak tartják azt.

Legelőbb midőn JAróm 100 éves, akkor 
igértetik neki Istentől egy fia Izsák, ki Sárától 
születend neki; akkor egyszersmind az zlóra//i 
neve is Abrahámmá változtatik, azaz sok népek 
atíya, — és Isten vele kötést szerez, magára és 
raaradékira nézve, hogy utódaival együtt az Ur 
félelmében megmaradánd.
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Midőn Izsák, ki K. előtt 1896 évvel szüle
tett, felnevckedett, gondoskodók Ahrahám, az ő 
hű szolgája Eliéér által a’ felől, hogy Izsák, Ab- 
rahámnak Mezopotámiában lakó igazhitű rokoni 
közt kapna nőt magának, mi meg is történt egy 
rokona házánál, ki Rebeka nevű leányát nőül 
Izsáknak adá.—

Ezen frigy kőt magzattal vala megáldva Is
tentől, és Rebeka, akár előszeretetből Jákob, 
mint kisebbik fia aránt, akár isteni Ígéret nyo
mán, hajlandó vala arra már elólegesen, hogy 
azon kisebb fiú Jákob a’ nagyobbikön t. i. Ezsaun 
valaha felette legyen, mint úr, ’s ugyanaz: Is
tennel szövetségbe lépjen Ezsau elmellőzésével.

Mivel a’ megvakult Izsák ezen Ígéretet teljes- 
leg nem tudta, és Isten frigye felől csupán áta- 
lánosan volt biztosítva, *s ugyan azért első szü
lőijét kLzsaut akarta megáldani az első szülötteket 
illető áldással; csel és ravaszság által oda tudja 
vinni a’ dolgot Rebeka, hogy Jákob elnyeri E- 
zsautól az áldást.—

Mivel pedig ezen tettért Ezsau Jákob életére 
törekedik, Rebeka elküldi Jákobot Mezopotámiá
ba a* rokonihoz, a’ semmi cselt nem gyanító 
Izsák tudtán és egyetértésén kívül.

A* szorongatott, a* maga közös hibáján szo- 
morkodó és jövendője miatt tűnődő Jákob utaz
ta közben Istentől azon ígérettel vigasztaltatik, 
hogy általa leendene a’ népek megáldattatása.

Nagy báttyáról Lábántól felvétetve 14 éve
kig szolgál Rákhelért és Ledért, és ismét 6 évig 
annak nyája egy résziért — és miután Lédtől fiai 
születtek: Ruben, Simon, Lévi és Juda, és más
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két mellék nőitől: Dán, Naftali, Gád, Asser, 
Isakhár és Zabido/r, szüle neki Rákhel is első 
szülöttét, Jó'sefet.

Házi állapotjától kényszerittetve visszatér 
Jákob az Ut útmutatása szerint Kanaliánba, — 
útja közijén észreveszi, hogy báttya Rzsau 400 
fegyveresekkel siet ellenébe, az aggodalom őt 
méjj imádkozásra vonja, és küszködvén egy éj
szakán egész hajnalig egy ismeretlen erős férfi
val a’ Jordán révinéi, (mely férfit ő az nrnak 
tartá) és azt, noha lába kificzamodván sántála, 
meggyőzvén; cl nem bocsátá, míg tőle meg nem 
áldaték; mikor is ezen nevét nyeré tőlle: Izrael 
azaz Isten hőse', találkozván nem sokára Ezsau- 
ral, annak szívét hozzá hajolva találá.

Betlehemnél meghala Rákhel Benjámint szü
lésekor , és midőn Jákob Ilebronba érkezek 
attyát ugyan még életben leié; de annyát nem.

Izsák halála után Jákob, mint szintén attya 
is, idegen módjára élt azon országban, melyet 
Istenn neki és maradékainak igére. •— Egy vét
kes tett, melyet Jákob fiai követének el a’ leg
kisebbik u. m. József ellen, útat nyila az isteni 
bölcs gondviselésnek jótékony nézetekre az ela
dott Jó’sefre nézt.

Jó'sef t. i. báttyai által gyülőlség és irigy
ségből eladatik némely ismaelita kalmároknak, 
kik karavánnal útazának Égyptomba, hol ő Po- 
tifár házában hü szolgalatja által megnyerő urá
nak bizodalmát, de majd mint méltatlan vád ál 
dozatja fogságba vettetik. Pharaónak egy álma 
napkeleti vélemények szerint; alkuimat ád mind 
az ő szabadulására, mind a’ legmagasb hivatali 
állásig felemelkedésére.

Miután Jó’sef a’ hét bőv éveket Égyptomban 
több élésházak alapítására használta volna, beko-
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vetkczék a' keleten elterjedt nagy éhség, mely
nek alkalmával Jákob fiai Égyptomba mennek 
gabona vásárlani az egyéharánt gazdag Kanahánból.

Azon próbák által, melyeket testvéreivel té- 
szen, az aránt akara kéltség kívül felvilágosod
ni, ha testvérei változtak-é érzelmükre nézt, és 
vahjon most megtehetnék- e, hogy életüket test
véreikért letegyék.

Midőn pedig azok, kiváltképpen Jnda ezen 
próbát kiállják, akkor Jó’sef mégismerteti magát 
velük, és (íket attyával Jákobbal együtt Égyp
tomba hívja —és most Jákob egész háza család
jával, u. m. 66 lélekkel Égyptomba lemegyen, 
hol nekik lakosokra alsó Égyptomban a’ Nil ár
kainál a’ Gőzén küldje mutattatik ki, és még 7 
évekig élnek Jó’sef küzelében és védelme alatt. 
Jákob halála elütt Jó’sef két fiait Efraiuiot és 
Jlanassét fiaivá fogadja— Júdáuak adja az első 
szidütségi jogot, melyet lláben egy az attya ellen 
tett vétkével eljátszott, és megáldva mindeniket, 
jövendőjükről sokat monda eléttek.

Jákob halála után még 71 éveket élt Josef 
testvérei közt, és halálakor megparancsolá 
nekik, hogy ha az úr valaha Kanahán fűidére 
viendi, csontjait magokkal oda visszavigyék.

II. Izrael kiidomulása néppé és Egyházzá.

1. Izrael kimenetele EgJ p tombolj
Gózenben az Izrael fiai mindaddig honolának, 

inig egy új pharahói család üle az uralkodó 
székre, mely' a’ József jótétciről semmit nem tu
dott. — Ekkor az egyiptomiak kezdék nyomni 
•z Izrael fiát és midőn a’ nyomatás alatt még
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szaporodni láttattak, Pharahó parancsol» hogy 
minden fi zsidó gyermek megölet tessék vagy a’ 
Nilbe vettessék, ekkor

1571-ben K. e. születik Mózes, kit anyja a’ 
parancsolat nyomán a’ Nilfte vete; de Pbarabó 
leányától megtaláltatván és kivétetvén a’ fejedel
mi udvarban neveltetett és ottan betanulá Egy
ptomnak minden bölcsességét és mívészetét.

40-dik évét élve látni akará rokonit a’ Gá
zén földén ’s tudni mint megy azok dolga; ek
kor éppen történék, hogy egy egyptoini verne 
egy izraelitát; felgyuladva nemzeti érzelme az 
Egyptomit megölé és a’ porondba bétemeté; ma
ga pedig félve Pbarabó bosszújától a’ pusztába 
futa, hol ő a’ Madiánita papnak Jetrónák nyája
it örzé, kinek később veje is lett, midőn Mózes 
SO éves volt és ezen idő alatt azon méltósággal 
büszke hegyesvidék legelőin belnyugalomra jutott; 
megjelenék néki őseinek Altra hámnak Izsáknak 
és Jákobnak Istene, kit ő nemzeti Istennek vélt 
és felszólítja ót eszközül az Izrael fiainak sza- 
badítására a' nyomatás igája alól.

Miután Istentől az ő nagyobb testvére Áron 
ki ékesen szollóbb volt nálánál, melléje adatott 
segédül; és Mózses maga is a’ nép-vének előtt 
mint Istentől küldött férjfi hitelesítetett, ket- 
ten Pharahó előtt megjelennek, feszollitván ót 
az Izrael elbocsátására; mi nekik most meg- 
igértetvén majd ismét megtagadtatván több ver
sen is; ez okból Mózes a’ hajdonkornak rémitő 
és áhnélkodtató eszközeihez a’ csudákhoz nyúla, 
melyek a’ szent könyvben több helyeken érde
kelteinek.

De csak akkor enged az égyptomi fejdelein 
kérésüknek, midőn az első szülöttek a’ veszély 
angyala által minden égyptomi család házában



— 31

levágatának, és ellmllának,— sértetlenül marad
ván tőlle az Izrael fiai, melynek emlékére az 
általmenet vagy Páskha innepét rendelé Mózes a’ 
népnél— mely szerint az Ur angyala sérelem 
nélkül ment légyen át az Izraeliták házai előtt, 
most már ugyan csak kényszerűé ókét Pharaó 
el menni Égyptomból, és ennek következéséül:

1491. K. előtt történik-* az Izraeliták kime
nete Égyptomból, miután 215 évekig laktak 
volna ottan. Pharaó igyekezete őket az útból 
erővel visszavinni, nem sikerült; járatlan lévén 
a’ rerestenger legfelsőbb gázlójáról el- és vissza
tóduló hullámok apadása és dagadása környüle- 
tciben; hadaival együtt el borult, azok tömege 
alatt. —

2. Menet a’ pusztán át.

Mindjárt a’ pusztai út kezdetében az Izrael 
fiai tapasztalák Istennek többféle kegyelmét. — 
A’ Sinai hegynek a’ nap ragyogó fényében úszó 
meredek csupján Isten kijelenté magát nékik ré
mitó szentségben.— Ekkor nyerők az í rtől Mó
zes által a’ szent frigyet és annak törvényeit; 
mely mint erkölcsi, jogi és vallási törvény ösz- 
veg az Izrael igazgatására volt szánva.

A’ szent sátor, melyben az Urat a’ nép i- 
mádá két osztályból álla a’ szenthelyből, hová ’a 
nép is bemehete és szentek szentéből, hol csak 
az Ur lakott, ’s ember más nem mehetvén bé 
csupán a’ főpap évenként egyszer járulhatott 
oda.

A’ lévitörzsök az úr szolgálatára szenteltet
vén nem vebete semmi részt Kanahán birtoká
ban ; honnan az áldozatokból és az oltárróli é- 
lésre utasítatott; a’ hajdoni papi állomáoyokban
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divatozott rendszer nyomán.— a’ papság is csak 
egy családhoz az Áronéhoz vala kötve.

Innepjeik jobbára nemzetiek voltak, a’ P«s- 
kha, mely azL’r angyalának Egyptomou áltinenc- 
tére emlékeztető az Izraelitát, a’ szombat év min
den 7-dik évben felszabaditá a’ szolgákat és el- 
adósitott birtokokat kibocsátá a’tulajdonosoknak, 
az öröm vagy kürtzengés innepe (jubileum) min
den 5O-dik évben egészen úja szülte a’ nemze- 

• tetj minden elidegenített birtok ingyen vissza 
ment az örökösökre; minden szolgaság alá ve
tett felszabadult, és senkinek más sajátját eltar
tóztatni tovább szabad nem volt.—

Meg indulván a’ nép a’ sinai alól és második 
érben már Kanahán határaihoz közelített, Kémek 
küldetének azon tartomány megszemlélésére; kik 
vissza tértükkor oly túlságos leiratát közlék a’ 
néppel azon országnak, oly rémitöleg szóiénak 
annak óriási népeiről, fegyvereikről, városaikról 
és erősségeikről, hogy a’ nép azoknak hitelt ad
va Mózes és Áron ellen zugolóda, igen az 
Vr ellen is, büntetésül a’ lázongok nem látba- 
ták soha az Ígért bonot, hanem még 38 évekig 
kelle vándor botot viselni a’ pusztában, míg 
nem az egész békételen nép kihalván mely feljött 
volt Egyptombólj csak unokáik érhetők meg 
hosszas vándorlások végczélját Kanahán felosz
tását. —

3. Kanahán megvétele.
A’ 40-ik évben a’ ki jövetel után bényomu- 

Ja az Izrael népe elkerülve az Edomiták földét, 
kik nekik a’ tartományokoni átmenetet nem en
gedték meg, a’ keleti oldalról az Ígért földre, és 
elfoglalá előbb a Jordán keleti mellékét, hova
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tclepedésüket Mózestól legelébb is a’ nagy barom 
nyájakkal bíró Énben , Gád és Manassé ágnak 
fele kérték ineg.

Miután Mózes a’ népet még egyszer intette 
volna az úr törvényei megörizésére, bátoritá azt 
és maga helyett vezérül rendelé Josuét, kit ma
ga után legjobb vezéri jelleműnek ismére; ele
jékbe terjeszté az áldást és átkot és a’ törvény 
könyvet átadá a’ nép véneknek. — Ezután fel
menő a’ Nebo hegyére, körül nézé Kanahán ha
tárait még egyszer halála előtt ; mert bémenni 
sem neki sem Áronnak nem vala szabad, a’ 
hegy fokán meghala, temetése helye nem tudatik 
több okokból, holt meg K. e. 1451-ben.

Mózes halála után Josué vezérlé az Izraeli
tákat , ki át vivé azokat a’ Jordánon ’s legelébb 
is az erős várost Jerikót vévé ostrom alá, mely
nek falai leomolván az izraeliták kezére juta.

Midőn Ai városát is hadi csel által meg
vette , más felől pedig a’ Gibeoniták ugyan csak 
csalárdság által magoknak Josuétól kegyelmet 
nyertek ; ekkor több kanaháni népségek öszveál- 
lának Josué ellen; ez pedig megveré azokat a’ 
nagy Amoriták ütközetében, miután rendre meg
vevő városaikat, és 7 évek alatt nagyobb részét 
a’ szent földnek megbóditá.

Ekkor a’ nép elunván a’ háborút, a’ helyett 
hogy a’ még megmaradt kanahániták, ’s azok 
közt különösön a’ Pkilistek és Jebnziak ellen in
dult volna, Josuétól a föld felosztását kiváná. 
Ez meg is történek sorsvonás által a’ többi ti- 
zedfél törzsökök közt, és egy ideig Izrael ineg- 
uyugvék.

Megvénhedvén Josué egy köz-országgyűlést 
tarta Sikemben, inté a’ népet még egyszer az 
Ur aránti félelemre és hűségre, ’s megholt 1444. 
Krisztus előtt. 3
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4. Izrael a’ Bírák alatf.

Mivel pedig Izrael nem irta ki mind a’ Ka- 
nahánitákat, ez okból most egyik majd másik 
törzsök bálványimádásra vezettetek, eltérittetvén 
az izrael Istene tiszteletétől.

Valahányszor ez megtörtént, mind annyiszor 
Isten azt a’ pogányok kezébe adá; melyből nem 
elébb szabadijának ki, hanem mikor megbánák 
tettüket, és visszatérőnek az Úrhoz. Ilyenkor 
vagy egyik, vagy másik törzsökből álla elé egy 
egy hős, ki a’ szent hadban Izraelt ellenségeitől 
újra megszabaditá. Ezen férfiak bíráknak nevez
tettek, mivel ók a’ hadvégezte mán a’ népet, 
mint rendkívüli fő bírák az Ur törvényei szerint 
ítélték és kormányozták.

Jelesbek közülek voltak Otlutiel, Ehudt 
Sangár és a’ hős- némber Débora, ki Barák nevű 
vezére által a’ Syreket meggyőzte; a’ vitéz Ge
deon, ki Izraelt a’ ülídiániták kezéből meg
szabadította; Jefte, ki leányát az Urnák megál
dozta ; az erős Sámson, ki egy próbát tett Iz
raelt a’ Philistek kezéből megszabaditni; de az 
Ur törvényeiben nem járása, ’s erejében szerfe
letti bizakodása miatt vesztét találta.

Utolsó ’s legkitűnőbb bíró volt Sámuel', mi
vel éppen akkor a’ nép a’ Philistek által, nagy 
megveretést szenvedett, és frigy ládáját is el
vesztette; használá Sámuel ezen veszélyt az Iz
rael megtérítésére az Úrhoz, és a’ szent frigy 
megújítására. ’S így az Izraelt újra a’ Philistek 
ellen vivén, teljes győzedelmot víva ki annyira, 
hogy egész bírósága alatt nyugalom volt azon a’ 
földön.

Sámuel egyszersmind nagy próféta- vala és a’ 
próféták oskolája alapításánál fogva alkalmat ada
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arra, hogy a’ próféták, kik eddig elkülönözvc 
álltak egymástól, és magánosán laktak; most 
egymással vallásos polgári egybeküttetésbe jöttek.

III. Izrael, mint istenszerkezetii magán
igazgatás.

4. Saul kormányja.
Megvénhedvén Sámuel, és az ő fiai mint al- 

birák rosszul kezelvén az isteni törvényeket, 
ez okból a’ nép azt kiváná, hogy adna neki királyt 
a szomszéd pogány népek modora szerint, ám
bár egy rosszul használt királyi hatalom képét 
a' nép elébe terjcszté intése mellett, mind az által 
mcgálla a’ nép kivánata mellett, és így nyeré 
az Úrtól 1095 K. e. Sault a’ Benjámin nemze
dékiből, maga kívánta királyéi.

Mind az által Saul csak akkor ismertetett el 
egészen királynak, midőn az Ammoniták beüté
sekor nagy elszántságot és vitézséget nyilvání
tott , és akkor Sámuel által az isten szerkezetű 
igazgatásra el is köteleztetett; Sámuel azon nép- 
gyűlésben elébb bírói hivatalát letette, és a’ nép 
tanúja volt ünhasznát nem kereső kormányzá
sának.

Kezdetben alkotmányszerüleg uralkodott Saul; 
de továbbat mind inkább távoza el az isteni tör
vényektől , és világi önkényü kormányra vé
teniük— és midőn végre az Amalékiták eltörlé- 
siróli parancsot csak félegesen teljesíti, és ma
gát álnoksággal igyekszik menteni; azon paran
csot kapja Sámuel az Lrtól, hogy neki megvet- 
tetésit adja tudtára; és az ifjú Dávidot Izsai fiát, 
Bethlehcmből, a’ Juda törzsükből, mentői elébb 
minden lárma nélkül Izrael királylyává kenje fel.

3 *
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Ez órától fogva eltávozék az Ur lelke Saul
tól, és egy szomorú lelkűiéinek ada helyetj inert 
Saul rászt-kórságba (hypokondria) esékj ez alkal
mat ada Dávidnak Saulhoz hivatására az udvar
ba, bogy hegedűjével Saulnak nyugalmat sze
rezzen.

A’ Pliilist ekkel eredt háború alkalmat nyujta 
most /Járóinak magát az egész Izrael elütt érde- 
mesilni; mivel istenének dicsőségéért elválalá 
az óriás goliáltali megvívást, melynek szerencsés 
kimentének jutalma volt egy vezért álláspant, és 
a’ Jonáthán Saul fia barátsága.

Dávid győzelme a’ P/iilistekea, Saulban 
irigységet külte fel Dávid ellen, ki már az ő 
veszedelmére törekszik, és végre Jonáthán köz
benjárása mellett is, halálát nyilván ezélozza.

Dávidnak futni kelle Saul elől, és most egy 
szakadatlan időszaka kezdődik üldöztetésének, 
és nyomatásának; csekély követőinek sergével 
a’ pusztákon és vadonokon, az üregekben és 
hegyi erőségekben keres és lel oltalmat és rej- 
tezkedést, ’s néha csak véletlen kerüli el az el
fogatási; kétszer vala kezében Said, hogy rajta 
bosszút állhatott volna; de isteni félelme attól 
eltartóztatá, annyira, hogy maga Saul is kente
ién vala azt elismerni.

Ily rendkívül üldöztetve végre a’ Pliilisteli 
királylyánál Akliiznál keres menedéket és oltal
mat Dávid; ezért pedig gyanúba jön magok a* 
I’hilistek elütt, mivel éppen akkor liáborujok 
foly az Izraelitákkal, ’s más felől retteg, nehogy 
hazája ellen kéntelenitessék fegyvert fogni; ettől 
mind az által felmentetik az által, hogy a’ l’hi- 
listek benne nem bízván, nem szólítják fel az 
együtti kiszállásra Izrael ellen.
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Az elválasztó csata napján, mely az Izrael 
népe és a’ Philistck előtt álla; az istentől elha
gyatott Saul kettségbe esve egy rar ázsiót léhoz 
folyamodik a’ véget, hogy a’ Sámuel árnyékától 
tanácsot kérjen; de a’ maga végvesztéről értesit- 
tetik attól.

A’ csata elkezdődök, Izrael megveretett, és 
midőn Saul mindent elvesztett volna, futásnak 
ered, és a’ Gilboa hegyén önfegyverébe eresz
kedik , ’s így luil meg 40 évi uralkodása után.

2. Dávid kormányzása.
Saul esete után n’ jiídatörzsök véneitől Ile- 

lironban 1055-ben Dávid a’ Jóda és Benjámin 
nemzedékeinek királylyává kenctik; miközben 
Saul vezére Abner által, annak fia Jsbo-seth, a’ 
többi 10 nemzedékek királylyává tétetik, és Dávid 
ellen had iaditatik.

Hosszas viaskodás után elesik Isboseth tu
lajdon népe árulásából—r- és a’ 10 törzsökök 
Dávidhoz hajolnak, és 7 évek múltával egész 
Izrael királylyává lessz.

Ezután Dávid az országban lakó Jebuziak 
ellen megy, megveszi azok fő városát Jeruzsále
met , királyi lakká teszi azt, és megerősíti a’ 
Siont, mely rínia Dávid rárának naveztetik, az 
után felállítja Jeruzsálemben az Isten tiszteletét, 
mely végre innepélyesen felhozza oda a’ frigylá
dát, és azon alkalommal egy tervet teszen fel, 
hogy az Úrnak templomot építsen; de az Ur ezt 
neki nem engedi meg, mivel mint király sok 
hadakban vért ontottak kezei; ellenben igér ne
ki egy utódot, kinek széke örökre tnegtnaradand, 
’s Dávid elérté és elismerő az Úr kegyelmes né
zetét legforróbb hálával.
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Még egyszer felmelék magokat Dávid ellen
ségei az ő uralkodása ellen, mintha éppen ezen 
isteni ígéretet akarták volna megseinmisitni j de 
ő felkészül az Úrnak nevében, és a’ Philistek 
hatalmát egyszerre lerontja, megveri a’ Syreket 
és elveszi tőlck Damaszk városát, visszaüzi a’ 
mezopotámi királyt Hadad- Ezért, és az Eafrát 
vizet teszi keleti határává országának; Idumeát 
is délről országához kapcsolja.

Végre pedig megtudja saját fiának Absolon- 
nak ellene feltámadását, ki magát az áruló Aki- 
tofel segítségével Hebronban királylyá kiáltatta 
ki—Dávid elfut Jéruzsálemból, és Absolon oda 
bemenetelt tart, Akkitófel okos tanácsa a’ Khu- 
sai ellentanácsa által semmisittetik, és Dórid 
az által időt nyer magát illő oltalom állapotba 
helyeztetni — az erre következő csata a’ támadó
nak életébe kerül, Dávid pedig vissza nyeri 
trónját.

Midőn vénségében egy másik fia próbát 
tesz következője lenni, Dávid az általa vá
lasztott Salamont királylyá kencti és kiáltatja; 
elébe állítja a’ népnek az utólsó országgyűlésen, 
és inti őtet, hogy híven és Isten parancsa sze
rint uralkodjék.— Ezzel elalvék Dávid, ezen 
nagy király és Próféta 40 évi uralkodása után, 
életének 70-dik évében.

3. Salamon uralkodása.

Miután Salamon 1015-ben K. előtt, attyának 
székében megerősödött, Izraelen teljes békében u- 
ralkodott, és urasága valamint bölcsesége is majd 
csudálkozás tárgyai levének minden szomszéd 
népeknél. — Alatta Izraelnek arany ideje volt.
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Hogy a’ templomot, melyhez Dávid már az 
anyagokat jobbára megszerezte volt., annál töké- 
lyesebben felépíthesse Salamon Hirámmal a’Tyru- 
si királyival egyezést köt Cedrnsfák és építő
mesterek adása aránt, és miután 7 évek múlva 
a’ templom tökéletességre ment; felszenteli azt 
Salamon imádsággal és áldozattal az Úr’ házává.

.Alig Salamon az Úr törvényeit őrzé, egy 
bölcs uralkodónak példaképe vala, és országa 
földi ábrázolata a’mennyei békeországnak; de a’ 
mely mértékben azon törvényektől távozott, ép
pen azon mértékben tette le az Izrael elfajulásá
nak is alapját.

Hogy saját fény és pompa szeretetét kielé- 
gittse, mely már a’ népre nézt terhelő kezdett 
volt lenni, Hirámmal társulatba állva tengeri ke
reskedést kezde, mi egyébaránt a’ hiererarkiai 
törvényekkel ellenkező vala, mivel Izrael a’ sze
rint kereskedő néppé lenni akadályoztaték. — 
Állandó katonaságot kezde tartani; ez is elle
ne volt a’ törvénynek mivel Izrael békés néppé 
volt szánva és így hadakról ’s hódításokról nem 
volt szabad gondolkozni. — Sok idegen uémbe- 
reket reve fői nőivé és azoknak nyilván meg
engedő, hogy költött isteneiket tiszteljék, sőt 
végefelé életének maga is részt veve a’ bálvány 
imádásban és így megsértő a’ legelső és legna
gyobb parancsoot.

Büntetésül az Efraim nemzedékbeli Jeroboá
mot Isten felemelő neki ellenségivé, kihez pár- 
tola országának nagyobb része, Salamon erről tu- 
dósittatva kézre akará kerítettni Jeroboámot-, ez 
pedig Egyptomba fut és ott tartózkodik mind 
addig, míg Salamon 975-ben K. e. meghal, Hogy 
Salamon végre balgaságait megbánta lehet követ
keztetni az általa írt ^prédikátori könyvből; de 
a’ rá mért büntetés fiaban teljesedek bé. —
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IV.. Izrael elbukása

1. Az ország megszakadása.
Midőn Roboám Salamon fia a’ kormányt ke

zéhez vette a’ 10 törzsük ótett csak azon felté
tel alatt akará királyának ismerni, ha adózási ter
heit könnyitendené; de attyának tanácsossait el
mellőzve és csupán maga ifjú könnyelmű bará
tait követve megveti Roboám népe kivánatát, a- 
zon esztelen fenyegetései, hogy népével még ke
ményebben bánandana, mint atyja bánt; —

Ekkor a’ 10 törzsökök clpártolának a’ Dá
vid házától, és választák királyukká Jeroboámat, 
és így Izrael niegszakada 975-ben K. előtt; ez 
időtől fogva köztek két egymással ellenkező or
szág keletkezett, melyek közül egyik Efraim vagy 
a’ 10 törzsökök országának neveztetik és fenál- 
lott 253 évekig, a’ másik a’ Juda országa, mely 
387 évekig tartott, ’s mindenikben 18 királyok 
számiáltatnak.

Nehogy a’ 10 törzsök népek lévitái és pap
jai Jeruzsálembe járnának isteni tiszteletre hol 
a’ Juda királyai laktak; ez okból Jeroboátn a’ 
maga országában Béthelben felállitá az egyiptomi 
bika tiszteletet-, hogy egyszersmind megóvja né
pét a’ Judanéppeli minden közlekedéstől; és így 
a’ bálványozás elterjede a’ 10 törzsökök közt, mi 
nekik koraibb veszteket siettető mint a’ Juda. 
népének-, mely csakugyan 134 évekkel később 
ugyan azon okból vég sírját leié.

Az Efraim királyai öszvesen mind balvany- 
zók voltak és többnyire az uralkodó családok 
már második ízben ki irtattak, egész Jéhuig, ki 
mivel a’ Bál papjait levágatá, a’ királyi széket
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negyed ízig tartá meg; de a’ Jáda királyiig töb- 
nyirc bálványoknak szolgálának Asá/i Jozafátoa 
Vziá/f, Jothámon, Ezekiáson ’s kivált Jáziáson 
kívül.—

Legistentelenebbb király Efraimban vala A- 
káb 918 évvel k. e. kinek veszet erkölcsű neje 
Iézabel, egy született tyrusi némber a’ phéniciai 
bál tiszteletet bevinni akarta; és az igaz Isten 
papjait kegyetlenül megölette; de az ó háza sem 
kerülé ki az érdemlett végpusztulást.

Iézabel leánya Athália, kit a Judabeli király 
Józafát gondolatlanul nőül ada tulajdon fiának 
clterjeszté Indában a" bál tiszteletét, mélylyel 
a’ legundokobb szemtelenség volt egybe köttetve.

így nem csuda, ha király és nép az élóls- 
tentől lett elpártolás miatt, végül az Isten bün
tetésének tárgyaivá lettek és országuk elpusz
tult.

2. Izraelben a’ próféták.
Nem szükölködék a’ két ország bölcs nép

oktatók és térítők nélkül, kik isteni ihletésből 
ottan ottan felszólalának köziek.— Küldesz tír 
kezdettől fogva végig kozzájok Prófétákat az 
az férfiakat, kik istennel bizodalmasb társaság
ban állván tölle nyilatkozatokat kaptak és azo
kat a’ népnek és királyoknak megmondani pa
rancsot vettek. — Ezek tiszte az volt, hogy 
Izraelt a’ bálványok tiszteletétől és féktelenség
től vissza vezéreljék az elhagyott szövettségre 
és az Isten boldogító czéljaival megismerkedtes- 
sék.

Isten leikétől ihletve a’ legnagyobb bátor
sággal ménének ezek a’ néphez és királyokhoz, 
és személy válogatás nélkül beszélőnek most fe-
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nyegetvc, majd barátilag biztatva és vigasztalva, 
miközben az Ur megvetőjinek rémitő büntetése
ket az hozzá térőknek kegyelmet hirdettek.

Minthogy ezeket az igazság lelke töltébé el
lent állanak minden üldözéseknek, melyekkel 
vagy az istentelen királyoktól vagy bálvány pa
poktól illettettek, és a' vértanúi halállal is szem
be, mentek ha igazságot kellet szólani. —

Legkitűnőbbek azon próféták közt, kik a’ 
két otszág állása alatt éltek, ezek: Ihjés Ezsaiás 
és Jeremiás.

Ilyés leginkább az Akáb és Jézabel istente- 
lenségük ellen karczola.— Esaiás félszázadnál to
vább folytató prófétai tisztét Júdának 4 királyai 
alatt. — Jeremiás 40 évi profétálása után meg 
éré a’ Jnda országának teljeslegi végpusztulását 
mit legfájdalmasabban érze és énekle meg.

3. Efraim országa elenyészése.
A’ büntető Ítéletet a’ 10 törzsükön végre 

hajtani az új assziri birodalomra bizaték az iste
ni büntető igazság által. Ez az ó aszyri biroda
lomból keletkezett, mint már feljebb láttuk.

Miután az ó asszyri birodalom legutolsó ki
rálya a’ puha Sardanapál, médiai helytartója 
Arbaces által indított támadás alkalmával 888 
Krisztus eióttj kívégre Niniv.ét megvette: nehogy 
a’ győzőnek kezeibe essék, magát minden kin
cseivel és nőjeivel együtt megégette; ez alkalom
mal tulajdon képpcn még nem szűnt meg az at- 
szyri birodalom; hanem más kizályi család alatt 
még tovább is fenu állott, mely Asszírián és Ba
bilónián uralkodott; azonban Arbaces Médiában 
és Baktriában függe.tien országot alapita.
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Az új asszyri birodalomban Phál uralkodók 
akkor, mikor legelébb adófizetés alá jött az E- 
fraim törzsöké. — Midón t. i. az Efraimbeli 
király Pekah a’ szyri királyai Rezinnel öszve szö
vetkezett bogy Akházt a’ Juda királyát megtá
madják , Akáz pedig az aszyri királyt hívta elle
nek segítségül; akkor cl is jőve Phál és követ
kezője Tigláth Pilesár, Szyria elfoglalása után 
Kanahán északi részét megvette; ’s ezen részből 
a’ lakosokat fogságra vitte Aszyriába és nem csak 
Efraimot hanem Judát is Aszyriától függővé 
tette.

De a legvégső és legkeményebb Ítélet Efra
imot Pekáh következője Hozeás alatt ment vég
hez , ki az adót az aszyri királynak megtagadá; 
ezért Tiglát Pilezár következője Nabugodnezár 
felkele ellene, és midőn Hozeás maga oltalmára 
az egyptomi királyai állott volna szövetségbe, 
niegvevé Salmanassár Samariát és 722-hen K. 
előtt az egész Efraimot az assyriai fogságra 
vivé. — Kanahán felé folytatott útjában Salma- 
nassár elébb Phaeniciát is, Tyrus városán kívül 
meghódította.

Egy későbbi asszyri király Assarhaddon az 
Efraim elpusztult földére és városaiba gyarma
tokat külde Babilóniából, kik idővel a’ 10 tör
zsök othon maradt ivadékaival öszve elegyedtek; 
ezen elegy nép osztán Samaritánoknak kezdett 
neveztetni, ’s magát Jákob maradékinak tartó.

Az elvitt Izraeliták szétszóratának Médiában, 
Perzsiában, Rabiloniábair, de fogságuk helyén 
sem mutatának megjobbulást, és nyom nélkül 
el enyészének a’ belső ázsiai pogány népek közt,
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4. J ú d a országa elenyészte.
Jurtában némely kegyes király tartóztatok 

meg egy ideig a’ végpusztulást.— Különös sza- 
baditást tapasztala ezen ország kegyes fejedelme 
Ezékiás alatt; mivel ez az asszírt uradalomtól 
magát szabaddá tenni akarta, fenvegetődzék az 
assziri király Sánkberib, ki éppen Égyptom ellen 
ment ekkor egész hadával, hogy a’ Jiida orszá
gát is el fogja nyomni, és midőn Égyptomhól 
dögvész miatt visszatérve Palesztinán menne ke
resztül , ostrom alá fogá Jeruzsálemet. Ezékiás 
könyörgésben találá menedékét, melynek meg- 
ballgattatásáról biztositá ót a’ próféta Ihjés. Hir
telen egy éjszaka dügvész üti ki Sinkberib tábo
rában annyira , hogy az ostromát kéntelen volt 
Sánkberib félbe szakasztani, és sietve .4s2irt«6a 
visszatérni, hol ő az el pártolt ltabiloaiát visz- 
szahóditván, fiai közzül a’ két nagyobbiktől meg
öletett, következője lévén legifjabb fia 4ss«r- 
h a rtdon.

Ezékiás utódai közzül Józiás idejében a’ Mó
zes törvénykönyve, melyet a’ papok az ez előtti 
üldözések alkalmával, melyeke/ ók a’ bálvány
imádó királyok és papok alatt szenvedtek egy 
titkos helyre elrejtettek volt, — a’ templom ta
karítása alkalmával elő kerülvén, azt ezen király 
felöl vastatá a’ nép előtt; de midőn a’ mózesi át
kok és fenyegetésekhez (Móz. V. 28részben)jutot
tak volna, annyira megfélemlék a’ király, hogy 
vallása aránti buzgalmából egész országában a’ 
bálványképeket ósszetöreté, a’ berkeket kivá
gató, és az Úr tiszteletét helyre állitá, a’ nélkül 
mindazáltal , hogy a’ nép egészen megjobbult 
volna. —
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Mert saját fia már visszaesők a’ bálvány 
imádásba, ’s ez által Égyptom megíenyitését 
voná magára a’ Júda’, miután tudniilik Egyptom- 
ban a’ fen említett Dodékárkhiából Psámmétik 
magán uralkodást alakított volna, ő is ohajtá 
ugyan hatalmát Syriára kiterjeszteni; de követ
kezője Nékho el is kezdő bóditási tervét Syriá- 
ban; ’s mivel a’ Jnda kir.ílya Józiás megtagadd 
tőlle a’ Palestináni átmenetet, meggyőzé őtct 
Nékho Megiddó városánál, és Judát Egypytóm
nak adófizetővé tette; és így az Enfrátesig győ
zelmesen nyomult elő; midőn ottan az új babi
loni árulkodó birodalomra ötlött.

Mert azonközben az új osíctri birodalom le
omlott vala, már Sankherib idejében Media ma
gát Dejoces alatt szabaddá tette 758-ban K. elölt. 
Ennek unokájával I. Cyahszá vessel a’ babiloni 
alkirály Nabopolassár, már öszszeszövetkezett 
volt, és 625 K. e. az asszírjai fő várost Ninivét 
elpusztította.

E’ szerint a’ nagy asziri birodalomból 625 
évekkel K. előtt az új módi és új babiloni biro
dalom származott.— Nabopolassár fia és követ
kezője a’ kháldeai Nábngodnezár volt most az, 
ki a’ terjeszkedő égyptoini hódoltatónak elejébe 
ment és 606-ban K. e. Nekilát Kárkhemisnél 
megverte, és Egyptomot vissza utasította hatá
rai közzé.

Ez által a’ Júda országa az új babiloniak
nak lett adófizetővé, és már ezen időtől fog
ra számlállatik a' 70 éves babiloni fogság $ mi
vel pedig Júda az égyptomi királyokhozi vonszó- 
dás miatt a’ babiloni adófizetés alól magát ki
vonni igyekszett, ez okáért Nábngodnezár meg
veszi Jéruzsálemet,- és a’ templom kincseit, ’s a’ 
nép főbbjeit Babilonba elviszi.
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De mindén az általa tett júdabcli király 
Zedékiás is tőle elpártol, Jeruzsálem Nábugod- 
nezár által elrontatik, a’ templom elégettetk, a’ 
kiráír szemei kitolatnak és a’ nép a’ még meg
maradt lakókkal együtt K. előtt 588-ba a babi
loni fogságra vitetik.— Itt az Istenét elhagyott 
nép a babiloni folyók partjain ülve kesergi Si- 
ont és honát; mivel a’ próféták jövendölései raj
ta rémitóleg teljesülének bé,— a’ fogság ideje 
alatt több családok Médiában, Babilóniában el- 
széledve tűrhető, sót gazdag állapotra vergődtek; 
honnan ezek könnyebben felejték elvesztett hó
nukat; sőt később, midőn a’ nyomorultabbak 
hazájukba visszamentek, ezek Babilóniában ma
radtak , — a’ nép alja téglavetései, vizvezető ár
kok ásásával és egyébb nehéz munkával terhel- 
tetett. —

5. Izrael szánt ki vetése,— alapítása a’ 
Perzsa világuralkodásnak.

Bűneinek díjául viselé az Izrael népe Babi
lóniában a’ száműzetés súlyát, — híjába vágyva 
vissza az Ígéret földére, mivel az a’ babiloni 
hatalmas uralkodás alatt lehetetlen volt; azon
ban a’ nagyszerű alkotmányok és népszerkeze
tek is idővel megbomolnak, ’s helyet adnak ki
sebb állományok felemelkedésének. — Lássuk it
ten is a’ történetek kifejlődését:

Azonban Nábngodnezár tovább törekedék bi
rodalmát terjeszteni—Pbéniczia meghódítása ti
tán (midőn is ő Tyrast, melynek lakói ekkor 
egy parti szigetre lütának, és ott egy erős vá
rost alapítanak) megvevő Egyptomot is, és most 
oly hatalommal birá, méh ben felfuvalkodva di-
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csckvék liatalmával, és dicsével; de az Ur el
vévé néki eszét egy ideig, és rásztkorságba (bip- 
pncondria) esek, 's füvet eszik, és kiin az ég 
alatt bál vala mint a’ barom, és így megalázva 
isineré meg azt, bogy a’ legnagyobb emberi ha
talom is csekély az isteni fó hatalomhoz mérve. 
Dániel, ki az Izraeliták fogsága alatt Nábugod- 
nezár udvarában vala pohárnok, ’s egyszersmind 
próféta', jeles volt ez időben vallása iránti nagy 
buzgalmáról és magas hivatalokat viselt.

Nabagodnezár 43 évekig uralkodott, utánna 
Náboned vagy a’ szent írás szerint Buli hazár lett 
királylyá, egy pazérló és aljas király, ki alatt 
a’ babiloni birodalom 5 3 6-ban K. elült Cyras, 
a' perzsa iiuuralkodás alapitója által lerontatott.

Kevéssel az előtt, t. i. Cyrug, maga hazáját 
Perzsiát a’ Médek uralkodásától megmentette, 
mikor is a’ «m/ királyt Astiágest fiát a’ már 
említett Cyakszáresnek 559 évben K. e. letette, 
és osztán ennek fiaival Il ik Cyakszáressel egye- 
zódést kötött, kinek nénjét nőül vette, és neki 
Médiát átengedte.

Ezzel Cyrus a’ gazdag lydiai király Krézus 
ellen fordult, ki egész Kis-Ázsiát a’ Jlális folya
máig birta és most a’ letett Astiáges védelmezé- 
sére áltkelt a’ Hálison, hogy a’ Perzsákat meg
támadja ; miután ótet Cyrus megverte, íőváros- 
sát Sárdist elfoglalta és Lydiát maga birodalmá
hoz kapcsolta II. Cyakszaressel együtt a’ babilo
ni király Balthazar ellen indult és a’ hatalmas 
Babilont ostrom alá vette.

Midőn Balthazár ezen ostrom alatt a’ maga 
udvari vár erősségében, bizakodva és kevélyen 
nagy innepet és vendégséget tartana és az Ur 
templomának elrablott szent edényeit megfertéz- 
tette volna; azért rá az Isten büntetését Dániel,
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ki ekkor az ő udvarában lakott ; ki is mondd, 
egy éjszaka az ellenség béronta az erős várba 
az Eufratesnek egy árkán, melyből Cyrus a’ vi
zet más felé árkoltatta. Megölé a’ királyt, és a’ 
babiloni uralkodásnak réget vetett.

V. Izrael vissza-állítása perzsa 
hatalom alatt.

E’ szerint tehát Babilónia a’ Médi királynak 
II-dik Cyakszáresnek uradalma alá esék, ki más 
névén Dáriusnak neveztetik ; mivel pedig Dari
us gyermek nélkül baltel, tehát Cyrus a’ perzsa 
birodalom mellé örtiklé rolla a’ tnedi babiloni ti

rádáimat is annyira, hogy az ő királyi pálczája 
az Indus és Jatcárles folyamaitól kezdve a’ gö- 
rügtengcrig és a' Kaukáztól egyptomig uralkodók

Cyrus értve az Izrael nyomatását a’ babilo
niak által, nekik haza menetelt engede országuk 
ba és szent edényeiket vissza adá és egyéb ado
mányai és engcdménnyével pártold őket; de csak 
42,000 családok a’ Júda, Benjámin és Lévi nem
zedékekből basználák elebb ezen cngcdelmet; és 
Zerubábel vezérlete, ki a’ Dávid ágazatából való 
fejdelmi férfi volt, ’s a’ Józsua fő pap alatt, 
elpusztult hónukba visszaindulának, hol a’ nem
zedéki szám-rend helyreállítása után legottan a’ 
templom felépítéséről gondoskodának.

Azonban Cyrus a’ Massagéták elleni csatában 
elesék és legidősb fia Kámbizes következek he
lyébe 529-ben K. előtt.

A’ kormány - változást használva az Izraeli
ták ellenséges érzésű szomszédjaik, oda vitték 
Kámbizesnél a’ dolgot, hogy míg ez élt a’ tem
plom építés teljesleg megállóit.



49 —

A’ kegyetlenségéről híres Kámbizes most at- 
tyáról rá maradt birodalmát tovább terjeszteni 
akarván, Palestinán és Féniczián által nagy had
dal indula Égyptomba, mely akkor Amazis nevű 
királya alatt virágzó állapotban volt, mind az
által mive, Amazis nem papi osztályból való 
volt, innen a’ papok nem lévén mellette, kénte- 
len volt görögvitézekkel oltalmazni országát; de 
elesvén a’ háborúban, fiát Psámmétiket a’ görög 
vitézek rósz tanácsokkal félre vezeték, és így 
Kámbizes által meggyőzetvén, Egyptom neki adó
fizetőjévé lett.

Mivel pedig Kambizesnek az Ammon és Mé
rőé vagy Nubia elleni táborozása sikeretlen volt, 
ez úttal tehát boszuját az égyptomi papok ellen 
fcrditotta, és azokat öldöste, ’s midőn igy Ba
bilonba vissza térne, történetesen kardjával czomb- 
ját megsebezvén útjában, megholt.

Távólléte alatti időre itjabb testvérét Smer- 
dist hagyta volt déli perzsia helytartójának; de 
kit azon gyanú miatt hogy titkon az országlásra 
törekedik, megöletett, és helyébe egy ahoz ha
sonló alakú Mágust az úgynevezett Al-smerdist 
tette. Ezen Al-smerdis Kámbyzes halála után el
foglalta a’ birodalmat.

De bét előkelő perzsa megölte azt, és bizo
nyos sorssali választás által (kinek lova t. i. a’ 
feljövő napot legelőbb fogná köszönteni nyeríté
sével) egyet maguk küzzül a’ perzsatronra emel
tek ; ez volt 5 2 2-ben K. előtt Dárius Histaspis 
fia, ki alatt a’ perzsa birodalom egy új töké- 
Jyesebb felosztás által Satrapiákra, vagy hely- 
tartóságokra; és arra alapított szorgalmasb kor
mányzás által, erósb szerkezetet nyert vala, 
mint szerencsés • hődoltatások által nagyobb ki
terjedést. —

4
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Dárius ITistaspisról jelenleg legyen elég any- 
nyit emlitni, hogy uradalmának második évében 
az Izraeliták javára azon parancsot adá ki, hogy 
nekik a’ templom megépítése többé ne akadályoz
tassák j mely ezután négy évvel el is készült, 
és leginnepélyesebb módon íelszenteltetett.

Dárius következője Artakszerkszes Lángéin a- 
mis alatt 478 K. e. egy második zsidó gyarmat 
tért haza Babilóniából Jeruzsálembe Esrás ve
zérlete alatt; sót ezen király megengedé Nehe- 
miásnak, ki neki pohárnokja volt, hogy mint 
helytartó Júdeábán, Jéruzsálembc mehessen, és 
ottan a' várost helyre állíthassa.

Ezen két bölcs zsidóvezér alatt nehéz aka
dályok ellenére is, melyeket az Izraeliták ellensé
gei gördítének elejökbe a’ várost újra építették, 
és a’ zsidóállományt a’ mózesi törvények szerint 
elrendezték szoros rendszabályokkal.

így a’ babiloni számkivetés az isteni gond
viselés nagy czélját végrehajtá; mert egyfelől e- 
zen büntetés által az Izrael népe lelkében annyi
ra megrázatott, hogy az után magát szorossabban 
tartotta, mindennemű bálványokat megvetvén és 
megutálván, az Úr törvényéhezés szolgálatához, 
másfelől pedig ezen szétosztása a’ zsidónépnek 
az igaz Isten ismeretét már Kanahán határain 
kivid a’ pogányok közzé is elterjesztette. — Visz- 
szamenvén a’ nép hazájába, meggyőződött a’ fe
lől, hogy egyedüli feltétele megmarad hatásának 
és létezhetésének az Istenhez térés, és annak 
törvényeiben állandó megmaradás.

És hogy Ázsiából a’ mivelet, tudományok 
és egyéb polgárisodás — valamint az elkövetke
zendő kereszténység és világfelrilágosodása is 
teljes mértékben Ázsia, Europa és Afrika több 
tartományaira is elterjedhessen idővel; az isteni
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gondviselés bölcs előrelátással intéző a’ napkeleti 
és nyugoti népek közti bővebb közlekedést és 
súrlódást, mely Dárúis nyugoti hódoltatási által 
veve kezdetet, ki roppant birodalma alá tudá 
hóditni az ázsiai, európai és áfrikai nemzeteket; 
midőn azon közben a történetek nagy színpad
jára a’ görögnép lépe fel, melynek nyelve, tu
dományszeret ete, és miveletre kész vonzalma, 
egy roppant csatorna leve minden isméretek, 
tudományok, ’s különösen a’ jövendő keresztény
ség elterjesztésére az egész földön j ha valahol 
szembetűnők az isteni gondviselés útai, valóban 
csudálandók a’ népek történeteiben.

III. Görög VUág.
1. Görögország ó kora.

I. Görögország legrégibb lakói.

Európa délesti szege, az Ázsiából nyugotra 
tolakodó jáfeti nemzedéknek legkoraibb telephe
lyül szolgált; értjük itt Görögországot, melyben 
két pár-hiizomosan elvonuló hegy-lánczok, azok
nak sokoldaloslag menő ágozatai, ’s a* tenger
nek ezek közzé sok irányú bészegülései okoz
zák ezen félsziget nagy különféleségét, földjének 
többféle tulajdonságit, és tartományinak válto
zatosságát, melyeknek nagy befolyását a’ lakók 
sokféleségére, ’s azok testi és szellemi életará
nyainak kifejlésére, tagadni nem lehet. Más fe
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lói, az ezen hegyeken, völgyeken, erdőkén és 
tereken, valamint számos termékeny szigeteken 
át-vonnló mindég tiszta éghajlat az, mely ezen 
tartományok 'különbféle nemű lakóiban, a’ relek 
liissehh nagyobb mértékben köz, össze -hangzó, 
külső élet - szerkezetet felébresztette, és megér
lelte.

Ezen országban kezdetben két külön nemű 
néptörzsükök honoltak egymás mellett?

1. ) A’ pelásgok, kik a’ pásztor élet- és szán
tás vetés csendes életmódját kedvelték, ősilakjok 
volt részint Epirus egyes tájékain Thessáliában, 
és Beotziában, részint kiváltképp Pelnponésusban, 
különösen a’ hegyes Árkádiában.

2. A’ kellenek, kik elébbccsülték a’ nyugtalan 
hadi és tengerészi életmódot, és elébh a’ nyű
göd hegyvonal vidékeit lakták, honnan osztán 
rablás és dúlás véget részint a’ többi hegyi tar
tományokra, részint ar tengerre lejártak, és 
tengeri rablásból éltek.

Hová a’ kellenek vándorlásukra kijártak, on
nan a’ pelásgokat jobbára elűzték; míg végre 
a’ 4 liellentörzsökök u. m. az éikháji, jóni, eofi 
és dóri — a’ had folytatásra és hajókázásra leg- 
alkalmasb vidékeket, és szigeteket elfoglalták.

ftlár a’ legrégibb korban, beszállongottak e- 
zen ősitörsüklakók mellé ríj gyarmat népek, mint 
Cekrops Égyptomhól, ki Attikában telepedett le. 
Danaus, hasoulólag Égyptomhól, ki Argosba vette 
lakását. Cadmus phcnicziából, ki Thébét építet
te. Pelops, ki lidiai gyarmutossaival Peloponésus- 
ba ülepedett meg, és annak nevét adta, és ezen 
telepedők, az ős népek közt már keletkezett 
miveletnek ríj elemeket adtak.

Azon állományok, melyek a’ szárazi Görög
országban apránként alakultak, ezek:
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1. ) Északi Görögországban : Thessalia és 
Epirus.

2. ) Közép Görögországban avagy Ilellásban: 
Akarnánia, EloUa, Phocis, Lokris, Doris, fíeo- 
tia, Attika, Alegara.

3. ) Peloponesusban: Korinthia, Argolis, La
koma , Messenia, Árkádia, Elis, Akhaja, Sy- 
cionia.

Ezen tartományokban lakó népségek egymás 
közt semmi szoros alkotmányi összeköttetésben 
nem voltak; hanem egymástól független állomás
iján álltak egymás szomszédságában.

2. A’ hősi kor.
A’ görögtörzsökök és városok vagy állomá

nyok alapitóji, az istenekkel rokon hősöknek v. 
kórosoknak neveztetnek, kik vagy hadi és rab- 
lási kalandokat tettek szárazon vagy tengeren; 
vagy pedig vadállatokkali csatájok által a’ tar
tományokat bátorságba helyezték.

Ilyen kalandok közzül, melyeket ezen hősök 
indítottak többedmagokkal nevezetesebbek: az 
Argonauták hadi útja, két táborozása a’ görö
göknek Thébé ellen, és végre nagy badinditvá- 
nya Trójára.

1. ) Az Argonauták hadi útja, 1250 évek
kel K. c. inditatott Jáson által, Jól kosból 
Tbessáliában; Herkules, Kásztor, Pollux, The
seus, Orpheus ’s a’ t. társaságukban, az Argos 
nevű nagy bajón, Kholkisba, keleti partjain a’ 
fekete tengernek az arany gyapjú elnyerése vé
get, mikor is a’ bősök sok rémületes mesés ka
landokat állottak ki.

2. ) A’ hét vezérek hada Thébé ellen-. 1280- 
ban K. c. bét vezérektől eredeti, Polynicesnek
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báttya Eteokles által a’ thébei viszonyos fejdc- 
lemségből lett kizáratása miatt; de a’ trónköve
telőnek több öt vezéreivel történt elestévcl szo
morú kimenetele lett ezen barinak; az elestek 
unokái megújították a’ bariat Epigonok neveze
te alatt, és a’ várost megvévén feldúlták. —

3.) A’ Trójai háború, 1200 K. e. egy csak
nem közfelkelése volt a’ Hellen, Akkáji és Pe
lasgi népeknek a’ kis Ázsiában fekvő Troja el
len; mivel a’ trójai királyfi Paris, Menelausnak 
a’ spártai királynak nőjét Helénát, az ó korban 
divatozott asszonyrablási szokás szerint elragad
ta, ezen bún-tett, és vendégi jog megsértése 
megbosszulására Agamemon vézérsége alatt, ki 
argosi király volt, ’s Menelausnak testvére, a’ 
görögegyesült népek sok bajókkal Trója ellen in- 
dulának, melyet sok ázsiai néptürzsökök oltal- 
mazának.— A’ 10 évi táborozás alatt a’ két ne
vezett királyokon kivúl, kitüntették magokat 
Akhilles, Pátroklus tbcssali fi, Diomédes Argos- 
ból, Ajax Salamis szigetéről, Nestor l’ylosból, 
Odysseus vagy Ulysses ltbakából, — ezek a’ gö
rögök közzül; — a’ trójaiak mellett viaskodók 
közzül pedig: Hektor, Priátnus fia, Eneás, Sar
pedon Lyciából. — Végre a’ város Ulysses csele 
által megvétetett és elrontatott; de a’ bonba té
rő gürögvezérek részint a’ tengerek babjainak , 
részint egyéb veszélyeknek lettek áldozativá, 
részint pedig hónukba érvén báztájokat zavar
ban és szerencsétlen kürnyülmények közt találták.

A’ trójai háborút megénekelte Honiér K. e- 
lött 1000 évekkel az Iliászban. — Ulysses bonba 
mentét és veszélyes kalandjait pedig Odysseában, 
melyek minden idők bámulatát, és követésit 
érdemlik.
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3. Helle n - in i ség.

A’ görögök vallása állott Pelásgi és Ilelleni 
elemekből. —

A pelásgok isteni tisztelete természet imádás 
volt, mely az égyptoini Plánéta-tisztelettel és 
oráknlumi jóslatokkal összekötésben volt, és 
leginkább a’ földmivelési áldást tárgyozta.

A’ hellenek vallása testesített erkölcsi fogal
makat és szellemi viszonyokat foglalt magában, 
melyek személyesített istenségeket (u. m. Zeus, 
Apollo, Athéné vagy Pallás) képeztek. Kapcso
latban volt ezzel a’ pelásgi természeti hatalmak 
imádása és orákulum is, melyekhez majd a’ hely
ségek megszemélyesítése, valamint a’ törzsökök 
és nemzedékek alapítói, hősei, egész a’ valóságos 
királyokig tartoztak. —

Ezen különbnemü vallási elemekből keletke
zett a’ görög mithologia, mely szerint a’ görö
göknél a’ természet minden részei, valamint a' 
lélek minden arányai, éppen annyi élő istenek
ké lettek, kik egymással vagy szeretetben vagy 
gyűiőlségbeu éltek.

Ezen helleni isten-világon tulajdonképpen 
semmi öszszefiiggő vonal nem vonul át; de még 
is azon személyes szabadság és külső szépség jel
lemei látszanak benne, melyek az öszves görög 
népéletet áthatolták. —

Éppen oly sajátságosán alakult ki az ők ál
lományi és polgári létek is.— Valamint a’ kele
ti többi nemzeteknél, azok sajátságos gondolko
dás módjok szerint az összefüggő, s még is el- 
különözött osztályi rendszer származott; úgy a’ 
helleni világ-nézetek a’ különbféle ’s egymás mel
lett tökéletes szabadságban álló nép-áílo/nányokút 
hozták létre.
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A’ legrégibb korban csak nem tnindenik gö
rögnép közt egy, mint király, volt fő, ’s éppen 
ezen időszakban mozognak ama régi hős - mon
dák és kalandok.— Az ebben előforduló királyi- 
hatalom vagy születésen, vagy arra állított örö
kösödési jogon, vagy erőszakon alapul. — Nem 
ritkán pedig a’ király nem egyéb, mint egy a’ 
hozzá hasonlók küzzül, annyi különbséggel, hogy 
ő az első (mint Ulysses Itakában, és Thezens 
Attikában-) — papi hatalomról a’ görögök közt 
sehol sincs szó. —

A’ papok csupán az isteni dolgokról gondos
kodnak, és mindenütt a’ királyok alatt állanak ; 
de az orákulumok által még is sokatjclcntő pol
gári befolyással bírnak.

Az orákulumok papi szerkezvények voltak, 
melyektől egyes emberek és népállományok min
den kétes, és a’ törvények vagy származat által 
meg nem határozott esetekben tanácsot kérdet
tek. A’ tapasztalatok és ismeretek az orákulu
mok gondviselői által szereztettek, és tovább 
adattak következőiknek.— Már a’ legrégibb kor
ban Zeus Dodonai orákuluma Epirusban — és a’ 
dorisi jósló intézete Apollónak Delphiben, legje
lesebbek voltak.

Az orákulumokhoz és egyéb templomi in- 
tézvényekhez számláltatok az Amphiktion in
tézménye is.— Az Amphiktion egy egyesület volt, 
melybe álltak minden görög néptörzsökök egy
más költsönös oltalmára, szentségeiknek és szent 
játékaiknak védelmére, valamint az cgymásközti 
egyenetlenségek, és ellenkezések határok közzé 
szorítására. — A’ pithiai Apollo Amphictiona leg- 
jclesb'volt, és 12 törzsöknépek egyesületéből 
állott, együtt a’ gyarmatokkal.
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Egy másik közegyesület, mely a sok görög 
népségeket összekötötte, és melyben a’ polgár 
rilag elválasztott népek és törzsökök egymással 
kapcsolatba jöttek, ’s tőre kedései két egyesítet
ték j voltak a’ szent innep-játékuk, testi gya
korlataikkal és küzdéseikkel együtt. — Legrégib
bek ’s legnevezctesbek voltak: a’ Zeusnak szen
telt olimpi játékok , Olimpia városa mellett Elit
ben , melyben minden görögök részt vettek, és 
melytől számlálták időszakjaikat, ezen kívül je
les volt az Apollónak szentelt isthmiai játék— a’ 
Herkules által alapított Nemeai, melyre hason
lókig minden görög törzsökök megjelentek,— hol 
az erősek és hősek pályázással, küzdéssel, ök- 
lözéssel, hajtódárdáz&ssal, lovaglással, tángyér- 
hajt ássál, birkózással versenyeztek.— Költők, 
költeményeiketj történetírók, történetiratjokat j 
színdarabok iróji, remekjeiket; szóval: művészek, 
müvdarabjaikat mutaták fel az egybegyült görög- 
ország előtt. — A’ győzelmesek pálma tölgy és 
borostyán vagy babér koszorúkkal diszesitettek. 
Ezen nemes verseny fejté ki Görögország nagy 
szerű polgári és szellemi erejét; ez oka, hogy 
Görögország valaha nagy volt.

Idővel eltűntek a’ régi királyságok Görögor
szágban, mivel a’ néptörzsükök apránként ki
vonták magukat fejdelineik alól. A’ városokban 
nemesi uradalinok vagy aristokrátiák keletkez
tek, melyek a’ városok terjedelmes vidékeit 
kormányozták,— a’ kereskedő és mesterségeket 
űző városokban pedig népszerű kormányok vagy 
demokrátiák,— mind két kormány formák kivált 
a’ népszerűek, néha teljes ömtralkodásra és ty- 
rannismnsra (régi jó értelmében véve ezen neve
zetet:) változtak, midőn t. i. egy egyén személyes 
lelki ereje által néha a’ népnek szabaditója lett,
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ki azonban csak addig állott hivatalában, míg 
a’ köztörvényeket, melyek ámbár emberek által 
hozattak; de eredetek istenre vitetett fel, meg- 
őrzötte, ’s meg nem sértette; ellenkező esetben 
a’ néptől gyűlöltetett ’s néha c,űzetett, mire több 
példák vannak a’ görögök közt.—•

4. A’ dórisi népvándorlás és a’ Görög
gyarmatok.

Mintegy 100 évekkel a’ trójai háború után, 
a’ dórisi népvándorlás erőszakos változásokat 
hozott létre déli Görögországban. A’ heraklidák 
vagy Herkules ivadéki által felszólitatva a’ dó
riak egy vad hegyi nép Thessáliában, Pelopone- 
sws ellen, melyet a’ bcraklidák mint örökségü
ket akarták birtokukba keritni; megnyertek egy 
nagy csatát, a’nekik ellenszegülő jobbára «rA/tó/au 
fejdelmek ellen; és meghódították többszöri via
dalaik által, melyek több századokig tartottak, 
végre egész Peloponéznst, kivévén Árkádiát.

A' hódoltató királyok, és vezérek kezekre 
vették mindenik meghódított tartományban a' kor
mányt; azok maradéki és rokoni alakítók azok
ban a’ nemesi rendet, teljes polgári hatalommal, 
és szabad birtok-joggal; a' mcghódultaknak ke
vesebb jóg engedtetett. —

Az olyan meggyőzöttek, kik magokat ezek 
alá nem adták, clhagyák hónukat, kis-Ázsia elő- 
partjain, úgy d kis - ázsiai szigeteken is gyar
matokat alakítának. Ezen gyarmatok ily rend
del jőnek:

1.) Az eoli gyarmatok , peloponézusiak- 
ból és beotákból alapultak, ezek keletkezének 
Lesbos szigetén, és kis Ázsia miziai partjain.—
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Városaik, melyek közt fő Mitilené volt Lesbos 
szigetén frigyben álltak egymással.—

2. Az ioni gyarmatolt ionoktól alapitvák, kik 
a’ Dorisialt előtt Akhajából Attilába fntottak, 
és onnan később a’ Kodrus fiai által kis Ázsiába 
vitettek, hol a’ lidiai és kúriai partokon , Somos 
és Kbios szigetein letelepedtek: ezek egy 12 ál- 
mányból álló egyesületet képeztek, melyek közt 
Smyrna Fpliézns Sámos és mindenek felett Mi- 
letum legkitűnőbbek voltak.

3. Dór isi gyarmatok olyan Dórisiakból a- 
lapitvák, kik Peloponézusban kényelmes lakást 
nem nyerhettek és apránként a’ kúriai partokra 
Kós és Rkodus szigetekre vonultak át— váro
saik közt Halikarnasz és Knidus voltak jele
sebbek.

Ezen kis Ázsiai gyarmatokból újra más te- 
lepitvények mentek szét, kik nyugotra a’ kö
zép tenger partjain különböző helyeken új plán
ta gyarmatokat alapítottak, mint voltak Taren
tum és Krotona alsó Itáliában, Syrákuza és Mes- 
szina Siciliában, Cyrené az észak áfrikai parton, 
Massilia déli partjain Francziaországnak.

Csak a’ később időkben, kőidének ki az a- 
nya állományok is czélszerüleg némely gyarma
tokat , hogy a’ nyugtalan fejű emberektől ürül
jenek.

Egyedül Kréta szigetén már a’ legrégibb i- 
dőkben különbféle görög törzsökök, egy a’ Mi- 
nos által adott törvényekkel erős állományt hoz
tak létre, melynek a’ szárazi Görögország kifej
lődésére nagy béfolyása volt.

Hová görög gyarmatok költözőnek, oda el
vitték magokkal az anya állományokból csiráit 
a’ görög vallás és erkölcs miveletnek is, ott vi- 
rágzának a’ kereskedés és mestersége^ mívészc-
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íek cs tudományok, de nem liijányzának a' nö
vekedő gazdagsággal és érzéki jólléttel együtt já
ró elfajzások és vétkek is, melyek ismét a’ fel
oszlás csiráit hordák magukban.

5. S párt a.
Az öszves görög állományok közziil Spárta 

és Athéné már a’ hajdún korban, kitünőbbek 
lettek.

Lakouiában az Akháji lakósok a' benyomuló 
Dóriak ellen legtovább valának képesek küsz
ködni ; és végre is csak ugyan a’ Dóriak Spár- 
tában Spártaiaknak vagy Spártaiták/iak nevez
tetve, csupán folytatott erőszak és keménység 
által tudák magukat fentartani:

A’ durva, egybe független erőket, melyek 
tehat kezdetben ezen új nép állományban tűn
tek fel, — 888-ban Lykurg törvényhozása bi
zonyos erkölcsi erős rendbe hozta.

Lykurg t. i. testvére Palydektes helyébe, de ki 
egy támadás alkalmával Spartában megöletett és 
gyermektelen halt el királyá lett Spartában; de 
midőn a’ luegöletettnek neje 8 hónappal azután 
egy fiat szült, ekkor Lykurg annak kedvéért le
tette a’ királyi hatalmat és nevelője válván igye
kezett jövendő királyá felnevelni.

Mivel pedig némelyek őt ünhaszonvágy- 
gyal vádolák és uralkodásra törckedésscl; clha- 
gyá Spártát és 10 évekig időze külföldön, ki
váltképp Krétában és Egyiptomban, hol ó a’ kor
mány szerkezetekről és igazgatások módjáról sok 
tapasztalatokat gyüjte, vissza térvén honába meg 
kéretve, a’ Spártaiaknak egy jól rendszerezett 
törvényszerű alkotmányt adott, mely további ki 
fejlődésében ezen alapokon állott:
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t. A’ Spartiaták (maradéki a’ hódoltatok
nak) bírtak csak elózó joggal, mint vőlódi pol
gárok a’ küzdolgokban — ezek több osztályokra 
osztattak: a’ Perioikák (utódai a’ legyőzött ó- 
khájoknakj noha személyekre nézt, szabadok 
voltak: de polgárilag nem.—

A’ Heloták utódai bizonyos városnak, me
lyet a’ Spártaiták meggyőztek és lerontottak, tu
lajdonképp sklávjai vagy rabszolgája voltak a’ 
spártaiaknak ezek mint dolgok a’ birtokokhoz 
voltak köttetve.

2. Az egész ország a’ népállomány birtoka 
volt az az a' spartiatáké, minden Spartiata csa
lád kapott egy birtok darabot használat véget— 
de ezt nem idegenitbette el, a’ perioikák ámbár 
kaptak ily birtok részeket; de adó fizetés mel
lett — a’ lleloták tartoztak a’ földet uraiknak 
mivelni elég lévén nékik, ha levegőjük és élel
mek megadatott.

3. A’ tulajdonképpi spartiata nem hordoz
hatott sem arany, sem ezüst, hanem csak vas 
pénzt; de a’ perioikák mint kereskedők és mes
teremberek tarthattak arany pénzt is , azonban 
fényűzés öltözetben bútorokban, és élet szerben 
meg volt tiltva j és hogy senki pazarul ne éljen 
tartoztak a’ spartiaták többed magokkal napon
ként nyilvános ebédet enni, mely felette egysze
rű volt$ ’s hogy ezen egyszerű életmód megma
radhasson , minden idegenekkeli társalgás tiltva 
volt.

4. A’ gyermekek születésektől fogva a’ 
közállományé voltak és az által neveltettek nyil
vános nevelő intézetekben 7 éves koroktól fogva, 
a’ nevelés felette szoros volt, és arra ezélzó hogy, 
a’ nevendék ítéletében értelmességet, rövidséget 
és össze függést nyerjen — testében megkérné-
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nyedést minden fajdalom, és nehézségek ellen $ 
bátorságot, erős lelket, a’ halál megvetéséig — 
hazájáért, közjóért, életének feláldozását sajá- 
tittsan magának.—

5. Főkormányja az állománynak kezdetben 
a’ 30 Gerontok vagy üregek kezében volt, kik 
közül a’ két elsők királyi nevet viseltek és a’ 
heraklidák családjából voltak.— Később a’ szük
ségek úgy kívánván, származott az üt Eforok 
hivatala, kik mindennap ügyeltek a’ 30 vénekre 
és legnagyobb hatalommal bírtak $ majd az új 
törvények bévitelével a’ nép küzünségnek is sza
vazati joga lett— és annak kebeléből választa
tott a’ Gerusia avagy egy állandó polgári biz
tosság a’ nép elejébe felhívandó ügyek előlege» 
kikészítésére.

Akár mely durvaság és egy oldaluság léte
zett a’ dóri nép-jellemben (Kharakterben) kimu
tatta magát még is abban bizonyos maga meg
tagadás, melyei a’ spartiata azon népalkotmányt, 
melyet Lykurg bevitt, melyben az egyes egyén 
magára semmit, az egész pedig mindent tehe
tett, noha kemény volt az, önként felvállalta 
és sokáig szentnek • tartotta j

Hogy egyéharánt ezen durva hadi rendszer, 
melynek minden finomság és kellemesség érzete 
idegen volt, éppen ezen szerkezet által mások 
felett uralkodóvá lett, ’s egyszersmind igazság
talanmegtámadásokra vezette a’ Spártiatákat mu
tatja a’ Messeniaiaknak általaki igaztalan ineg- 
támadtatásuk.

Az első messiuai háborúban, mely 19 éve
kig tartott, kéntelenek voltak a’ messinaiak li
liomé nevű várossak elpusztítása után 722 évek
kel K. e. magukat megadni, egy része ezeknek 
Itáliába szaladt és ott gyarmatokat alapított. —
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az otthon maradtak pedig Aristoménes vezérük 
alatt feltámadván ezen támadásból keletkezett 
a’ második messinai had K. e. 685 évekkel; és 
az Irai hegy erősség elestc után a’ messinaiak 
teljesleg meghodittattak, iniis alkalmat adott 
sokaknak kiköltözni az országból, és Siciliában 
a’ mai Alessinát alapítni.

Mivel a’ spártaiak pénzt és kereskedést mes
terségeket sőt tudományokat is kevésre becsül
tek; és alkotmányuk jobbára a’ földbirtokon ala
pult, ’s e’ szerint aristokratiai vagy nemesi kor- 
mányjok volt,tehát köztek semmi népuralkodás vagy 
demokratia nem lehetett; következőleg (mivel a’ 
demokratiában a’ demagógok vagy nép izgat ok 
könnyen határtalan Tyrannokká válnak) semmi 
magán uralkodás létre nem jöhetett; és az hol 
a’ Spártiaták magok hatalmokat felállíthatták, 
ott a’ régi királyi hatalmok részint elbuktak, 
másfelől pedig semmi demokratiák vagy tyran- 
nismusok (nép barátságok) soká nem állhatták 
fenn: —

G. Athén.

A* dóri- spártai miség ellentétét az joni 
néptörzsökhöz tartozó Athén állította fel, vagy 
az Atheneiek; kik jóllehet a’ testi kiinivelődést 
éppen oly erősen becsülték mint a’ spártaiak; 
de annak mindjárt melléje tették a’ szellemi 
mivelödést, tudományt, művészetet és mestersé
geket, és egy népalkotmányt alakítottak, mely 
minden egyes egyénnek ön jogot és érteket a- 
dott; de egyszersmind a’ könnyen mozogható 
és újításokra hajlandó népmiséget előmozdította.

Attika hajdon királyuk alatt állott, kiket a’ 
nemesi rend határok közt tartott. Utolsó király
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Athénében Kodrus volt, ki K. e. 1068 évekkel 
egy beütés alkalmával , melyet a’ dórisiak tettek 
Attikába, magát feláldozta használva az oráku
lum jóslatát, hogy az a’ fél lenne nyertes, mely
nek királya megöletik, értve ezt a’ dórisiak, 
kerülék az ellenfél királyát megölni; de az köz
vitéz öltözetében magát ismeretlenné tévén, ön
ként ment a’ balálra, ’s feleinek diadalt víva ki.

A’ nemesi rendek Eupatridák nevezete alatt, 
most eltörlék a’ királyságot, és Arkhont vagy 
kormányzót választának liatárzottabb hatalommal, 
mely hivatal tovább 300 éveknél mind a’ Kod
rus családjánál maradt, később mindazáltal ki- 
lencz Eupatridáknak adatott át, kik most mind
nyájan Arkhonoknak neveztettek, és évenként 
feloldoztattak hivatalaik alól a’ nemesi rend ál
tal, ezen nemesi igazgatás megerősítésére fel
állitá 624-ben K. e. Drákó azon törvény rend
szert , mely a’ legkisebb vétkekre a’ legkemé
nyebb büntetéseket szabta. Ezen mint mondani 
szokták, vérrel irt törvényrendszerre épité népi
hatalmat Kylon, ki a’ nép kedvére, mint egye
dül uralkodó az eupatridák felibe emelte magát, 
kiknek Megakies volt pártfejek. — Kylon azon
ban ettől az Athénéi várban ostrom alá vétetett 
és futnia kellett; az ő párthívei, noha nekik é- 
letek és szabadságok vissza igértetett Megakies 
által az Istenek oltárin, hova menekedni sza
ladtak volt, megölettek.

Ezen hibatett felkeserité a’ népet a’ főren
dek ellen, honnan sokféle zavarok keletkeztek ; 
míg osztán 594-ben K. e. kolonnák, ki a’ Kod
rus nemzedékiből született, sikerült a’ különbö
ző pártokat legalább bizonyos fokig, kibékitni; 
és a’ drálói törvények eltörlete után, a’ közállo
mánynak inkább népszerkezet ii vagy deinokrátiai 
alakot adni, melynek alapvonásai ezek voltak
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1. ) Polgár volt minden, ki áthénei atyától 
született, az öszves polgárok népgyületet képez
tek , melynél a’ legmagasb határtalan hatalom 
volt.

2. ) A’ polgárok földbirtokaik jövedelme sze
rint telietőségi osztályokra osztattak; innen a’ 
főrendeknek, kiknek legtöbb javaik voltak, kez
detben a’ legfőbb közhivatalok estek; míg más 
polgárok is, kik kereskedést vagy mesterséget 
űztek, annyira gyarapodhattak, hogy azok he
lyére léphessenek.

3. ) Hivatalra népválasztás által lehetett jut
ni; az évenkénti ArklionokJioz, kiknek hatáskö
rök most még keskenyebb határok közzé szó
rhatott, járult most a’ négy százak tanácsa, 
egy állandó népbiztosság, melynek a’ népgyülése- 
ken előlülése volt, ’s melynek tagjai évenként 
újittattak. — Az Areopágnab, mely elébb csak 
Éupatridákból állott, később pedig mind népsze
rűbb lett, fő hatalma, és felügyelete volt az e- 
gész népállományon és erkölcsökön.

Miután Solon a’ néppel megigérteté azt, hogy 
10 évek alatt törvény szerkezetén változtatást 
nem teend; beútazá Égyptomot, azután kis Ázsi
át , hol akkor a’ Lydek királya Krézus uralko
dott; midőn ez, ki gazdag kincseire nézt magát 
a’ földön lcgboldogabbnak tartotta, őtet kérdé: 
kit tartana a’ földön legbóldogabbnak 1 Solon fe
lele; senki nem bóldog halála előtt. — Ezen fe- 
leletrei vissza-emlékezés az után megszabaditá 
Krézust, midőn ő Cyrustól meggy űzetett és el
fogatott, a’ tííziialáltól.

Solon távolléte allatt azonban újra kiüte a’ 
nép és főrend közt az egyenetlenség és szaka
dás. — Ekkor Pisisti at usnak, ki a’ nép barátja 
volt, ’s Kodrus véréből vette eredetét, sikerűié
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csalárdság által magát egyedül úrrá tenni, és a’ 
mellett hogy határtalanul uralkodott igen oko
son, sok részben megtartá a’ soloni törvényeket, 
legalább lényegiben.

Noha az ellenpárt által kétszer űzetett el 
Athénéből, harmadszor mindazáltal kivívta az 
egyedüli nraságot, és magát egész haláláig bé
késen, és a’ nép megelégedéséig, tudá viselni hi
vatalában ; mivel hogy a’ népet szelídség és ön
mérséklete által mcgtudá nyerni; és a’ kereske
dés ’s mesterségek pártolása által sok jóllétet és 
miveletet tuda létre hozni.

Fiai közzül követé ótet Ifyppiás r a’ fó ha
talomban, ez is kezdetben mérsékletien viselte 
magát; de midón a’ Pisitratfik (Pisistratidae) 
önkények szerint kezdének fellépni a’közdolgok
ban, ekkor egy titkos összeesküvés alakula elle
ne, melyben llyppiás testvére Hypparkhus, Har
modius és Aristogiton által, kiket az erősen 
megbántott volt, megöletett egy nyilvános köz- 
innep alkalmával.

Mivel pedig llyppiás most bizodalmatlansá- 
ga miatt a’ legszorossabb erőszak ura ságot gya
korolta ; a’ főrend a’ spártaiakat hívta segítség
re, kik egy izmos serget kőidének, és az egész. 
pisistrati családot kikergeték együtt Athénéből.

Az ebből következett újabbi szakadások a’ 
birtokosok és pénzesek köztt, sok változásokat 
hozánakbé Athén köz alkotmányába, melyek ál
tal a’ nemesség ereje mind inkább gyengiteték 
és az áthénei nép szabadság utáni törekvése 
anyira emelkedett,, hogy Spárta, mint az aris- 
tokratiai rendszer védője és hatalmas feje a” 
peloponcsusi népalkotmányoknak, mind inkább 
átlátá, mily veszélyes vetélkedője támadánduna 
a’ népszerűséget pártoló Athénében.
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2. Görögország közép-kora.
I. Perzsa hadak.

1. Az Jouok támadása.

Mivel az említett alkotmányi változatok At
hénben a’ néppárttól keletkeztek, segiték a’ spár
taiak a’ nemesek pártját, és oda vitték a’ dolgot, 
hogy az elüzetett Hippiást szinte visszahívták 
számkivetéséből; e’ mindazáltal nékiek nem si
került, és így Hippiás kénytelen volt segítsé
get a Perzsáknál kerésni.

A’ Perzsák már Cyrus alatt meghódították 
a’ kis ázsiai görög gyarmat városokat, és hogy 
azokon inkább uralkodhassanak, mindenikbe egy 
egy Tyrannust tettek, az - az egyet a’ fővebb gö
rögök közzül, olyant ki a* perzsák aránt hódo
lattal volt.

Ezen viszony álla még Dárius idejében is, 
ki egyiktől ezen görög városi fejdelmek közzül, 
nagy hódolati jelt fogadott el—midőn t. i. Dá
rius a’ Scythákka/ a Dunán innen hadakozott, 
általadá a’ Duna hídja oltalmazását Uisteusnak, 
a’ Mileti fejdelemnek , midőn a’ többi kis ázsiai 
görögök a’ hidat elakarták rontani, hogy Dári- 
usnak a’ visszavonulást elvágják, feltartotta őket 
Histeus, és Dáriust a’ vég vésztől megmentette, 
ezért néki Dárius egy tartományt adott jutalom
ul, mivel pedig Histeus ezen új uradalmát ön- 
kényileg akarta tovább terjeszteni, ezért őt Dá
rius magához hivá udvarába, és ott tartotta.

Azonban volt Histeusnak egy unoka öttse 
Aristagorás, ki Milétumban egyedül úr lett; ez 
egy görög szigetre rá ütést tett, mely azonba»
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nem jól sült élj ezért ő királyától büntetést ret
tegve, titkon Jlisteussal azon terven dolgozott, 
hogy minden görög szigeteket és városukat a’ 
Perzsák hatalmától szabadokká tegyen.

Mi alatt az Jeni városukból minden Tyrant 
elűztek, azon igyekezett Arist agorás y bogy az 
anya állományok kedvét is megnyerje; Spárta 
az egész felkelésbe nem akara belé elegyedni; 
az Athéneiek pedig, kik rebegtek’, nehogy a* 
Perzsák az clüzetett Ilyppiást nekik egyedül u- 
ralkodóvá vissza tegyék, a’ Miletumiáknak 20 
hajókat küldének segédül, 5 hajókat kőidének
még az Eretria város lakosi is Euboea szigetéből.

Az egyesült Joni hadsereg tehát megveszi 
a* Perzsa helytartó fő városát Sárdist, mely az 
alatt történetesen el-ég, midőn pedig azután nem 
sokára az Jonok egy perzsa hadseregtől megveret
tek, vissza vonák magokat a’ partokra a’ hajók
ról, és ott igyekeztek izgatni a’ felkelést. — 
Végre még is nagy romlással kéntelenek voltak 
magukat a’ Perzsáknak megadni. Legtöbb váro
sok, mint Miletum is, cldulatának, és a’ legelő
kelőbb lakók városokból és szigetekből rabságra 
hurczoltattak.

Azon segítség, melyet az Athéneiek az Ja
nóknak adtak volt oka, hogy a’ kicsin Görögor
szág a’ kolossns idomú Perzsa birodalommal 
öszeütközésbe jött, melyben megmutatá, mennyi
vel haladja feljül a’ szellemi erő, a’ nagyobb 
testi tömeget,

2. Első és második perzsahad.
Megharagitvún Dárius, hogy a’ kicsin Atné- 

né ellenségesképpen merészelt fellépni a’ perzsa 
hatalom ellen, clhatározá az Atheneicket megfe-
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nyitni, és hódolatait, melyek északfelé a’ Scy- 
thák ellen nem sikerültek nyugatra terjeszteni.

Az e/so hadban-, melyet a’ szárazi Görögök 
ellen indított, Mardonius vezérsége alatt egy 
roppant szárazi hadat, és egy hasonló tengeri 
sereget külde ellenek}— de a’ tengeri eró' hajó
törést szenvedő az Athos előhegye mellett,— a’ 
tábornok nehéz viadalt tarta a’ traksz népekkel} 
mindazáltal minden parti lakóknak megkellc bó
dulni a’ nagyobb erőnek, egészen a’ thessáli ha
tárokig ; már követek jüvének a’ görög városok
hoz, kik földet és vizet kiváltának téliek, mint 
a’ bódulat jeleit; minden megadá magát, csupán 
Athéné és Spárta nem, kika’ feletti felbőszülé- 
sökben a’ követeket megölték.

Ez által, valamint a számkivetett ITyppiás 
rábeszélése által is ingereltetve Dárius egy má
sodik hadat indita tengeren Dátis és Artafernes 
tábornokok alatt, kikhez csatlá magát llyppiás \s.

Több szigetek meghódítása után bévevék, és 
elvonták a’ Perzsák Eretria városát Euboeéiban, 
és azonnal az attikai partokra szállónak ki. — 
A’ spártaiak azonban az athéniektől rögtön fel- 
szólittatának segédre} de vallásuk tiltá nékik 
holdtölte előtt csatára menni; Athéné c szerint 
saját erejére hagyatva, ’s lefeljebb a’ Pláteaiak- 
tól mint egy 1000 vitézekkel scgitletve látá 
magát.

így 9000 áthéneiek, és 1000 pláteaiak több 
mint 100,000 Perzsák ellen indulának, és egy 
erős viadal után vivának 490-ben K.e.a' Marat
honi viadalban Miltiades vezérsége alatt, ki az 
áthénei 10 vezérek közzül ezen napon parancsolt 
a’ Perzsák ellen, kiknek támadásukat llyppiás 
igazgatá, oly fényes győzedebnet, hogy ezek a’ 
legnagyobb rendetlenségben érék el a’ partokat,
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és rosszwl sikerült probájok után Athént oda 
hagyva Perzsiába vissza vonulának.

A’ marathoni győzelem által Athén és tá
bornoka Miltiades birek és dicsőségek legnia- 
gasb fokra hágott. Miltiades egyszersmind rábc- 
széllé az Athéneieket, hogy tengeren is támad
nák meg a’ perzsa birtokokat; de ez nem si
kerülvén, Miltiades ezért ellenségeitől, kik Athé
nében számosán voltak, halálra vádoltatott; fel
szabadhatott ugyan azután; de a’ nem sikerült 
tengeri had egész költsége megtéritésérc ítélte
tett 5 mivel pedig nem sokára egy sebje miatt 
megholt, saját fia Kimon, a’ ráraaradt örökség
ből kifizető a’ büntetési dijt megholt attya helyett.

Miltiades hadi fényét követve, majd egymás 
nagy férfi tüntetéki magát Athénében, kinek ez 
szabaditását köszönhető, azon harmadik táboro
záskor, melyet Dárius egész Görögország ellen 
indított. Ez volt Themistoliles, kinek nagyra- 
vágyása a’ (Demokratiai) népszerű alkotmányit 
Athéné büszkeségében és feltörckedésébcn teljes 
táplálatot kapott; midőn ez egy dúló táborozás 
alkalmával, melyet a’ szigetek ellen intézett, 
szerencsésebb volt mint Miltiades, és inkább tö
rekedett a’ nép kedve megnyerésére; e’ szerint 
majd annak kedveneze lett.

Vele együtt élt még egy nevezetes férfi At
hénében , ki ön népszerű érzetében mérséklct- 
tebb volt, és méltóságában mint Arhhon részre- 
hajlatlan jellemet mutatott, annyira hogy: Igaz
ságos nevezettel tisztcltetctt meg. Ez volt Arjs- 
tides,— erények és jótétek csudája egyszersmind, 
nagy vállalatokra kész, és azokra a’ természet
től hivatva; de mikor büszkesége megsértetett is; 
veszélyes nagy ember, és hazájával nem gondo
ló soha nem volt. — Ezen embert a’ dicsre vá-
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gyű Thémis tok les nem szenvedhette , és a’ népnél 
kivitte azt, hogy Aristides, mint a’ szabadság 
ellensége, az Ostracismus által száműzetett.

Mivel most Themistoliles a’ közdolgokra leg
nagyobb befolyással birt, arra vette az Athénei- 
eket, hogy mindenek felett tengeri erejüket ne
veljék; mivel tudta előre azt, hogy az leendene 
legerósb védelmük Görögország közmegmentésére 
a berohanó Perzsák derek üszvesége ellen.

3. Harmadik perzsa-háború.
Szintén három évekig készülő Dárius nagy 

törekedésscl harmadik felkelésére a’ Görögök és 
kivált Athéné ellen , de mi előtt tervét kivitte 
volna megholt; és következője ’s egyszermind 
lia Xerxes, meginditá azt, noha kedve ellen, 
's inkább azok izgatására, kik abból maguknak 
hasznot reméltek, különösön Hyppiáséra.

Mérhetetlen készületek után végre megmoz- 
dula a’ perzsa országos had, Xerxes szemé
lyes vezérlete alatt Görögország ellen, és átszál- 
la egy innepélyes áldozat után azon hídon, me
lyet a’ király üttetett a’ helleti tengeren által; 
elébb egy számtalan terhhordók, szolgák, áru
sok , barmok és ébek tábora; azután válogatott 
főkből álló 1000 lovas és 1000 gyalog dandár— 
azután, a' nap szent lova fényes készülettel—azu
tán az égi szekér nyolez fejér lovaktól vonatva, 
azután ol király pompa-szekere, azután ismét 
annyi ezer válogatott lovag és gyalog hadláb— 
azután a’ fő hadi sereg a’ különböző népségek 
szerint, mindenik ön öltözetében és fegyveré
ben , — öszvesen másfél millióból álló tábor, 
melynek átszállása a' hídon hét napig és hét éj
jelig tartott. •—
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( Míg az hajó-had a’ trácziai partokra tolako
dott és a’ tenger szorosson átszállóit; melyet 
Xerxes , hogy egy második tengeri vészt ki
kerülhessen, Athos hegyén átásatott; addig a’ 
szárazi hadláb Trácián és Máczédonnián át, l'hes- 
sáliába nyomult bé.

Azonban a’ többi görög városok Xerxes 
követeinek meghódolának csupán Athéné, Plátea, 
Spárta és a’ vele szövetséges peloponézusi váro
sok tagadák meg a’ hódolatot, minden egyezke
dést félbeszakasztottak, és ellentállásra készii- 
lénck.

A’ görög szárazi erőnek a’ perzsahadat a’ 
Thermopylaei szoros útnál kellé feltartóztatni; a’ 
hajóhadnak pedig ’AZ. Euloeai északi foknál kelle 
csatasorba állani, a’ szárazi hadlábnál inkább 
a' spártaiak voltak, a’ hajóhadnál az athéniek; 
mivel Spárta még elsőséggel birt, azért a’ szára
zi hadlábat a’ spártai király Leonidás; a’ hajó
hadat ugyancsak a’ spártai Euribyades vezérlé,

Julius hónapban.
480-ban K. e. Leonidás Thermopylaenéla kicsiny 
görög hadláb fokán megütközék a’perzsa nagyobb 
erővel; sokáig tartóztatá fel a’ görög vitézség a’ 
szorosútra tolakodó ellenséges tömegeket; míg 
végre egy hazaáruló görög Epialtes a’ Perzsák
nak a’ hegyek közti ál-útat megmutatta; hol míg 
a’ görögök Leonidás alatt magokat a’szoros-út
nál derékül viselik, addig a’ perzsahad egyrészc 
őket megkerülvén, megtámadta és két tűz közzé 
szorította; ekkor a’ Phocisiak elfutának, és Lco- 
nidás látva a’ vészt, a’ többi görögöket is, kik
nek elmenni tetszők clbocsátá, és magát 300 
kiválasztott spártaiakkal, és 700 Thespisiekkel 
önkéntesen a’ nyilvános halálra szállá, melyet 
utolsó emberig viaskodva mind meg is fatálának
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halhatatlan diccsel, és emlékkel a’ jövendő utó; 
dóknál is—feltartózhatlanul omlanak most bé a’ 
perzsák özönci a’ szorosson át az útjokban be
verő 20,000 megöletett perzsák tetemein, s el- 
boriták Beocziát és Attikát.

E’ közben a’ kicsin görög hajóhad is a’ nagy 
perzsa gálya haddal mégha r zola Artémisiumnúl, 
az Enboeai éjnyugoti foknál; de hallván hírét 
a’ Thermopylaei csatának visszavoná magát hatá
rozatlan csata titán sietőleg, és Themistohles 
sürgető előterjesztésére a’ sároni öbölben Sala
mis és Atlien közt állitá fel magát; mert az ál
tal , hogy a’ peloponézi hadláb magát peloponé- 
zusba visszavonta, akarván a’ földszorost (Isth- 
must) Korinthusnál kőfallal megerősitni; Athén 
egészen kivala téve az ellenség dühének; meg is 
vette Athént az ellenség; de lakói a’ Themisto- 
klcs tanácsára Salamis szigetébe futottak csalá
dostól.

A’ spártai fővezér Euribyades is, ki a’ bajó 
hadat kormányzá, most magát az Istmus felé 
akará vissza vonni, annak oltalmára, ha ez meg
történik ; úgy Thémist oklesre és Athénére nézt 
minden el vata veszve. Hogy tehát Thémistokles 
az egyesült görög hajóhadat ütközetre kénysze- 
rittse a’ perzsákkal; titkon megizeni Xerxes- 
nek, hogy a’ görögök egyenetlenek egymás közt, 
és szélyel akarnának bomlani; azért mielőtt szét
oszlanának, ne késsék azokat mos egy helyt és 
együtt megtámadni, ’s egy csapással véget vetni 
a’ görög nemzetnek; mit azután meg nem teheten- 
dene, ha elosztanának.— Ezen oltalom szabá
lyokban Aristides is nagy segédül vata Themis- 
toklcsnek, mivel ő ekkor szükségből haza hiva
tott a’ száműzetésből, és éppen az elválasztó 
ponton és szcmpillanutban érkezők haza.
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é A’ támadás a’ Xerxes szemei elölt cselt 
inog, ki a’ szárazról nézé a’ tengeri csatát; a’ gö
rög hajók jobb állást választanak a’ perzsa ba
jáknál, melyeknek saját sokaságuk vala akadál- 
jul a’ keskeny víz-öbölben; nem sokára zavar
ba is jövének, ’s egy részek a’ görögök elszánt 
vitézségek által elsülycde, egy része öszvetörött, 
többi része futásnak eredt; a’ görögök pedig ü- 
zék azokat, és megnyerők 480 Jul. 23-kán a’ 
Salamisi tengeri csatát, mely az Athéneieknek 
Valamint Thémistoklesnek is halhatatlan hirt szer
ző , és a’ görögízlést és wireltséget ázsiai bar
bárságtól megmentette.

Xerxes azon félelemből, hogy a’ görögök 
Hellespont i hidját elvághatnák, és átmentét el
állhatnák, sietve hagyá ott Görögországot, haza 
futa; és Álardoniust 300,000 perzsákkal Thessá- 
liában és Máczédoniában hagyá telelni, mire 
Mardonius a’ jövő kikelettel újra Attika ellen 
ment, és Athénét másodszor vévé ostrom alá.

Azonban Aristides a' görögöket öszves véd- 
intézvények tételére serkentő, — előtte Mardoni
us Bcotziába vonnia vissza, hová őtet az egye
sült áthéuei és spártai hadisereg kiséré Pauzú.- 
tiiás és Aristides vezérük alatt; szembe lévén 
a’ két ellen tábor, a’ Perzsák tevék az első meg
támadást, de a’ görögök bátorsága és vitézsége 
megnyerő 479-ben IC e. a’ Pláteai nagy csatái, 
melyben a’ Perzsák egészleit megverctének, és 
Alardonins maga is a’ csata helyen marada.

Éppen az napon vívá a’ görög, különösön 
áthénei hajóhad a’ tengeri diadalt Mily lene mel
lett, egy előhegyfoknál, az ázsiai partokon, a’ 
perzsa hajóhad maradvánnyá felett.— Az emlí
tett szárazi diadal következtéül egész Görögor
szág megürülc a’ perzsáktól, — a’ tengeri győ-
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zcdelem következésében pedig az öszves kis á? 
zsiai görög szigetek kivonák magukat a’ perzsa 
hatalom alól, és megálliták szabadságukat; sót 
a’ kis ázsiai görög gyarmatok is kevesebb vagy 
nagyobb mértékben, szabadabb helyzetbe jöttek; 
és most a’ görögök valának már, kik a’ perzsa 
birodalmat folytonoson megtámadák, és annak 
későbbi megbuktát előre készítek. —

2. Athéné clöurasága.

1. Az áthénei szövetség és áthén pom- 
pafénye.

Mivel a’ spártai király Pauzániás, egy ten
geri háború alkalmával, melyben ő Cyprust és 
Byzántzot (a’ mai Konstántinopolyt) a’ Perzsák
tól megszabadította; a’ görög szigetek lakóin né
mi erőszakos tetteket követett cl; ezért azok in
kább Athénhez mint Spártához csatolták mago
kat; noha ez utolsó még mindég elsőséggel bírt; 
cgyébbaránt Spárta, hogy a’ hajdoni erkölcsi egy
szerűséget fentarthassa honfiai közt, tanácso
sabbnak tartotta felhagyni további hódolatait és 
táborozásait a’ perzsák ellen; és a’ peloponézusi 
szövetséggel foglalkozott, melynek ő mindég fe
je maradt.

Ez által Athén kezei szabadabbak valának 
és feje lett a’ többi görög állományoknak a’ szá
razon és szigeteken; törekvései oda ezélzának 
hogy egyfelől ezen úgy nevezett athénei szövet
ség tagjai mindég szorossabban kapcsoltassanak 
öszve ; más felől hogy belülről ön-állásának sza
badabb kifejlődést adjon— itten is Thcmisloldes 
és Aristides legmunkásb rugók voltak.
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Mivel Athén, mely az alatt romladékiból új
ra felépült, Spárta verseny félelme miatt mega
kadályoztatott kőfalainak felépítésében; tehát 
Themistokles csel által oda vitte a’ dolgot, bogy 
Athén csakugyan felépítette azokat 5 — szorga
lommal iizé egyszersmind a’ pyrensi kikötőnek 
is megerősítését, a' végett hogy ha a’ Perzsák
tól szárazon megtámadtatnék, akkor azon kikö
tőbe vonulhatnának vissza a’ lakosok és magu
kat hajókkal védhetnék.

Az áthénei szövetség intézvényeit Aristi
des vezeté, és minthogy különösön tengeri moz
galmak a’ Perzsák ellen, füzetének ki czéljáúl 
a’ szövetségnek, melyre pénz és hajók valának 
szükségesek 5 e’ szerint senki nem vala hajlan
dóbb ezen szövetségi részvényesek pénzeli hoz
zá járulását igazságosban meghatározni, és az 
egész pénz kezelését hívebben vinni, mint .lrzs- 
tides.

Mivel Athén legtöbb hajót állított ki, sőt a’ 
szövetséges tagok hajóit is maga embereivel el
látta, azok pedig jobb szívvel fizettek pénzt, 
mint embert; innen lett, hogy Athén bizonyos 
felsőséget nyert a’ többi részvényes tagok fe
lett. —

Mi alatt most az áthénei tengeri erő Kimon 
vezérlete alatt, ki Miltiades fia volt, ’s Athén
ben ünkincseinek közhasznú czélokra lett fordi- 
sa által nagy tekintett szerzett magának— több 
csatákat megnyert a’ perzsák ellen j az alatt At
hénien egymásból folyó változatok történtek.

Themistokles tudniillik, mivel nagyravágyó 
cs uralkodni törekvő jelleme által a’ népre nézt 
veszélyesnek tartatott, Athénéből száműzetett, és 
a’ spártai Pauzániús sorsába bonyolódott bele — 
ki, mivel akkortájat a’ szövetséges társak nyo-
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mása miatt Spártától büntetésre ítéltetett, perzsa 
segittséggel honát megakará buktatni, de kitu
dódván a’ perzsákkali egyetértése, mint áruló 
balálra ítélteit, és egy templomban, hová mene- 
kedett, éhei halasra szorítatott, saját anyja te
vén követ legelőbb a’ templom ajtaja béfalazásá- 
ra; mivel pedig Thémistoklesnél ki száműzetés
ben Argosban tülté idejét, I’auzániásnak némely 
leveleit találtak, ezért ez Corcyrába szaladt, 
(Korfuba) azután Epirúsba, és végre mivel Athén 
mindenünnen kiadatását sürgette, Perziába', hol 
ő Artaxerxes királynál béfogadtatott; de ke
véssel azután megholt.

Aristides ellenben megószülvc és köztiszte
letben balt meg hazájában, melynek utolsó pilla
natáig legnagyobb önmegtagadással és oly haszon- 
heresetlenséggel szolgált, hogy vagyona csak el- 
temetésire sem volt elegendő •, és hona bála je
léül leányát maga költségén adá férjhez, fiát pe
dig jószággal és pénzzel ajándékozta meg.—

Kimon azonban különböző hódoltatások és 
diadalok által, melyeket két ízben nyert a’ Per
zsákon, az Eurymedon folyója mellett Pamphliá- 
ban magas fokra emelő hona dicsét, és gazdag
ságát — az alatt Athénben 450-ben Perikies lé
pett a' kormányra, és általa Athén d pompa 
fény legmagasb fokára emelkedett 5 mivel Peri
kies apránként minden hatalmat kezében egyesí- 
te; kivált miután sikerűié neki Kimont szám
kivetésbe küldetni.

A’ már Ar/sZíWes áltat kiszélesített népszerű- 
kormány minden egyes tagokat iparkodó mozga
lomba hozott; azon martalék, mely egyfelől a’ 
hóditványokból, résziut kereskedésből jött-bé, 
sok gazdagságot gyiijte özsszc Athénébe, mely



— 78

eszközül szolgált osztán mindenkinek szellemi 
és érzéki éldeletének, minden uráli) báni kielé
gítésére.

Perikies a’nép al-osztályának rendkívüli ked
vezések és engedélyek által mindig nagyobb be
folyást szerzett a’ nyilvános ügyek igazgatásába 
és az által nagyobb jelentőséget a’ közállomány
ban; ezt pedig az okos Perikies azért tette, 
bogy nálla menedéket és védelmet találjan szá
mos ellenségei ellen, kik különösön az előke
lők osztályából voltak.

Hogy a’ mester mivekbeni élénkséget, mívé- 
szeteket és tudományokat mind magasb fokra 
emelhesse, és hogy Athént a’ görög miveltség 
köz-pontjává tehesse Perikies a’ szövetség pén
zének egy részét Athéné szépítésére fordította, 
pompás épületeket, szobrokat; oszlopokat ál- 
lita, melyek remekei valának az építészetnek 
és szobrászatnak, fényes innepeket és játékokat 
ada.— Kürülette gyülekezőnek Görögország min
den mívészei és tudósai; és különösön az ő i- 
dőszakában görögországiulk oly kitűnő elméji je
lenének meg a’ mívészetben, milyenek ritkán 
azután; mint p. o. a’ képmettzésés szobrászatban 
Phidias, a’ költészetben Pindár, Eschilus, So- 
phok les, Euripides. —

Mindazáltal ezen élénk éldellct telyében már 
benne vala a’ jövendő romlottság czirája; és a’ 
gyöngéd mivelet fénye (melynek azonban na
gyobb része későbbi kor eredménye) nem po- 
tolhata ki a’ mind inkább süljedő erkölcsiség 
korlátáit és így az állomány elbukta feltartoz- 
hatlanúl békövetkezék.

2. A’ peloponézi háború és Athén elbukta.
Minthogy Athén minden szövetséges társai 

közt az aristQkratiai kormányt, Democratiává
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(népszerűvé) változtatta és mindenüvé athén^i 
polgárokat plántált, hogy befolyását a’ többi ál
lomásokra , biztosíthassa; ez okból Athén ellen 
a’ szövetséges állományokban köz panasz kelet
kezett nagyravágyása és elnyomó törekvése mi
éit ; mely azonban semmit nem használt, mivel 
minden ellen-pártat és mozgalmat keményen 
megbüntetett.

Spárta ellenben, maga ellenarányn politi
kájával verseny vágygyal és irigységgel nézé 
Athén terjeszkedését és foglalmánnyait; és mi
dőn Athén Mégárist egy eddig a’ spártai szövet
séghez tartozó várost, magához átlépni kény- 
szerített, ekkor Spárta fegyverrel lépett fel elle
ne; mindazáltal elébb Perikies által Spárta és At
hén közt 30 évi fegyver szünet köttetett; de mie
lőtt fél idő kitölt volna a’fegyver szünet felbom
lott, és kiütött K. e. 431—404-ig a' péloponézihá
ború , mely Athéné véghanyatlását voná maga ti
tán ; mivel tudniilik a’ Korinthnsiak és Karcy- 
raiak köztti viszályban Athéné az utósónak adott 
segítségét, innen a’ korcyraiak és athénéiek el
lenére; a’ korinthnsiak minden az athenei szö
vetséghez tartozó városokat elpártolásra birtak 
és mivel ezek Athén ellen még is elég erősek 
nem voltak, Spártát hitták segittségre és a' 
péloponézi frigyhez tartozó több részvényseeket.

Spárta most felszólitá Athént, hogy min
den frigyes társainak engedjen szabadságot és a- 
zokat ne nyomja, ’s Perikiest száműzze; mint
hogy pedig Athén ezt természetesen nem tet
te, ez okból neki Spárta hadat izeut.

Mivel Athén tengeri ereje, Spárta pedig 
szárazi hatalma által voltak egymással szénben 
túlnyomó súlyban, tehát az Athénéiek Perikies 
tanácsára a’ térföldet a’ peloponéziak szabad du-
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basára odahagyták, mi alatt városaikat erősen ol
talmazták , és hajó hadaikkal a’ pcloponézi par
tokat eldulták.

Szerencsétlenül a’ mindjárt következő évek
ben, az emberrel tele Athénben egy irtozatos 
dög rész ütött ki, mely nagy részét a’ lakóknak 
’s azok köztt Perikiest is Athén íővédjét el
ragadta.

Helyébe ezen férfinak ki minden indítvá
nyaiban inkább önhonát, mint ünhasznát czéloz- 
ta és saját lelki ereje ’s maga mérséklete által, 
valamint elragadó ékes szobásával a’ nyughatlan 
és újság kívánó népet mindig féken tudta tarta
ni,— lépőnek fel most Nikiás és a’durva Kleon, 
ki csak alacson eszközök által tudta magát a’ 
sokaság kedvezésében megtartani.

A’ háború most változó szerencsével folyta- 
tódék a’ két ellenfél köztt, noha Athén még min
dig elsőséggel birt; de midőn 421-ben az ani- 
jthipolisi ütközetben a’ meggyőzetet Athéneiek 
részéről Kleon, a’ győző Spártaiakéról pedig a’ 
nemes vezér Brasidás elestek ; tehát Nikiásnak 
sikerűié békét eszközölni, mely mind azáltal csak 
rövid fegyver nyugvást engede.

Mindig nehezebb vala az athénei népet kor
mányozni, ki csak arra halgatni szeretett, ki 
neki szeszélyeit és vonzalmait bétöltötte — hiú
ságra és önhaszonra törekedő érzékiséginek hí- 
zelgett; híjába ostorozá Aristophanes vígjátékai
ban az Atliénéiek balgaságait; híjába mutatá ne
kik a'bölcs Sokrátes élete és tanitinányi által az 
erényútat, és gunyolta ki a’ Sophisták haszta
lan bölcsességét; hiulag adá által magát a’ nép 
egy ember vezérletének, kinek jelleme hív képe 
volt az athénei akkori míségnek.
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Ezen férfi a’ szellem teljes Alcibiád volt, ki
nek hiúsága csapodársága, hírre vágyása, kön
nyelműsége a’ köz romlottságot sietteté. —• Ez 
erények és vétkek csudája volt — nagy hadvezér 
de pártolásra hajlandó, ’s kész hona ellen is 
fegyvert emelni ha büszkesége megsértetett, ta
nult, olvasott, miveit, gyöngéd kellemes küli- 
domu, nagylelkű; de hitszegó, népkedvencze, nép
szerű, hízelgő, ön hasznát nyomozó, hiú, pazar 
fényűző, áruló; ennyi jó és ennyi rósz égy em
berben ritkán találtatott valaha; még is a’ nép
nek többnyire bálvánnyja volt.

Az ő tanácsára Athén az ő fóvezérsége, ’s 
még más két vezérek alatt 415-ben egy hajóha
dat külde Siciliába oly nagyot, mekkorát soha 
addig ki nem állított volt; a’ végett, hogy ott 
kárositnák a’ Spártaiak gyarmatjait, és ha le
hetne egész Siciliát; sőt egész Al-Itáliát ineg- 
lióditnák. —

Mivel pedig az elmenet előtt több szentsé
geken és Isten szobrokon Athénében erőszak kö- 
vettetett el, nevezetesen a’ Hermes vagy Aler- 
curképeken, mit Alcibiádnak tulajdonsának; 
tehát ez a’ hajó hadtól vissza hivatott, hogy 
maga mentségére állna elé Athénében; a’ válto
zó elméjű néptőli félelméből Alcibiád elszökött 
Spártába, ama szédítő terve Athénének pedig 
hogy Siciliát megliodittassa, annyira öszve om
lott, hogy hajóhada népestől együtt elveszett a’ 
Syraknza elleni csatában.

Mivel a’ spártaiak most már mint tengeri 
hatalom léptek fel az Alcibiád tanáccsára, és a’ 
Perszákkal is szövetségre léptek; e’ szerint az 
említett vész miatt kiürült Athéné oly szorultság
ba jött, hogy kénytelen volt Alcibiadot, ki az
alatt a* Perzsákhoz futott kis Ázsiába, visszahiv-

G
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'ni Athénébe t és hajóhada kormányzását rábízni; 
4 évek alatt volt ez szerencsés a’ Spártaiak ellen 
a’ trácziai partokon , nyert győzelmei és hódit- 
mányi által. Midőn pedig egykor jelen nem lé
tében, egyik alvezére Lyzá/ulertől a’ spártaiak 
vezérétől megveretett voln«t; tehát az áthéneiek 
Alcibiadot vád alá vetették, és ez az üstracismus 
itéletétőli féltében kis Ázsiába futott, hol később 
nyomorult halállal holt meg.

Nem sokára Lysáuder a’ Kánon által vezér
lett áthénei hajóhadat a’ trácziai partokon 40G- 
ban az Aegosjwtámosi (kecskevtzi) ütközetben tel- 
jesleg megverte— ezen győzelem követ kezesi be 
a* spártaiak Athént a’ szárazi részről bezárák, 
valamint a’ tenger felől is, és azt 404-ben éh
ség által feladásra kényszeritették, leonták a’ 
pyreusi kikötő erősséget, parancsiák kiadatni 
minden hajóikat, és egy választottakból állá, 
olygárkhiaikormány formát állítanak oda, mely 30 
Tyrantiokból állott, melyet spártai luullábhal ol
talmaztak.

Mivel pedig ezen harmincsak a’ legnagyobb 
önkénnyel uralkodtak a’ lakosok életén és va
gyonúkon; és kegyetlenségük a’ legfőbb tetőpont
ra jutott; ezért Trásybnlns mint vezére a’ tólek 
számüzetteknek, már a’ következő (403-ban) e- 
zen OlygárVXúÁt megbuktatta, és törekedett hely
re állitni a’ soloni alkotmányt, elébbeni lelkessé
get felelevenitni; de a’ mely már csak árnyéká
ban mutatá fel még egyszer magát.

Mily romlott <olt ez időben az áthénei nép 
mutatja a’ Sokrat esseli bánásmódja, ki 30 éve
ken át igyekezett az erkölcsileg alá sülyedt né
pet erkölcstanitmányi által felemelni; de mint 
durva nej)-község áldozatának kelle meghalni; 
ön különbnemu ellenségei által vádoltatva fs/e*
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tick megvetésivel, és az ifjúság elrontásával", mi
vel magát ily vádak, és ily birák ellen oltal
mazni mellőzé, halálra ítéltetett — ’s legnagyobb 
lélek nyugalommal 399-ben Socrates d méreg- 
pohárt megivá, ’s mind éltében mind holtában 
példáját adá a’ lelkiisméretben letett erkölcsiség 
hatalmának és határának.

3. Spárta előurasága és Thébé 
felemelkedése^

A’peloponézi háború, Spártában is a’ hajdoni 
erkölcsi alapokat megrendítette j az által, hogy 
végül természete ellenére hasonlólag tengeri ha
talommá változott, Lysánder által a’ törekvés 
azon pályájára vezettetett, mely Athént tönkre 
tette.— Athénben a' régi népszerkezet helyre állí
tása után, Spárta ismét a’ szárazi minden állo
mányok feje lett; hajóhadaival a’ szigeteket, és 
kis ázsiai gyarmatokat magától függőkké tette; 
és Agézilaus király alatt még nagyobb vállalato
kat kezdett a’ Perzsák ellen, mint Athén vala
ha tett.

Majd továbbat Spárta nevekedő büszkesége 
a’ többi görögséget felingereltc és több állomá
nyok , melyeknek feje JlAéne volt ellene szegül
tek Spártának; de a’ spártai király Agézilaus ál
tal Koroneánál megverettek— hogy pedig Spár
ta ön fő hatalmát megtarthassa, köte a’ Per
zsákkal 387-ben egy gyalázatos békét Antalcidás 
által, melyben ez a’ kis ázsiai görög városokat 
a’ Perzsáknak kezekbe adta, és hogy többé meg 
ne történhetne az állományok egyesülése elismerő 
mindenik görög állomány ön-függetlenséget.

(>*



84 —

Mind c’ mellett is némely egyes áííominyo>- 
kat nyoma Spárta, és éppen spártai vár-védet 
vete Thébé várossába is, hogy ott az aristoráti- 
ai pártot védje; ez által ada alkalmat ön ineg- 
bukására, és Thébé felemelkedésére.

A’ Thébéből eliizettek pártja t. i. ottan min
dég egybeköttetésben volt a’ honmaradtakkal,— 
néhány évek múlva titkon 12küzzülük, kik közt 
Pelopidas is volt, ál-öltözetben bé lopódzának a’ 
városba, megölék az uralkodó főket; és ki kiál- 
ták a’ szabadságot', minden számiizöttek hazaté
rének, a’ vár megvétetett, a’ spártai vár-őrzet 
haza küldetett, és új beotziai bonfik tétettek 
kormányzókká. Ezek közt valának Epaminondas,. 
és Pelopidás, ez gazdag, merész és okos, amaz. 
szegény, szerény, neineslelkü; mindkettő egyen- 
lőleg honát szerető.

Azon habomban, mely most Thébé és Spár
ta közt kiiite, Thébé elébb Athéné által pártol - 
taték, mely egy tengeri útközeiben a’spártai ha
jóhadat semmivé is tette; de mivel hogy magok 
a’ Thébéiek is győzedelmesen harczoltak Spárta 
ellen; innen az Athéniek irigységből és verseny- 
félszből békét kötöttek Spártával; de a’ Thébéi
ek e* mellett is tovább folytatták a’ háborút és 
Epaminondás egy új és tóle talált csatarendet 
megverő 371-ben «’ leaktrai ütközetben a’ spár
taiakat annyira, hogy minden eddigi azoktőli 
félelem egyszerre elenyészett, és sok városok 
legottan Thébéhez. csatlakozának ;— Ezzel Epa- 
minondás és Pelopidás Peloponézusba vivék hadai
kat, segítők ottan a’ kissebb népeket Spártától 
megszabadulni, és éppen Spárta elejébe nvomii- 
lának; mivel pedig a’ város (noha semmi várfa
la nem léteze, mivel ennek bijányát a’ lakók 
vitézségének kelle kipótolni) az öreg AgézHans.
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ügyes oltalmazása miatt meg nem vétethetett; el- 
<1 ulá k Lákoniát, szabadságba helyhezék a’ J/es- 
sénieket, és haza mentek.

Mivel már most Spártá Athénével lépett 
irigybe és Thébé több szövettségeseit elvesztette, 
ez okból Epaminondas második és harmadik tá
borozásával is semmit nem tehete Spárta ellen, 
sőt a’ Thébeiek Macedóniába és Thessáliába tett 
bécsapásaik is siker nélkül maradtak; és noha 
végre a’ Macedóniai Tyrant Phérai Sándort a’ 
kinoskephalei (ebkoponyai) ütközetben megverték 
is; de derék vezérük Pelopidás a’ csatahelyen 
marada;

Negyedszer ütvén bé a’ Thébéiek Péloponé- 
zusha, Epaminondas újra Spártáig nyomult e- 
lő, melyet azonban most is meginente az Agesi
laus és fia vitézsége; most tehát Epaminondás 
a’ Spáitaíak és Athénéiek egyesült sergeik ellen 
uidula és leveré azt 361-ben a' Alántineai nagy 
ütközetben ; de a’ diadal drágán vitaték ki; mert 
Epaminondás a’ csata hevében egy dárdával mej- 
be löketett és a’ csata mezőt elkelle hagynia; 
midőn pedig az alatt sergei győztek és ez néki 
hirül vitetett így szóla: eleget éltem, mert gyo- 
zetlen halok meg! kirántá mejjéből a’ vasat és 
meghala, s vele együtt Thébé rövid nagysága 
icsüljede.

4. Görögország szét-tágulása és a’ szent 
hadak.

Azon elbágyadás, melybe esének a’ görög 
állományok a’ mántineai ütközet után, egy idő
re csak nem közönséges békét hoza létre, mely 
mindazáltal majd az úgy nevezett szövetségi hú-
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ború által félbe szakasztaték, melyet Athén ve
zérle; miután ismét feje lett egy erős szövetsé
gi egyesületnek több elpártolt állományok ellen, 
utolsó derék hadvezéreinek u. m. Ifikrates Khab- 
riás és Timoleonnak elvesztések után, l’erza 
közbenjövetel által kéntelenítetek Athén minden 
görög városoknak és állományoknak önállomás 
és szabadságot engedni.

De már minden görög állományokban régtől 
fogva az erkölcsiség és vallás elbukta miatt a' 
belső életnek feloszlása kezdődött, mely mindin
kább siete czéljára.

Thébe, mely cssk Epaminondás alatt vala 
nagy; csupán az állati kénytöltés éldeletcit is
merő. — Spárta hajdoni szerkezetének mcgvál- 
toztával minden erkölcsi tartalmát elvesztette; 
és dús-pazarlás vagyonvágy, pénzgög, szegé- 

x nyék elnyomása lett benne uralkodóvá; Athén 
noha a’ mivészetekbeni szellemi mivelete, pbilo- 
zophia és ékesenszolás által még mindig felette 
volt a’ többinek ; de sem bölcseinek tudomány 
rendszeréből, milyenek voltak Plátó Aristoteles, 
sem művészei munkáinak nézéséből, milyenek 
ekkor virágzának u. m. Praxiteles, Zeuxis, sem 
szónokai előterjesztvényeiből, kik ekkqr disz- 
lénck mint: ísokrates és Demonsthénes nem 
szívhatá azon magasb erőt, mely szükséges lett 
volna egy az éldelet, vagyonvágy uralkodni 
kívánat miatt békövetkezett elaljasulás mega
kadályozására.

Hogy önzését minden alakokban kielégittse 
a’ nép; pénzre volt szüksége, és pénzen volt min
den; az erény maga is szerezhető.— Hogy pénzt 
szerezhessen, utoljára semmitől nem tartózko
dott, nem a’ szentségek megsértésétől is és így
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szent jók elidegenít ese és elfoglalása maga il
lán vonta az úgynevezett szent háborút, ez pedig 
a’ görög szabadság elenyészését.

A’ phoczisaiak, tudniilik egy darab földet, 
mely a’ delfisi Apolló templomához tartozott, 
maguknak elfoglaltak; miért is a’ delfisi Amjihik- 
tioui itélószék által nagy pénz menyiségre bűnte- 
tódtek, melynek megfizetésére erővel kellett ő- 
ket kényszeritni; a’ phoczisiak pedig ellentállás- 
ról gondolkoztak; és hogy segéd sergeket fogad
hassanak, elfoglalták a' delfsi templom kincseit is, 
étiből eredeti 355-ben «’ harmadik szent hábo
rú a' lemplomrablók ellen.

A' phoczisiakkal tartanak a’ spártaiak és 
áthéneiek, a’ jthoczisiak ellen pedig csak nem 
minden népei északi Görögországnak ’s azok közt 
kivált a’ thébeiek,— eleinte győzőnek a’ phoczi
siak némely egyes csatákban; míg osztán az e- 
gyesiilt télién seregektől annyira megveretének , 
hogy vezérük, ki egy sziklaüregig űzetett, ma
gát a’ méjségbe levetette, hogy magát meg ne 
adhassa.

Azonban, kiegészít ve hadlábaikat a’ templom- 
ragadvánnyal , az undok háborút tovább is foly
tatták, és utoljára alkalmat adának azon segéd- 
seregök által, melyet Thessálíába küldöttek a’ 
máczédoni király Fülep ellen, ennek görögorszá
gi ügyekbe elegyedésére, ’s azzal együtt Görög
ország szabadságának alá - ásására.
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III. Görögország későbbi kora.
I. Máczédonia uralkodása.

1. Máczédoniai Filep Görögország ura.

A’ Macedónok eredetileg egy görög és pedig 
Dóri néptörzsük voltak, melyhez más nem 
görög néptürzsökök elegyedtek. — Ezen nép 
legrégibb királyai Herkulestöli származattal kér
kedtek. — Elegyvoltuk miatt a’ Macedónok a’ 
többi görögöktől barbároknak tartattak.

A’ Perzsa háborúk idejében a’ perzsák adó- 
zóji valának; kiknek segítségével terjesztették 
azok uradalmakat; a’ pláteai ütközet után meg
szabadulnak a’ perzsáktól, és királyuk II. Per- 
dikkás épité az Athénéiek bosszújára, mivel azok 
ellcnzették; a’ traciai parton Olynt \ árossát, mely 
következőleg hatalmas tengeri kereskedő városa 
lett; ennek fia Arkbelaus görög miveletet vitt 
bé Macedóniába, az országnak erős várakat ada, 
országutakat és jelesen görög modor szerint szer
kezeit hadiserget. — Ennek következője Amyn- 
tás a' Il-dik, igyekezett htalmat a’ Thébei győ
zelmek alkalmával megerősitni; de
Pelopidás eszközlctére békét kelle kötnie Thé- 
bérel’, és maga kisscbb testvérét Philepct ke
zesül Thébébe küldeni.

Ott az Epaminondas házában élve Philep sok 
ismereteket szerze magának a’ népkormány és 
haditanban, midőn testvérei halálát meghallotta 
elszökött Thébéból, megszabadította Macedóniát 
a’beütő Illyrektól-, és maga által talált had rende-
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zése, mely macedóniai hadlábnak (phalanx) ne
veztetett, valamint ügyes működése, és nagy 
okossága által eldődei trónján magát majd, jól 
megerősítette.

Ez után országát délfelé igyekszék terjesz
teni ; és némely Athénéhez tartozó parti váro
sok meghódítása ’s Trácia egy részének elfog
lalása által, melynek gazdag aranybányáiban esz
közt talála; hadi sergét mindig legderékebb állo
másban tartani, hatalma mind inkább növeked
vén ; elkezde fényes udvart tartani, minden ide
gen országokban és városokban ügyvivőket és 
kémeket fizetni, és dús megvesztegetései által 
ellenségeihez közéi férkezni

Midőn a’ Thessálok ( Tyranjok a' Pheriai 
Sándor halála után) ismét két részre hasonlának 
magok közt 5 és Philep a’ nemesi párt kedvéért 
Thessáliát katonáival megrakta, a’ másik párt 
pedig a’ Phocisiakat hívta segittségére; Philep 
egy nagy ütközetben megverte ezeket; 3000 
templom rablókat egy tóba fulasztott; és Thes
sáliát máczédoniai tartományé tette.

Ezután beütést probála Görögországba, mel
lyel azonban most az áthéneiek megsemmisité- 
nek; az ő ravaszsága most más utat választa 
czélja kivitelére.

Athénében csupán egy ember látá a’ veszélyt, 
és ez Demonsthénes volt, ki előre sejtvén Filep 
álnok tervét, mellyel az egész görög nemzetet fe
nyegette, teljes erejéből azon volt, hogy ékes 
szavallatával mind Athént, mind a’ többi görög 
állományokat hathatós ellentállásra izgassa Filep 
llen; de Filepnek mind Athénében, mind a’ többi

görög városokban pénzzel vásárlott baráti voltak, 
kik Demonsthénes mozgalmainak ellene dolgoztak.
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Most Filep megtámadó a’ hatalmas Oly nt* 
hot', ez segittségére szólitá fel Athént, és Dc- 
inonstItcncs leghatósb be nyomatú beszédeivel 
igyekszék ezen segittséget siettetni; de mi alatt 
Athén késedelmczctt, Olyath és vele együtt Gö
rögország elővédfala, Filep kezébe esett; jólle
het most ez, egyik várost a’ másik után meg
vette; tudta mindazáltal az Atliéneicket hitetni, 
hogy semmi czélja nem volna ellenek.

Azonban a’ phoczisiakkali szeutháboru még 
Bem szűnt vala meg, és midőn az általuk nyomatott 
thébéiek Fiiepet hívták segittségre, ez megrak
ta sergeive, Phoczi t, összehitta az Amphiktionok 
gyűlését, és a’ ki idézett phorzisiak helyébe ma
gát az Amphiktionok frigyébe felvétette.

Ezzel már tovább méné Görögország elleni 
vállalataiban, míg osztán sikerült néki,
«* egy másik szent háborút egy lokrisi város el
len, és az ámpbiktiouok előtt kivívni, hogy ő 
választassák görögök fő vezérévé’, miszerint ezen 
új szent had folytatása is rábizaték. Midőn tehát 
hirtelen egy phoczisi várost., mely kulcsa volt 
a’ Beocziába és Thessáliába vivő szoros utaknak, 
megvett és vitézekkel megrakott, akkor láták 
által a’ Görögök; de már későre, mely igaza 
volt Demonsthénesnek, ki Pbilepet úgy rajzolta, 
mint a'görög szabadság legnagyobb ellenségét.

Noha követék most az ó tanácsát, öszsze- 
verék magukat a’ thébeiekkel, és Philep ellen 
táborba szállának; de bár ha vitézül harczolának 
is; legyőző őket Philep nagyobb erejével, és túl
nyomó hadi mesterségével, 338-ban «’ kheronai 
ütközetben, mellyel egész Görögország feletti u- 
iosígát megállitá; mert maga Spárta is utóbb 
kényteleniteték magát alaja adni; és mivel ő a’ 
Görögökkel szelíden, sót hízelgő barátsággal
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báni, és azoknak még némi árnyékát a’ szabad
ságnak meghagyta, ez okáért megtetszék nékiek 
a’ tnáczédoniai uradalom (Hegemónia).

Ez után Philep azon tervet tévé fel magá
ban, hogy a’ már rég óta ingadozó perzsa biro- 
dalmot bódoltassa meg, melynek nagy gyengesé
ge már a’ 401-dik évtói fogva kitűnő volt, a’ 
10,000 Görögöknek Xenophon nagy tábornok a- 
latti híres visszavonulások alkalmával, kik az 
ifjabb Cyrusnak tetsvére, Il-ik Artarerses király 
ellen, segittségére küldettek volt Görögország
ból ; de Cyrus megveretvén, a' Görögök az őket 
körül száguldó ellenség ezerei közt is vitézül ha
za verekedtek. Ekkor jött világosságra leginkább 
a’ perzsa hatalom ingatagsága a’ belzavarok mi
att— és midón Philep a’ görögöknek, hog.y se
gítséget adjanak , elejekbe terjeszté : miszerint ó 
a’ perzsáktól szenvedett gyalázatot megakarná 
boszulni, ótet a’ korintbusi nagy nép-gyűlésen 
Autokrátorrá vagy fővezérré nevezek ki határ
talan hatalommal; de mi előtt Philep ezen tervét 
kivihette volna, Egoea városában leánya lakadal- 
ma alkalmával a’ színházból hazatértében, egy 
testőrje által, kinek rá személyes boszuja volt, 
megöletett 33G-ban K. e.

II. Nagy Sándor világ-uradalma.

1. Nagy Sándor kiindulása Per. ia ellen.
Philep halála után fia Sándor vévé át a’ bi

rodalom kormányát 22 éves korában, természet
től nagy lelki és testi hajlamokkal és tehetsé
gekkel ékesitve, a’ görög bőlcseség szellemébe a’ 
nagy világ-bölcs Aristoteles által vezettetett bé, 
melyet magasb élet •körre által vinni, hogy az
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annak idejében magasb czélok elérésére szolgál
jon-, vala Sándorunk életfeladata, melynek ki
vitelére őtet vezéri nagy tebettsége jelesen segi- 
té— egy kiolthatatlan mű-vágy ösztönző őtet a’ 
világ bódítására; mi mindazáltal elégtelen vala 
igazi jóval isméretlcn lelkét kielégitni.

Midón Sándor Máczédoniában elismertetési 
talált, a’ korintbi köz - népgyülés által magára 
rubáztatá a’ határtalan görög fővezért méltósá
got ; és legottan kiindnla a’Máczédoniától észak
ra fekvő tartományokat megbőditni, egész a’ 
Dunáig; midőn pedig Görögországban azon ál- 
hír terjedt volna el, bogy ő ezen táborozásban 
megholt; igyekezék Demonsthé/tes a’ görögöket 
egy közfelkelésre bírni, a’ máczédoni hatalom el
len,— de csupán a’ thébéiek kelének fel; és 
elüzék a’ máczédoni őrizetet $ észrevétlenül jele
lték meg Sándor máczédoni seregeivel Görögor
szágban és Thébét temetőtalpából elrontás meg
rettenve ezen büntetésen minden görögök, ki
vált az Athénetek, megadák magukat, és szelí
den bána velők a’ hódolt at ó.

Nem sokára Sándor elővevő attya nagy ter
vét a’ perzsák elleni hadat, és miután a' Máczé- 
donia és Görögországra kellető felügyeletet egy 
máczédoni vezérre Antipáterre bizta volna, ki- 
szállá 334-ben K. e. a’ perzsa-birodalom elleni 
hadra\ midőn is 34,000 válogatott máczédoni és 
göröghoni vitézekkel a’ hellen-tengeren átszál
lóit; alig juta el azonban kis Ázsiába, legottan 
egy tömérdek perzsahadsereg álla ellene, melyet 
mindazáltal 333-ban a’ Granikus (egy parti fo
lyó) mellett, kiváltképp saját személyes vitézsé
ge által megvert, annyira, hogy már egész kis 
Ázsia nyitva álla előtte; legeléhb a’ kis ázsiai 
görög városokat szabadító meg, azután megvevő
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kis Ázsia egyik varosát a’ másik után.— Tár
sasban , Czi/icziában vigyázatlan főrdése miatt a’ 
Cydnus vizében életveszélyben forgott; de ügyes 
orvosa Pliilep helyreállitá egésségct.

További táborozásában , ugyan azon évben, 
333-ban az issusi ütközetben (egy szoros útnál a’ 
sziriai széleken) megverő a’ perzsk 600,000-nyi 
főhadát, melyet maga 111-ik Dárius Kodomaunus 
személyesen vezérlett, elannyira, hogy az egész 
gazdag perzsa tábor a* Dárius anyával, nőjével 
és leányával a’ győzelmes kezébe esett, rnindaz- 
álta, a’ ineggyózötteket oly nagy Ielkiileg és sze
líden fb gad a ’s kimélé, hogy maga Dárius, ki 
birodalma beljébe futott, néki báláját izente az
ért, és békét ’s országa felét ajánlá.

De Nagy Sándornak semmi fél más nem va
la kedvére, és megindula, bőgj' minden Kisázsi- 
ai parti városokat elfoglaljál», Szyrián által Phé- 
uiciára’, hol őtet az erős és gazdag szigetváros 
Tyrus soká tartoztatá fel — annak elrontása u- 
tán , mi az egész Pkéniciai világ kereskedésnek 
véget vetett; át ment Judaeán és Jeruzsálemhez 
küzelite, mely magát legottan megadta, mint 
hogy Nagy Sándor politikája azt hozta magával 
hogy a’ legyőzött népek vállásait ne csak be
csülje, hanem annak maga is eleget tőgyen, a’ 
jeruzsálemi templomban az Urnák ő is áldoza
tot tett zsidó szertartás szerintj. megadá a’ zsi
dóknak minden szjombat évben az adótóli sza
badságot és állományukat illetettlen hagyá.

Ezután megadá magát Egyptom is minden 
nehézség nélkül, hol ő Alexandria városát épité, 
mely azután az európai és ázsiai kereskedés 
központja lettj a’ görög miveltség fészke a’ kö
zelebbi századokban— a’ keleti és nyugoti rt- 
ír/g- miveletuek és irodalomnak hazája,
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Miután a’ líbiai pasztán az Au,inon templo
mát és jósló intézetét (oraculum) meglátogatta 
ott magát a’ hízelgő papok által Ammon fiának 
jelentetni örömest hallotta ; az okból kétség kí
vül , hogy a’ babonás népeket könnyebben ha
talma alá hajthassa: azután meginditá hadait 
bel-ázsiába és a' Gaugamela 's Arbéla melletti 
ütközetben Dáriust utolsó veszélyig megveréj 
ez utolsó erejét szedte volt öszve birodalma sza- 
baditására; de megveretvén, fővárossá, Babylon 
valamint második fővárosa is Sasa Perzépolis 
és Ekbatána a’ győzőnek kaput nyitának ; ’s 
minden kincseik és gazdagságaik annak kezére 
kerülének. —

Azonban Dárias futás közben egy satrapája 
Bessus által elfogaték, kinek szándéka az vala, 
hogy őtet a’ győzőnek kezébe adván békét esz
közöljön általa és Dárias helyett Perzsák kirá
lyává tétessék, Bessas a’ foglyot éppen Bak- 
triába akará hurczolni; midón ezt Nagy Sándor 
megérté, űzőbe vette az árulót, és már szinte 
beérte, midőn a’ futás közben Dáriust halálo
son megsebezte és így hala meg Dárias napke
let leghatalmasbb önuralkodója, a’ szerencsétlen 
király már halva hevert vérében, midőn Nagy 
Sándor béérte; —

Most Nagy Sándor magát Dárias megboszu- 
lójának hirdeté ki; miért is a’ perzsák hozzá 
némi hajlandóságot kezdének mutatni, és őtet 
könyebben elismerek;— elfoglala egy tartományt 
a’ másik után; Hirkaniát, Baktriát, Para- 
pamizát és a’ Kaakázon túl hatván a’ Shcyták 
tartományit támadá meg, honnan visszatért; 
ezen hadi útjában mindenütt városokat épitc a’ 
görög mivelet át plántálására , mint líerátot, a’ 
mái Beludsistánban és Kandahárt, és most má
czédoniai majd perzsa helytartókat tett azokba.
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Miután Tiaktriát meghódította, ki adaték 
neki Jlessus a’ lióni lakók által; ez az alatt ma
gának ázsiai királyi czímet tulajdonított vala; 
de Nagy Sándor kezébe kerülvén keresztre fe- 
szitetett árulása miatt.

2. Nagy Sándor menete Indiába.
Jóllehet Nagy Sándornak sok lázzadásokat 

kellé a' legyőzött tartományokban lecsilapítni, 
és az ő macedóniai nagyjai gyakran zugolódá- 
nak ellene, mivel a’perzsa nagyokat hasonló kegy
gyei és bőkezűséggel látta el, mint a’ görögöket 
és kivált a’ görögökkel egyen jogunkká tette; 
mindazáltal elszáná magát hódoltatásait kelet fe
lé, ha lehet éppen a’ tengerig, melyet ő ottan 
gondolt lenni; tovább folytatni és tavasszal az 
AH-dik évben K.e. megindula indiai hadátjára', 
sok népek meghódítása után a’ jövő évben át 
szállá az Induson és el juta annak mellék folya
mához a’ Jlydaspeshez, hol neki az át szállást a’ 
hatalmas Indus fejedelem Porus megakará aka
dályozni; de Nagy Sándor meggyőzé öt, szabad
ságot ajándekoza neki és hatalmasig tette, mint 
az előtt volt, ezt vele hozzá viseltető bizodal
máért és meghódolásáért cselekedte.

Midőn ő ezen pompás országok újsága és 
azok sok féle lakói által vonatva, fáradatlanul 
tovább törekedve, győzedelmesen éppen a’ Hy
phasis (most Setleds) folyamig elólialadt; ekkor 
a’ már régóta inegelégületlen Mácédoniák és gö
rögök vonakodának tovább menni; és Nagy Sán
dor kéntelen vala bár mi kedve ellenére is vis
sza térni.

Ezzel népeit hajókra rakván, melyeket azon 
közben a’ Hidaspesre készíttetett; sok féle ve-»
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szélyck és az Indus partjain lakú népekkcli vi- 
askodási közti le indult az Indus vizen, partjain 
sok határ várakat építve és hagyva maga után,

Ez meglévén a’ hajóhad tengeri útját az In
dustól az Eufrátes torkolatja felé vette Nagy 
Sándor, ’s a’ szárazi hadaival mondhatatlan fá
radalmak, hijányzások és veszélyek közt a’ ged- 
rósi borzalmas pusztákon által perzsiába vissza
tért; hol az alatt helytartói és tisztjei azon 
véleményben, hogy a’ király soha vissza 
nem térend ; hallatlan nyomásokat gyakorlottak.

Miután a’ hibásokat legszorossabban megbün
tette azon tervét akará kivinni, hogy a’ perzsá- 
gat görögösittse, vagy pedig inkább a' perzsá
kat és görögöket egybe olvassza; ezt álhatato- 
son akará végrehajtani, a’ nélkül, hogy az övéi
nek megelégületlenségére legkissebbet is figyelt 
volna, Máczédoni vitézeivel perzsa nőket véte
tett el, miközben maga is erre jó példát adott: 
elvévén a’ Dárius leányát Roxánát és még több 
perzsa nőket vévén fel, a’ perzsákat a’ görö
gökkel egyenlő becsiiekké tette a’ hadi hivata
lokban, ’s tisztségekre felvette; Hogy pedig ujj 
alatt valóinak hajlamát biztosittsa, egészen nap
keleti szokásokat és élet módot hozott bé, ’s 
követett — és saját egéssége rovására olly mér- 
tékletlen életmódot gyakorlott, hogy egy inne- 
pi lakoma alkalmával saját kedves barátját /til
tást ön kezével megölte, kit azután gyermeki- 
leg siratott.

Éppen legbizodalmasb barátja Ilephestion 
is a’ mérsékletien élet következésibe ineghala, 
midőn ő rnagais Arabia meghódítására készülte 
közben; részint rendkívüli lelki erőlködései, ré
szint testi kicsapongási miatt hideglázba esett, 
’s 323-ban K. e. Babilonban meghalt a’ nélkül
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bogy maga után következőt bizonyos kijelelés- 
sel hagyott volna; mert azon kérdésre: kit hagy
na maga után a’ nagy birodalom kormánzására 
haldokolva ezt feleié: a’ legügyesebbet, gyűrűjét 
pedig Perdikkásnak adá át; de mind ezek sok
felé magyarázható jelek valának, ’s azért a’ za
varok is elkeriilbetlenek.

II. J’ filaczedoni perzsa uradalom Jel
oszlása.

I. Nagyobb országok a’ Nagy Sándor hagyományából 

A,. Mnczcdonia, és Görögország 

utókora*

Jóllehet a Nagy Sándor vezérei Ázsiában 
szinből inkább az ő eszelős testvérét Arrhide- 
nst választották trón következővé és Perdikkás- 
ra bizák az ázsiai kormányt; azonban Antipa
ter Európában főfelügyelő maradt.

Mivel pedig mind a két főfelügyelők ura
dalomra vágytak és a’ többi vezérek is, ki ki 
egy részét a’ nagy hagyománynak maga kezé
re akarta játszani; ebből köztök egy hosszas 
véres zavar keletkezett, melyben sokféle osztá
lyok és hasogatások után 276-dik évtől fogva 
négy nagyobb osztályok alakultak: a' tnáczédoniai 
Európában, ,//’ AZs ázsiai ország" a szyriui or
szági és az égyptomi".
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A’ máczédoniai ország, mint már említetett, 
Ahiipáter urasága alatt állott: meg midőn Nagy 
Sándor élt, és éppen Uaktriában táborozott; An
tipater a’ spártaiak egy feltámadását II. Agis 
királyuk alatt elfojtotta; meghalván Nagy Sán
dor , Démonsthénes izgatását a az Áthéneiek, és 
más görög köz-állományok feltámadtak Antipa
ter ellen, és az úgynevezett Lámi háborút foly
tatták; de szerecsétlenül; minek is következésé
ül Démonsthénes , kinek kiadatását kívánta a’ 
győzedelmes Antipáter, méreggel végezte életét. 
Ekkor Athéné alkotmánya megváltoztatott, és a’ 
derék Phoczionban utolsó ügyes védelme tűnt 
fel, ki mind az által Antipáter következője a- 
iatt kénytelen volt méregpoharat inni, s derék 
lionfiságának áldozatja lenni.

Antipáter halála után Máczédonia az ural
kodók többszöri változási miatt elszakadozott, 
és királyainak szakadatlan harezban kelle lenni 
a’ szabadságra tör ekeélő Görögökkel.— Ezen pár
tos viszonyok közt vagy egyik vagy másik fél 
által kedvezésből, a’ többi apróbb görög köz - ál
lományok is szabadokká tétettek; ’s élvén az 
idővel i szabadsági szövetséget alakítót lak egy
más közt > ’s hosszú ideig fentartották önálláso
kat. Ezen szabadsági szövetség által még jeles 
győzedelmeket is vívtak ki az egyesült görög 
népek, az ellen feleken; így 280-ban, midőn a* 
vad Gallok csoportjai llrenuns vezér alatt Alá— 
ezédonián által Thessáliába bé nyomultak; a’ 
közép görögországi egyesült népek Athéné ve
zérlete alatt Thermopilaénél ellenek álltak; mi 
miatt azok útjokot Delphis felé fordítván, hogy 
az Apollo templomát feldúlják; részint fegyver 
részint égi villámok és menykövek miatt elret
tenve, nagy veszteséggel tértek vissza Tráciába
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Végre
276-ban Antigonus Gotinátás (vagy Gonni) u 
Máczédonia; Thessália és Görögország egy része 
feletti uralkodást maga nemzedékére szállitottta 
által; s törekedett a’ többi szabd görög népe
ket is magához hóditni; de ezen törekvésének 
ellent állott az Akháji frigy, mely legelőbb Ak
hájábán állott öszve; és azután Aratus vezére 
alatt egesz Peloponézusra kiterjesztetett, ’s vég
re a’ máczédoniai uradalomnak Görögországban 
véget is vetett. — Ezzel egy időben a’ hajdoni 
aetoliai frigy is inegujjittatott; kiszélcsitetett és 
déli Thessáliát magába foglalta; a’ mely állomá
nyok ehez kapcsolták magokat, azok is minden 
máczédoniai felsőséget eltörlöttek magok köztt.

A' Spártaiak is törekedének az akhájai 
frigybe állam Ill-dik Agis és 111-dik Iéleomé- 
nes királyaik alatt; és azon akháji frigyet töllek 
függővé tenni; de 4r«/«s, ki tekintetét nem a- 
karta koczkáztatni, ez úttal megsemmisítette 
tervüket. —

Midőn Aratus a’ kétfrigy köztt nem soká
ra kiütött háborúban kétség kivül máczédoniai 
befolyás által, méreg miatt meghűlt; tudta még 
a’ nemes lelkű Philopoemen, mint legutolsó de
rék vezére a’ görögöknek, az akhájai frigyet 
jó erőben tartani: és magát Spártát is azzal 
egyesitni; mindazáltal lloma beléelegyedése, mely 
mind inkább kívánt Görögország viszonyaiba 
avatkozni, több frigyes népeket elpártolásra 
birt, és midőn a’ frigy, az elpártolt Alessénie- 
ket kötelességók mellé vissza akarta volna vin
ni ; ’s ezért háború keletkezett volna köztök, a* 
derék Philopoemen azok’ fogságágába esett.

Ó utánna ájult au rogyott le Görögország 
utolsó ereje-, mivel nem sokára Koma által meg-

7 *
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húdittattak a’ frigyes népek rendre; de polgári 
halála után is saját szelleme állal maga alá tudá 
hajtani az óriási győzőket.

B,. Iíis Ázsia, Szyria cs Egyplomr.
A’ kis ázsiai birodalom Lysimak által ala- 

pittatott 301-ben, de már 282-ben egy szeren
csétlen harcz után, melyben Lysimak halálát ta
lálta a’ szyriai király Seleukus kezeibe esett, a’ 
fő városon Pergamumo/i kívül, mely azután is
mét középpontjává lett az új pergamumi biroda
lomnak kis Ázsiában.

A.A’ szyriai birodalmot pedig Seleukus Niká- 
tor alapította 276-ban, és (ővárossává tette An- 
tiochiát az Orontes mellett; kiterjesztette azt az 
Oxusig és Jáxártesig, ’s igyekezett ezen terje
delmes birodalom békés birtokát biztosítói, fel
osztván azt 72 kerületekre, városokat építvén 
és azokba görög míveletet vivőn bé—azután 
nyűgöt felé a’ Lysimák birodalmát lerontotta , 
és így nagyobb részét Kis Ázsiának birtokába 
vette. — ÍJtődai Selencidáknék neveztettek, ’s 
voltak köztek jeles uralkodók ; de voltak gyar- 

' lók is, kik ezen nagy birodalmat pazarlás , 
dőzsölés és puhaság miatt kormányozni és ösz- 
szefiiggésben tartani nemtudták, innen több ré
szek , mint p. o. Párthusok és Baktrok elsza
kadtak és saját országot alapítottak, kiket ké
sőbb a’ nagy Autiokhus híjába törekedett vissza 
térítni.— Ez a’ király hadszerető vitéz ember 
volt, hadat folytatott a’ Pt olomeusokkal Egy- 
toinban és azoktól Phoeuieiát, Caelosyriát, és,
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Palest inát elfoglalta; de másfelől elvesztette Kis 
ázsiai birtokait, gyáva következőji az országit 
mind inkább gyengítették, ’s kévésitették; míg 
osztán egészen a’ romaiak martalékjává lett. —

.Is egyptomi ország Ftolomeus Lagi (Lagus 
fia) alatt alapult 322-ben, ki Nagy Sándornak leg
jelesebb vezére volt mivelcte, és bölcsességére 
nézt.— Ki alatt Egyptom, melyei ó Palest inát, 
Caelosyriát és Phéniciát egybe kötötte, békét 
és jóllétet kezdett éldclni, és Alexandria a’ 
világ kereskedés és tudományok, *s mivelet köz
pontjává lett. —

Fia Ptolomeus Philadelphus 274-ben Egyp- 
tomot kereskedés és tudományok által a’ jóllét 
legtnagasb fokára emelte 5 ez Alexandriában a’ 
legnagyobb tudósok gyiílhelyén a’ bajdonkorban 
alapította a’ nagy és világszerte híres könyvtárt, 
melyben az akkori világ minden irodalmi kin
csei meg voltak, itt divatozott az ujj riatói 
philosophia, melyben fíolin és Philo voltuk leg- 
nevezetesb világ bölcsek.

Fia Ptolomeus Evergctes a’ mivészetek és 
tudományok aránti szeretető által fentartotta jó 
hírét mint országa jóltévője; hadat folytatott 
a’ Selencidádikal vagy syriai királyokkal, kiktől 
szinte elfoglalta egész Syriáit; de azután egy 
lázzadás alkalmával azt mind elvesztette.

A’ következő Potolomeusok alatt az ország 
oly hanyagságba és gyengeségbe süljedt, hogy 
végre egyik birtokát a’ másik után elvesztette, 
és több tron-követelők által gerjesztett belhábo- 
rukban, a’ Romaiak, ügyeikbe avatkozván, u- 
toljára töllck egészen elnyelcttek.
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, 2. Kissebb országok Nagy Sándor 
hagyományjából.

Ezek voltak Bithinia I, Nikomcdes alatt; 
Pontus I-ső Mitridátes alatt, Kappadocia Aria
rathes király alatt. Perganum, mely 1-ső és 2- 
dik Euménes alatt virágzó volt, Parthia, fíak- 
tria, Gallatia, melyet az oda bétódult Gallok 
alapítottak, Armenia és Zsidóország. — Mindezen 
tartományokban a Görög uradalommal egyszers
mind görög mivelet is terjesztetett el— kivált 
Egyptomban magas fokra hágott az; másfelől 
pedig párosulva a’ görög ízlés és mivcltség kele
ti érzékiséggel szülte az erkölcsi romlottságot 
ezen tartományokban, ’s végre azok megbukását, 
’s példát adott a* következendő kornak: misze
rint, csupán miveit ség még nem állandósítja a' 
boldog létet.— Maguk a’ Zsidók is nem voltak 
mentek minden görög béfolyástól és vallási fo
galmaik közzé már tetemesen bécsuszott a’ gö
rög világ - bölcsek szelleme.

Zsidóország az égyptomi és szyriai országok 
alapitói közt kiütött háborúk alatt, elébb Pgyp- 
t ómnak esett j de később középben fekvése mi
att huzamos viszonygás tárgya lett az égyptomi 
és szyriai királyok közt', mindkét uradalmok 
alatt sokáig állának a’ zsidók megliáboritatlan 
vallásukban és alkotmányukban, és a’ főpap az 
egyházi fő tanáccsal (Synedriumj együtt, mely 
70 tudós pap tagokból állott, igazgatta minden 
ügyeiket. — Kedveztek nékiek mind a’ Ptolomcu- 
sok, mind a’ Seleucidák; Alexandriában különö
sön alakítónak egy nagy oskolát, melyben nékik 
bibliai bölcsesség pogány > szülékkel összelegyitve
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taníttatott. — Ugyan a' görög mivclct hozá létre 
köxtck a’ Pharizeusok és Sadd rceiesok szerzeteit-is, 
ezeket mint újit ókat, kik inkább a’ pogány gö
rög erkölcsi ’s miveleti elveket követték; ’s mi
vel a’ nép elei közzül voltak inkább, annyira 
vitték a’ dolgot a’ Seleucedáknál, hogy pénzzel 
magok részekre kivívták a’ főpapságot is, miál
tal még nagyobb erőt kaptak a’ hajdoni vallás 
alapjait megrenditni és ledönteni — és a’ pogány 
béfolyásnak bémenetelt szerezni.

Antioklms Epiphanes alatt még pogány szín
játszókat is vittek bé Jeruzsálembe, ’s minden 
kényelmi bujaságnak átadták magukat, miért is 
nem rnarada el Isten bosszuállása rajtok; mire 
nézt a’ sziriai önkényü zsarnok égyptomi útjá
ban Jeruzsálembe betérvén, templomukat kirab- 
Iotta, és parancsot adott ki a’ zsidóvallás kiir
tására, mivel ez legnagyobb akadály vala azon 
nagy tervében, hogy minden alatta való népeket 
vallásukra, nyelvükre és egyebekre nézt, töké
letesen egyformákká tegyen.

Az e’ szerint békövetkezett irtózatos üldö
zésben, 167-be felálla mellettek d Makabeusok 
vagy llázmonok vitéz családja-, Malatiás főpap 
t. i. öt hösbátorságu fiaival, a’ vallás által lel- 
kesitetve szerencsés ellentállásra szállá magát.— 
Ennek fia Judás Makabeas vitézül visszaverő a’ 
Szyriaiakat, helyre állítás az isteni tiszteletet 
Jeruzsálemben, és a’ Szyreket békekötésre kény
szerítő. —

Ennek öccse Jonathan újra megverő a’ Szy
reket ; összekötő a’ főpapi hivatalt a’ fejedelem
séggel— utálnia 142 — 135-ig öccse Simon töké
letes szabadságot viva ki a' zsidóknak-, megerősí
tő az ország határait; helyre állitá a’ vallási, 
rendet, és fenyítéket, és a’ zsidókat tekintetre- 
méltókká tette kid - népek előtt is.
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Ennek fia llyrkánus János (135—10G :) vi
tézül oltalmazta honát; sőt tágositotta is annak 
határait. — Ennek fia I. Aristobulns , királyi ősi
met vett fel, és jó erőben tartotta az országot; 
de utánna testvérének Jánneus Sándorkét fiai, 
II. Hirkanus és II. Aristobulus, a’ királyság fe
lett öszeveszvén, llirkanus segittséget a’ Romai
aktól kért, kik Pompéjt küldötték segédül, ki 
Zsidóországot elfoglalta. —

IV. Romai Világ.
I. Roma régisége.

1. Roma eredete, és alapítása.

A’ romai nép, mely mintegy világfolyam aprán-' 
ként a’ különböző nemű mellék - népeket és or
szágokat, mint annyi folyókat és patakokat ma
gába fel venni, vala batároztatva; a’ végre, bogy 
az isteni gondviselés szent czélja szerint, a’ ke
reszténységnek , melynek a’ népeket a’ világ utó- 
liatáráig meg kelle világositni, akadálytalan útat 
készitne — wiar a' maga eredetében nem egy 
forásból vette származását; hanem elejétől fog
va különböző népclemeknck egy testé olvadása 
által lett.

Itália t. i. több századokkal Roma eredete 
előtt oly népektől lakatott, melyeknek főtörzsö- 
keik az .*. pennini begylánczok elágazásai szerint
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egymástól elválasztva; eredetükre, nyelvükre és 
erkölcseikre nézt különbözők voltak.— Egy ré
sze ezeknek benszület ett volt, más része beván
dorlóit.

A’ régen bévándorlott népek közzé tartoz
tak a’ Pelázsgi törzsől.uk, kik magukat a’nyugoti 
tengerparton, az Arnó vizétől fogva le a’ déli fo
kig , hol észak felé Tjrhéneknek; dél felé Üno- 
troknak neveztetlek; részint pedig a’ keleti ten
gerparton is, elterjesztették.

Az ősilakók ellenben inkább a’ belvidékeket 
lakták, és osztattak: oski néptörzsökre, mely 
inkább nyugotra,— és Sabelli-ekre, kik inkább 
keletre laktak.

A’ Po mellékét az Apenninek és Alpesek közt, 
eredetileg azon népek lakták, melyek a’ fen ne
vezettektől egészen különböztek, míg az Apen- 
ninektől hatalmason előrenyomuló népek által 
(u. in. Etruskok avagy Tuskoktól) elnyomattak, 
kik magukat azután az Apennincken túl a’ Ti- 
berisig kiterjesztették.

Ezen Tuskok és a’ többi oski és sabelli nép- 
törzsökök által apránként clnyomatának a’ nyu
goti Pelásgok", míg a’ déli és keleti lakhelyüket 
a’ Pelásgoknak és más népeknek, apránként gö
rög gyarmatok népesítették bé, és görög mive- 
letet honosítottak oda.

Ily különböző eredetű népek közzül Roma 
eredetére és kezdetbeli miveltségére nézt legki
tűnőbbek : 1. A’ pelásgi és oski néptörzsököktől 
származott Latinok. 2. A' sabelli türzsökköz tar
tozó Sabinok. 3. Az Etruskok.

1.) A’ Latinok két törzsökből, egymástól 
igen különbözőből vettek eredetüket—mely tör
zsükök közzül egyik pelásgi eredetű volt, és a’ 
legrégibb időktől fogva Látiunban lakott; de ez

t%25c3%25b6rzs%25c5%2591l.uk
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később az oski törzsök által incghódittatott. — 
Eggyé olvadván a’ két nemzet együtt a’ Tiberis 
és Teveroné közt egy frigyes állományt alapí
tottak 30 városokból, melyek benn magukban 
mind szabadok, kívülről pedig egy közülök Al- 
balonga fő volt köztek.— Vallásuk természet- 
itnádás volt, mely mellett a’ csillagzatok a’föld- 
inivelettel viszonyban voltak, isteneik közt ki
tűnők voltak Jánus, Diána, és Saturnus.

2. ) A’ Sábinek sabclli eredetűek, kiknél fő 
volt egy papi nemes törzsök, melyből a’ királyok 
választattak a’ különböző községeknek. Ezek a* 
föidmivelés egyszerűségével bizonyos jámbor és 
igazságos lelkülctct kötöttek öszve.— Egyébb is
tenek felett kiváltképp Jupitert és Junot tisztel
ték; de személyesítettek istenekké erkölcsi fo
galmakat is: mint a’ hűséget, jóllétet, szerencsét. 
Sokat tartottak a’ jóslatokról, és madarak repü
léseiből, ’s egyéb ilyen jelekből igyekeztek ki
tudni az istenek akaratját.

3. ) Az Etruskok avagy Tuskok, noba az Al- 
pesektől nyomultak bé, nyelvekben, vallásokban 
és alkotmányokban még is sok volt, a’ mi azt 
gyanittatja, hogy napkeleti eredetűek voltak j 
ezeknek túl az Alpeseken 12 szövetséges városaik 
voltak, ’s ugyan annyi innen az alpeseken is, 
ezen városok egy fő pap alatt állottak, 's min
denik állományban papi nemesség létezett,— had
ban egy király parancsolt, kit 12 törvényszol
gák (Liktorok) követtek. Vallások és tudomá
nyok csillagászaton alapult. Isteneiket 12 felsőb
bekre, kiknek nevek nem volt, és 12 alsóbbakra 
osztatták, kik a’ természet rendszere, és kivált
képp az esztendő rendje szerint osztattak el. 
Építményeik óriási nagyságúak voltak. Szobraik 
nem oly szépek, mint a’ Görögökéi, de érzet-
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kinyoinóbbak.— Mindenből, a’ init a’ Tuskokról 
tudunk, azt lehet következtetni, hogy mivcletek 
régi és nagy lehetett} kereskedést is űztek ten
gereken.

Ezen három népek elegyedéséből ezek sa- 
játtságaihól, melyekhez még görög miség is já
rult fejlődött ki a* római közállományi és val
lási szerkezet.

A’ Latiunk fővárossában Albalongában K. e. 
a’ 8-dik század elsőfelében uralkodott Numitor, 
kit testvére— Amulius, kivel attyjok rcndelmé- 
nye szerint, váltva kellet uralkodnia, a’ tróntól 
kizárt, fiát megölte; és léányától Rhea Sylvi- 
ától született két unokáját kitétette; mivel nyug
talan volt, nctalám azok őt valaha az uralko
dástól megfussák.

A’ kettősök Romulus és Remus pedig far
kastól szoptatva (mint romaiak ezt örömest hit
ték és történet íróik emlékben hagyták; mondás 
eseményeket egyéb iránt többnyire minden nem
zetek őstörténeteiben hirdetnek a’ hajdoni tör
ténet írók) és egy pásztortól megtaláltatva, vad 
pásztor életben növekedtek fel j és miután majd 
eredetüket megtudták nagy attyoknak (A/nuliust 
megölvén) Numitornak. a’ tront vissza szerez
ték. Ennek engedőimével Romulus Remusaa.\ és 
több vitéz társukkal együtt a’ palatini hegyen 
753-ban. K. e. alapította Roma várossát.— Ezen 
alapítás alkalmával történt; hogy Romulus; a’ 
jog elsősége feletti versenygésökben öcscsét Ré- 
nnist megölte, és kiváltképp: külső jog feletti 
versenyzések, valamint: fegyverreli küzdés u- 
ralkodás felett, azj a' mi Roma történeteit 
külsőleg betölti; minek is nagy feladata egyfelől 
volt: az emberi jognak legélcsb kimicelete a- 
<agy a törvényt adomány, másfelől; a' hadi



IOS —

mesterség teljes kifejlődése j ezekben tűnik fel 
leginkább Roma nagysága.

Az ujj alapítvány benépesítése véget Romu
lus as ujj várost menedék helyévé tette a’ körül 
lakó népek szökevéjnjeinek; mivel pedig egyik is 
a' körülhonoló népek közzül ezen gyülevész 
népnek, nem akarta leányait nőül adni; mire 
nézt a’ rómaiak kéntelenck valának a’ szomszéd
népek leányait, és nőjit elrabolni; háborúba ele
gyedések kiváltképp a Sábinekkel; de mielőtt 
csatára kelne az ügy, a’ némberek eszközlctére 
béke köttetett köztök, mely által a’ Sabinek a’ 
Kapitolium begyén telephelyet vévén; a’ romai
akkal egy néppé egyesültek, és királyok Titus 
Talius jogot nyert Romulussal közösön ural
kodni. Ezen egyezményen nyugszik Roma tulaj
donképi alapulása.

2. Roma királyok alatt.
Már Romulus az általa alapított latini kö

zönséget 10 curiákra osztotta, és egy 100 bí
rókból álló tanácsot állított, kik a’ törvényeket 
és rendeleteket clőlegcsen készíttettek; melyek 
szerint a’ curiákuak ítélni és határozni kellett; 
a' Sábinek oda járultával megkettóztette ezen 
számát a' curiákuak és tanácsosoknak, és midőn 
később egy harmadik u. in. a’ tűsei néptörzsök 
is oda járult, ekkor a’ euriák száma 30-ra á’ 
tanácsosoké pedig 300-ra emelkedett.

Az egész, ezen három törzsök községből 
álló népség osztatott Patríciusokra vagy neme
sekre, és Plebejusokra vagy közrcndüekre. — 
A’ Pátricinsok kezdetben csak magok bírták az 
állomány erejét, valamint a’ meghódítót birto
kokat is. — Bizonyosneme létezett még a’ diets-
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seknék vagy Véáentzeknek; kik a’ Patríciusoktól 
függésben voltak, és azok által kegygycl pártok
tattak; ’s pártoltatásukért tartoztak halával 
és udvarlással pártolóik iránt, a’ három osztály
beli Patríciusok nőket csak magok közzül ve
hettek, nem pedig a’ Plebejusok vagy Clicnsck 
közzül, minden közügyeket illető vállalatok, 
sót magános dolgok is előjelek (auspicia) által 
némi vallásos megszentelést nyertek.

Titus Tátius halála után Romulus újra csak 
egyedül uralkodott és mintán ő szerencsés ha
dai után az Istenekhez ragadtatott (mint ezt 
Roma örömest hitte, ha szintén némelyek, egy 
uépgyülés alkalmával támadt tolongásban, tán 
éppen akkor eredt égi zivatarban menykő által 
megüttetettnek vélték is) Roma darab ideig vált
va Sabini és Latini királyok alatt igazgattatott.

716-ban második királya Romának volt Nu- 
ma Pompilius Sabini eredetű.-— Ez kiváltképp 
a’ béke fentartása és az isteni tiszteletnek, ál
dozatok, innepek, papirend, templomok építése 
és jósló intéztek általi elrendelése által tette ma
gát nevezetessé.

673-ban Tullus Hostilius következett har
madik királyá Látiumifi, hadat viselt az Albá
nokkal és azokat a’ Ilorátziaknak a' Curiatiákon- 
ni hős diadaluk által Romától függőkké tette és 
midőn királyuk Alétius Suffetius a’ romaiaknak 
a’ Véjiek és Fidenátok elleni hadjókban hűtlen
séget mutatott volna; ez lovak által szaggatta
tok szét, városok pedig Albalonga földig leron- 
tatott és a’ nép átvitetett Romaba a’ collini ha
lomra lakás véget.

Negyedik királya Ancus Mártius Sabinifi ki
szélesítő a’ várost az Aventini hegy befoglalása 
által; és a’ Tiber torkolatjánál az Ostia nevű 
kikötőt alapította.—
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616. Ötödik hir állj Tarquinius Priscus, lusci 
eredetű, ez a’ köznép közzül némelyeket a’ né- 
mesek sorába felvevőn egy harmadik osztályát 
alapitá a’ népnek t. i, az alsóbb rendű nemessé
get, jól folytatott barijaiban sok zsákmányt nyer
vén, abból templomot alkotott Jupiternek a’ 
capitoliumon, ’s egyéb nagyszerű épületeket is 
u. m. kloakákat vagy alesatornákat, a’ legna
gyobb kürnézbelyet (circus maximus) és a’ Ta
nácsházat (forum) — Ez vitte bé Romába a’ 
Iletruski királyi dísz jeleket u. ni. Sella Curulist 
tunica laticlaviát, királyi palástot, 12 csomó 
veszóket, 12 törvényszolgákat, királyi páltzát 
’sa’t. Mikből nyíltan kitetszik, bogy Roma ma
ga későbbi miveletét nagy részben köszönhette 
a’ bajdoni mivelt Hetruskoknak.— Ez vette meg 
a’ Sybilla jóslati könyvét, melynek örzetére 15 
férfiakat rendelt. — Végre megöletett az Ancus 
Mártius fiaitól, kiket az örökösödésből és ural
kodásból kitagadott.

978 Hatodik király Servius Tullius Tarquini
us veje, ez a’ bajdoni patriciusi szerkezetnek 
lényeges változtatást adott, felosztotta az erősen 
megszaporodott kőzet ndet, éz a’ kiil-ridéket 30 
osztályokra, a’páti idusokat pedig magok véden- 
czeikkel és köznépeikkel ötre; ’s ezt öszvesen is
mét 195 curiákia, bogy ezek szerint mérsékel
tessenek az adók és rclották. Hatodik osztályt 
tették a’ legszegényebbek, kik noha adót fizettek 
de hadba menni nem tattoztak. — Az ország
gyűlések (comitia) ezen osztályokból állottak és 
a’ tanács által oda felterjesztett ügj eket hatá
rozták el.

Mivel pedig e’ szerint a’ patríciusok euriáji 
véghatározati jogukat elvesztették, ezért Servitis 
Tullius a’ patríciusok előtt gyűlöletben volt; és
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egy összeesküvés alkalmával vejétól megbuktatfa- 
tott és megöletett. —

534. Hetedik király Tarquinius a' kér ély, az 
elébbinck veje; ámbár Látinmot és sok féle Pol
ski városokat római felsőség alá vitt, és Romát 
a' Capitolium megépítése által szépítette is; még 
is a’ köz rendet robottól, adók és hadi szolgá
latok által felette fárasztotta és nyomta; clmel- 
lőzte magokat a’ Pátricinsokat is, és a’ Taná
csot, sőt önkényileg uralkodott, erőszakoson. 
Ez okból, midőn ő Ardea ^városát ostromolná, 
azon erőtett miatt, melyet ifjabb fia Tarquinius 
Sextus követett el Lucrétián a’ Tarquinius Col
latinus egy római tanácsunk nőjén; egész Roma 
és a’ hadi sereg könnyen fölindult, és lüzxadást 
ütött, melyet Junius 7/rz/Z//s vezérlett; vissza
tértében Tarquinius előtt Roma kapui bezárat
tak, a’ nép öszegyült, és «itet sz.ánikivetésre ítél
te, egész családjával együtt és eltörlé SlO-óe/z»’ 
királyi méltóságot.

3. Roma köz-állomány.

1. A’ Pátriciusok urasága.

A’ Tarquiniusok elüzetésével az eddigi kirá
lyi hatalom felosztatott, nagyobb része annak 
át ment két Cousulokra, kissebb része a’ Curiák- 
raj a’ két Consuloknak a’ centuriata comiliák- 
ban (százados népgyülésekben) kelle választattu
nk minden évben, még pedig csupán Patríciu
sok közzül, és mivel minden köz-hivatalokra, 
valamint a’ fő papságra is csupán Patríciusok 
juthattak, c szerint a’ római köz-állomány kez
detben tiszta aristocratiai volt, a’ két consulok
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egyike volt Junius Brntns, másika Tarquinius 
Collatinus, ki később pártiilő íiaarúnli gyöngéd- 
ségiért száműzetvén, helyébe Valerius Poplicola 
választatott.

Tarquinius azonban mindent elprobála, hogy 
vissza vétetését Romába kieszközölje; de proba- 
tétei nem sikerűiének.— Egy általa eltervezett 
összveeskiivés Romában J. Brutus által úgy nyo
matott el, hogy a’ részeseket lenyakaztatta, ’s 
azok közt saját fiát is fejszével űttette agyon, ’s 
hogy Consul társa Tarquinius Callatinus is saját 
fiával ugyan ezt nem tette, annak vádolója lett, 
és számkivettetését működte.— A’ Tárquiniusok 
által fellendített Véjiek meggyőzeiének, noha 
Brutus maga a’ csatában halva maradt.

Most a’hatalmas tuski király Porszenna Tar
quinius által felizgatva indula Roma ellen clu- 
sintn várából, megveré a’ rómaiakat, ’s már ké
szülőben vala Romára nyomulni, midőn őt a’ 
derék Ilorátius Codes ezen szándékában, a’ Ti- 
béris hidját vitézül oltalmazva, sőt maga után 
leszakasztatva, megakadályozá; és midőn még is 
Romát keményen vívná, Mucius Sooerola, egy 
hibás tettiért keze elégetését is semminek vevő 
római hősfi , csudára méltó letje által visszavo- 
nulatra kényszerité, mind c’ mellett is a’ romai
ak, ezen békekötésben, melyet nékiek kezesek, 
’s azok közt a’ vitéz szellemű hőslcány Klélia 
által kelle biztositni, elveszték ön-állásukat, a’ 
Tibcrisen túli vidékkel együtt, és csak akkor 
juta Roma ismét ön-állomásra, midőn Porszenna a’ 
Latinok által visszanyomatott.

Mivel pedig most a’ Latinok városi szövet- 
tsége a’ Tarquinius ingerlésére ellenség képpen 
fordult Rámának, és Roma nagy veszélyben vol
na; alapitának a’ rómaiak egy új nagy hivatalt,
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a’ Ttictatorságot, melyre választanak egy köz
bizalmat nyert férfit: Titus Lartiust, hogy az 
állományt megszabadítsa a’ rátolakodó vésztől.— 
Ezen nagyszerű hivatal, csak 6 hónapig tarta, 
egyesítvén magában minden köz hatalmat; és ép
pen azért határtalan hatalmával a’ nyomó szük
ség idején sikeresebben és megragadóbban mű
ködhetett; az említett Hietator tehát a’ Régillus 
tava mellett annyira leverő a’ Latinosokat, hogy 
Tarquinius minden reményét elvesztő, és a’ La- 
t inasok Komával ismét egy szabad szövetiségbe 
áMának.

Ezen dúló hadakban a’ köz-nép legtöbbet 
szenvedett, és hogy hadi költséget szerezhessen 
magának, ’s adóját fizethesse, a’ gazdag Patrici- 
u soknál kéntelen volt adósságot csinálni; mig a’ 
köz - állomány veszélyben volt, vagy pedig reá 
tovább is szükség létezett, addig szelidebben bán
tak azzal a’ hitelezők; de ha a’ veszély vagy 
háború elmúlt, akkor ismét szolgálattal vagy 
fogsággal, és e’mellett még sokaktól gúnnyal és 
kinevetéssel nyomattak.

Midőn tehát egykor a’ köz-rend újra felszol- 
litaték háborúra, megtagadá az engedelmességet; 
és elhagyva a’ várost 494-ben felróná magát a' 
szent hegyre az Anionál; most már kéntelenek 
valának a’ Particiusok annak engedni; és így a’ 
Menenius Agrippa elóterjesztvényérc ( egy rege 
által, midőn t.i. a’ tagok egykor a’ has ellen tá
madónak ) visszatére a’ közrend a’ városba, és 
könnyítést nyere, és jogai védelmére öt népvé
dőket , kik a' Centuriata Comitiákon választat
tak , a’ nép közzül, és személyükre nézt sért
hetetlen nép-gondnokok voltak; egyszermind oly 
joggal bírtak, hogy a' tanácsnak minden lej rét

8
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és itiditványát, mely a népre nézt ártalmasnak 
láttatott nékik; egy tiltó (veto) szózattal risz- 
sza útasithatták.

De midőn majd azután éhség ütött volna ki 
Romában, és Sz/cziliából gabona szállitatott vol
na j ezt a’ Pátricinsok a’ köz-rendnek csak azon 
feltétel alatt akarták használatokra engedni, ha 
nyert jogokról lemondanának; sőt egy Patricius 
Marcus Coriolanus, ki ezen indítványt legheve
sebben pártolta, oly szabadságot vett magának, 
hogy a’ tiép védőjit tettlegesen megtámadta; ezek 
most vádat inditának ellene a’ köznép gyűlésen, 
és büntetést kérének rá, ini meg is adatott j Co- 
riolan, hogy ezt megelőzze, clbagyá a’ várost; 
a’ Volskokhoz futott, és bosszúból, azok nagy 
sergével Roma ellen indult; más képp le nem 
csendesült volna ezen veszélyes had, ha a’ ro
mai tanács annyára Veturiára rá nem paracsolt 
volna, hogy anyai hatalmával fiát Coriolánt meg- 
fenyittse és lecsilapittsa — ki is menyével Volu- 
mniával együtt Coriolán elejébe kimenvén; ré
szint anyai kemény fedésével, részint mindket
tőjük könyeivel, a’ hazája ellen törekedót enge
delmességre, sőt künyezésre bírták; ki is osztán 
a* Volskoknál számkivetésében bosszúból meg
öletett.

2. Patríciusok és Plebejusok dulako
dása egyenlőségük felett.

Mi alatt a’ rómaiak kívülről uradalmuk ter
jesztésére huzamos hadakat folytattak; azalatt 
kiütött benn a’ Patríciusok és Plebejusok közti 
dulakodás, melyben amazok előjogaik megtartá
sát , ezek egyenjogúságokat tettek czélul.
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Néha annyira vitték a’ Patríciusok a* dolgot, 
bogy mindkét Consulok csak ó közzülek válasz
tatlak j ezzel ellenbe a’ Plebejusok azt vittek ki, 
hogy a’ néprédőket (Tribunusokat) csupán ők 
választottak, és néphatározatokat is csak ók te
ltettek; azután nyilván fellépőnek azon kívánat
tal, hogy a'közállomány földbirtokainak, melyek 
a’ meggyőzött népektől foglaltattak cl, egy ré
sze nekik osztassék fel; ez a’ viszonyteljcs 
szántóföldi törvény volt az (Lex agraria), melyet 
a’ nép egy barátja Kassius hozott indítványba; 
miért is ő, miután hivatalát letette, király* ha* 
talomra törekvéssel vádoltatván a’ Patríciusok ál
tal mint felségáruló a’ Tárpéja kőszikla fokról 
levettetett, honnan az ily nemű bűnt evők szok
tak levettetni; azután is valaliányszor a’ szántó
földi törvény szóba hozatott, mind annyiszor 
ellene mondtak annak a’ Patríciusok; a’ köznép 
pedig semmi hadra fel nem kelt a’ Patríciusok 
mellett, honnan a’ következett, hogy a’ Véjick 
elleni hadra felkelni a’ népet tiltván a’ népvédók’ 
kéntelenek voltak csak a’ Patríciusok hadra száll
ni ki, ’s azok közzül a’ népes Fábia nemzetiség
ből 300-an önként vállalkoztak az ellenséggel 
megvívni; de kik a’ kramerai csatában mind is 
oda vészének; továbbá a’ nép bosszújában annyi
ra ment, hogy Terentius Arsa népvédőnek azon 
indítványa, hogy álló törvények hozatnának, nem 
sikerülhetvén és több ízben elnyomatván a’ Pa
tríciusok által, a’ köznép egy része és a’ szolgák 
haddal támadák meg a’ Kapiloliumot, Appius 
Herdonius vezérük alatt, kiknek elűzésükre, mi 
után Publius Valeriust meggyőzték és leváglak , 
tluinelius Cincinnatus választatván, és hivatván 
mezei jószágáról be Diclatornak; ezen nagy pa- 
tricusi férfi, a’községet lecsilapitotta ’s leültette,

8’
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valamint a’ vclek kezet fogott Volskokat és 
Aequokat is. Ezután Icilius népvédő újra felclcve- 
nité azon tervet, hogy álló törvény h ozat t áss ék, 
és az önkényi kormány megszüntessék.

Eddig ugyan is Romában az Ítélet tételek 
csupán hjdani szokások és gyakorlatok sver int 
tétettek; nem lévén semmi írott álló törvény; 
ezért igen is sok hagyatott a’ bírák önkényére, 
kik mindig csupán a' pátriciusok közül választa
tának ; addig vívának tehát a' Plebejusok ked
velt indítványok mellett, míg népvédőjinek szá
ma ötről tízre neveltetvén, telycsen kivívák, 
kogy jó belszerkezetjökről isméretes némely gö
rög városokba biztosok küldessenek, azok tör
vényeinek, jelesen a’ Solonéinák össze sze
désére.

.Azonnal egy dictatori hatalommal ellátott 
törvényhozási biztosság nevezteték ki 10 férfiak
ból álló, kik áthozák 451 Romába a' legelső i- 
rótt álló törvényeket 10 táblákra íratva, me
lyekhez a’ következő évre választott tiz férfiak 
(decemvirek) még két táblát függesztének, mi
re nézt az egesz törvény gyűjtemény tizenkét 
törvény tábláknak neveztetett.

De az utolsó tiz férfiak csak hamar vissza 
élének nagy hatalmukkal a’ Plebejusok elnyomá
sára , és hivatalokat a’ kiszabott idő ponton túl 
is megtartani törekedtek; ez okból midőn két 
szomszéd népek a’ vejiek és fidenátok Romát 
haddal fenyegették a’ régóta megelégUletlen köz
nép kedve ellen követé csak a’ Pátriciusokat, 
és decemvireket a’ hadba.

Mi alatt a’ hadsereg a’ csata mezőre kiszál
lott, az otthon maradt patriciusi Decemvir Ap
pius Claudius egy erőszakos tettet követe el; 
de sok egyéb nyomások is vevék tőlle eredetű
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két; ezen erőszak maga után ’voná a’ Decem
virek buktát- hogy t.i. ő Virginiát a’ plebejusi 
Virginius leányát kezére keríthesse arra vette 
egy védenezét, hogy azon leányt maga rabnéja 
szülütjének állítaná; és ő előtte mint honlévó 
bird előtt, kiadatását kérné5 de a’ véghatározat 
napján rögtön megjelenék előtte a’ lcáoyzó at- 
tyja, haza jővén a’ csata mezőről leendő vejé- 
vel együtt 3 és midőn Appius a' leányt valóban 
a’ maga védenezének Ítélte volna, és a’ Decem
vir fegyveres kísérői, az ezen tetten felbőszült 
népet szét űzték volna, a’ kéttségbe esett attya 
saját kését üté leánya szivébe, hogy annak eré
nyét a’ zsarnoktól megóvja.

Ezen pillanattól megragadva a’ nép dühbe 
jött és a’ Claudiusok kéntelenek valának futásra 
venni a’ dolgot, azonban a’ Virginius által tudó
sított hadi sereg vissza téré a’ városba, a’ plebe
jusok tüstént kérék a’ decemvirek letétetését; és 
midőn azt a’ Patríciusok töllök megtagadták vol
na; ismét felvonulónak a szent hegyre; most már 
engede a’ tanács, a’ decemvirek letevők hivatalu
kat, kettő közülck, és azok közt Appins Clau
dius fogházban végzők életüket; a’ többi elfutá- 
nak — ekkor újra Consulok választatának, nép 
védők tétetének, és az ujj törvény gyakorlatba 
hozatott.

Ezen törvény szerkezet a’ népnek igen is 
kedvező volt és letevő alapját a’ patríciusok és 
plebéjusok össze elegyedésének; ’s nemsokára a* 
házassági tilalom is a’ kétfél közt eltöröltetett.

Azonban a’ háborúk künn tovább is tártának 
és miután a’ hadsereg napi dijt kezdett kapni 
több eredményük volt, mint az előtt, a’ Véjiek- 
kel folytatott hosszas háború az által végeztetett 
bé, hogy 10 évi ostrom után 305. Veji Cátnil-
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tustól megvétclett és Roma ezen hatalmas ver
senyzőjétől megmenekült, mivel pedig Camillnu 
a’ hadi zsákmány felosztása alkalmával a' Ple
bejusoktól igazságtalansággal vádoltatott és bizo
nyos pénz díjra biintettetett, clbagyá Romát, és 
haragjában önkéntes számkivetésbe ment.

Kevéssel azután az alpeseken által béron- 
tának 3S9-bcn Itáliába a' Gallok, elnyomák a’ 
Pómelléki lakókat, ’s fenyegetek a’ Tuskokat is 
Klusium várossában; ezek Romát szoliták segí
tségre, honnan követek is küldetének a’ Gallok
hoz egyezkedés véget; mivel pedig ezen köve
tek , a’ nemzetek törvénnyé ellen, résztvettek 
a’ clusűtniiak mellett a’ Gallok elleni viadalban; 
sőt amazoknak éppen vezéreik voltak; ezért e- 
zek vad csapatjai Brennus vezérük alatt Roma 
ellen indulának, egy romai hadlábat az Allia 
kisded folyama mellett levágának, ’s betodulának 
a’ lakóktól elhagyott Romába és azt miután a’ 
a’tanácsban egybeült’s ott méjj halgutásha merült 
díszjeles tanácsosokat megölték, felgyújtották? 
’s már a’ kapitoliumol kezdek vívni.

Jól lehet a’ kapitolium a’ Gallok éjjeli rá- 
roliantátúl egyfelől a’ hidak gágogása, mely a’ 
a’ huzomos viadalok után megfáradt ’s álomba 
merUlt őrizetet felserkenté, más felől a’ Titus 
Manlius-vitézsége által felmentetett; mindazáltal 
arról kelle gondoskodni, hogy az ellentől az el
menetelt pénzen vásárolják meg; de az egyezke
dés alatt megjelenők a’ száműzött Camillus Jr- 
deából; egy derék hadláb homlokán Romában és 
a’ Gallokat elmenetre kényszerítő.

Mivel c szerint Boma pusztán álla, és a? 
Plebejusok azon terv inellett állanak, bogy Ro
mát oda hagyva Vejibe költözzenek; sikcziile- 
Camillas eltnés előterjesztvényének (ki egyszer-
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mind, mintha éppen győzedelmeskedett volna 
a’ Gallokon, diadalt tartott a’ városban és azt 
felépitni törekedett}) a’ népet megtarttoztatni 
az elköltözéstől. — De ebből más rósz keletke
zők ; a’ nép t. i. ezen építés által nagy adósságba 
verte magát és a’ gazdag Patriciusoktől függő
vé tétetett; ennek ki szabaditására a’ Camillus- 
nak most utánna tétetett Manlius mindent meg- 
teve; de ez által magára voná a’ Pátrjciusok gyü- 
lőlését, vádját és kárhoztatását, fogságából a’nép
től kiszabad ittat van, törekvők magát a’ közal- 
inány megbuktatásával bosszulni meg: miért is 
halálra Ítéltetett, és a’ Tárpéjáról le vettetett. Ezen 
viszály lígy szőnék meg, hogy a’ közállomány 
föld birtokai valamivel illedelmesebben osztatá- 
nak ki , és egy Plebejus consullá választatott.

Ettől fogva a’ Plebejusok a’ Patríciusok min
denkori ellen működések közt is ,• egy fó hiva
talt u másik után kivívának; míg nem útdíjá
ra 337-ig kivit ák, hogy minden köz fó hivata
lokra; és 300-ig, hogy a' fő papi méltóságra 
is bocsáttassanak és így Roma egy tökéletes köz
állomány {Respublica) lett.

II. Roma középkora.

I. Roma kiterjedése alsó-Itálián.

A’ gátlókkal és tuskokkal történt nehány 
csaták után a’ Romaiak 342-ben a' samniték
keli nehéz háborúkba bonyolódtak, melyekben 
nagy tettek egész sora által szoros hadi fenyité- 
köket és velők született hareztudományokat meg
alapították.

u.
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Az első samnitesi had a’ Cámpánok mi" 
aft ütött ki, kik magukat és mindeneiket a7 
Romaiak védelme alá adták, néhány győzelmek- 
után félbe szakasztatott a’ latinokkali hosszas há
ború által; kik mindazáltal a’ magát feláldozó- 
Decius Mus győzelme; valamint a’ Manlius Tor
quatus vitézsége által (ki egy rendkívüli nagy
ságú Gálit ezen csatában, melyben a’ Gallok is 
segitettték a’ latinusokat párviadalban legyőzött; 
és aranylánczát elvévén arról aranylánczosnak 
vagy Torquátusnak neveztetett)? meghoditatva a’ 
a’ romai uradalmat örökre megismerni kéntelenek 
voltak.— Ezen hadak alkalmával tüne ki Vale
rius is, ki egy őt párviadalra kihívó Gálit, an
nak sisakjára szállt holló segítségével megölt,, 
's arról Corvinusnak neveztetett.

A’ második samnitesi hadban egy romár 
egész hadláb a’ Samnitek által, 321-ben a’ ro/z- 
rfíttí szoros utakon (ad furcas catulinas) bezára
tott és kéntelenítetek a’ leggyalázatosh békét el
fogadni, mely szerint t. i. a’ vezérek Titus Ve
turius és Posthumius mind ketteii consuli fér
fiak, hadlábaikkal együtt félrnezitelen kéntelení
tettek járom alatt át báni, a’ római név gya
lázatára; azonban Romába hatván ezen gyalá
zat híre, a’ tanács a’ békét vissza vété, vissza 
küldé a’ Samniteknek a’ két vezért; és ki ren
delé ellenük tüstént a’ Dictatort Papirius Cursort, 
ki két consulok által vezérlett kettős sereggel 
indulva ellenük; őket Pontius vezérük alatt Lu
ceria mellett egy véres csatában legyőző, és ve
zérüket az egész haddal együtt járom alatt bú- 
tatá által, ’s megbosszulván az előbbi gyaláza
tot diadali menetet torta Romába.

A’ harmadik Sámnitesi hadban a’ romaiak 
a’Samuitokén kivid egyszersmind a’ Tuskokkal
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és más ellenségekkel is küzdénök de mind ezek 
meggyőzeitek és kiváltképp Decius Mus az e- 
lébheni Deciusnak fia maga feláldozása által 
a’ Samniteken egy elválasztó győzelmet vívakiy 
míg osztán végre Curius Dentatus által 290- 
beu a' Samuit esi háború bérégéztetett, 70 évi 
csatazások után , nagy tettekkel gazdag időszaka 
ez Romának. — Ekkor lépett fel legelébb fényes 
pályájára Fábius maximus, ki Papirius dictator 
idejében T cnek parancsolata ellen , meghartzol- 
ván a’ Samnitekkel, azokon győzedelmeskedett;, 
de a’ dictator által parancsolat szegese miatt 
halál dijra Ítéltetett, ’s nem elébb mint saját 
attya, az egész tanács és nép kérésére nyert 
kegyelmet s’ dictatortól, ugyan ez a’ Fábius ma
ximus, midőn fia Fábius Gurges a’ Samnitek el
len mint vezér , rosszul harczolt volna ; ’s azért 
vezéri hivatala elvesztésére ítéltetett a’ tanácstól, 
apja, már éltes korában, megkérő a’ tanácstól, 
hogy fia mellett adrezer lehessen, mi megenged
tetvén, fiának győzelmet vivaki, ’s diadali /«e- 
uetel tarta Romába.

Miíkin a’ Samuit esek hatalma megtörctctt, 
a’ Tuskok meggyengittettek, és a’ szomszéd több 
népek meghódítása hévégeztetett, a' déli Itália 
népei fenyegettetni láták magukat Roma neveke- 
dó hatalmától.— Ez okból némelyek közziilck, 
s nevezetesen a' hatalmas Tarentum, a’ romaiak 
ellen közfrigybe lépőnek^ ezt a’romaiak megtud
ván, midőn fő megtámodásokat Tarentum ellen 
intézték volna , ezen város nagy mennyiségű 
pénzzel megnyerő Pirhusnak az épirusi királynak 
segítségét, ki legottan nagy és jól gyakorlott ha
di sergével és 20 elefántokkal együtt Itáliába 
henyomula, ’s különösön ezen a’ romaiak előtt 
még eddig isméretlcn állatok által nv éré 280-baa



a’ Syris melletti véres győzedelmet, 's már Koma 
felé vivő hadait, midón Titus Coruncanus consul 
derék liaddal már küzelgcte elejébe; kitol meg
veretve vissza vonnia Tarentumba: Sokfejii hid
rához hasonlónak mondván Romát. — Csudál- 
kozva vitézeinek szilárdságokon; legottan Cyneas 
nevű követét kőidé oda a’ tanácsot békére bírni; 
de minden ajánlatai, csábitó ajándéki sikeredé
nek valának a’ vak öreg Appius Claudius erós 
lelkülete, cs a’ rettenthetetlen Fabricius megvesz- 
tegcthellensége miatt.

A’ kővetkező évben noha egy nagy győzel
met víva ki, különösön éléphántjai által az zls- 
culum folyama mellett Fabricius Consul vezérle
te szakában; de ez oly veszteségében álla, hogy 
több ily győzelmet magának nem kiváná; ekkor 
kőidé vissza Firhushoz Fabricius, annak áruló 
orvosát Timoearest, ki urát méreggel inegétetni 
igére néki,— l’irhns pedig vissza futa Taren
tumba, kapva a’ szicíliaiak felszóllitásán az oda 
benyomult karthágoiak ellen, hogy Itáliát becsü
lettel hagyhassa el. —

Miután pedig Szicziliából a’ kártliágoiakat 
kiűzte volna ; de szándéka azt elfoglalni nem si
került , vissza téré a’ nyomatott tarentumiak 
kérésére Itáliába ; de Curius Dentatus által 260- 
ban Beneventum mellett oly nyomosán megvere
tett, hogy Itáliát örökre elkelte hagyni, ’s ké
sőbb az árgosi ostromban halálát találta.

Tarentum tehát kéntelen volt magát megad
ni, és már 272 egész Al-itália d Romaiak ha
talmában volt, kiknek ez időtől fogva az ottani 
görög városokkali ismerettség görög erkölcsökkel 
és miveletteli ismerettséget is szerzett, valamint 
a’ Firhussali viadalokban szabályozottabb hadi 
mesterségét is a’ görögöknek, ismerni tanulták.
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2. ílomii viadalai Karthágóval a' közép
tenger urasága felett.

4. Első pénusi Iliid.

Midőn már Roma bclliadait kivívta, és kí
vülről is Al-itádia meghódítása harezvágyjának 
eleget tenni láttatott; mégis hogy további hó- 
doltatási ingere fele', enüljen, csak egy pillanat 
Szieziliára elegendő volt; hová t. i. a’ hatalmas 
kereskedő város Karihágó Afrikából már lépése
ket tenni elkezdette vala.

Karthágó egy a’ kilenczedik században K. e. 
alapitatott phéucziai gyarmat elébb anya városá
tól Tyrustól függött; de idő folytával magát sza
baddá tette, és más hasonlólag pbénicziai gyar
mat városokkal együtt az áfrikai partokon vá
rosi egyesületbe lépett, és apránként azok felett 
elsőséget nyert.

Ez által, ’s még több új adózó gyarmatok 
telepítése által is uralkodóvá lön Kárthágo Afri
ka északi partja nagyobb részén ’s már Afrikán 
kivid, a’ közép tenger több szigetein is u. m. 
Sár (linia, Korszika, Mállha, Pithiusa és Balea
ri szigeteken is kiterjesztette hatalmát,-- sőt 
Afrika nyugoti partjain és Hispánia felszigetén 
is voltak már gyarmatjai.

Karthágó alkotmánya hasonló volt az anya
városéhoz, az egészet kormányzá a’ tanács, mely
nek két elnökei voltak a’ két snffétek", a nép- 
gyületnek is valának bizonyos jogok hagyva, mel- 
lyek mindazáltal, mivel a’ város kereskedő volt, 
mind inkább keskenyittettek. — Vallásuk is ha
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sonló volt a* phénicziaihoz, Bál, Astaróth, Alo- 
lok voltak isteneik: de részt vettek idegen iste
nek tiszteletében is, a’ papok semmi befolyással 
a’ köz dolgokra nem birtak; lelki életről, tudo
mányosságról ’s egyéb miveletről semmi nyomok 
nem maradtak fenn,—• mivel minden érdekük 
csupán kereskedés, hajózás és nép - ipar körül 
forgott, és czéljuk inkább gazdagulás, és érzéki 
éldelett volt.

Már régóta tettek próbát a’ Kárthágóiak Si- 
czilia birtoklására; de a’ hatalmas Syrakuza né
kik ebben ellentállott; majd mindazáltal az Athé
néiek sikeretlcn probatétük után, melyet Sziczi- 
liára tettek; jelesen Syrakusára Alcibiades vezé
rük alatt (melyről feljebb emlékeztünk) még is 
megfészkelék ottan magokat, és sem /. Dénes 
Tyrann, sem később Agalhokles, syrakuzai kirá
lyok, nem űzlieték el őket onnan; Pyrhasnak 
néha szinte sikerült őket ottan elnyomni; de 
annak onnani elinente után ismét kiterjeszkedtek 
a’ szigeten ; azonban hogy llieró Pirhusnak egy 
hátra maradt vezére Syrahuzát oltalmazta, és 
vitézsége ’s bölcsességiért a’ Syrakaziaktól kirá
lya is választatott.

Pyrhus idejében a’ kárthágóiak a’ romaiak
kal szövettségben voltak, most pedig egy kör- 
nyülmény őket ellenségekké tette.

A’ Mamert in ek az az itáliai zsoldosok, kik 
szyrakuzai szolgálatból clbocsáttattak, elfoglalták 
Messéna városát, és onnan ki egy nagy vidéket; 
Hiero megverte a’ ragadozókat, és elnyomá őket 
Messénában. Ekkor a’ kárthágóiak nekik segí
tséget ajánlónak; de ők inkább a’ romaiakhoz 
folyamodónak segédért; ezen alkalmat a’ hódol- 
tatásra a’ romai tanács megragadván 264-ben az 
első római hadserget szállttá Szicziliába Appias
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Claudius Caudex Consul alatt, megrettenve en
nek clőhaladtán Hicró a' Kárthágóiakkal küté 
öszve magát; de majd békét küte, sőt szövetsé
get is a’ Romaiakkal. — Most már a’ Romaiak, 
hogy a’ kárthágóiak átszállását akadályozhassák, 
és szárazi hadi erejüknek előnyomulását bizto
síthassák Itália tengeri városaiban 60 napok 
alatt egy izmos hajóhadat állít ának ki, és a’ 
vetőhidak, ’s vashorgok feltalálása által 260-ban 
C. Duilius Consul az első tengeri diadalt vivá 
ki a' romaiak részére, a’ lipári szigetek mellett, 
melyért fényes diadali menetet tarta Romába, 
hajó romokból építtetők néki emlék a’ piaczon, ’s 
egész életében tárogatok és kürtök zúgása közt 
járhatni megengedtetett a’ tanácstól.

A’ második tengeri nagy csatában Regulus 
Consul a’ hadat éppen Afrikába szállitá áltál,— 
és győzelmesen nyomula elő Kárlhágóig; de ott 
Xántippus vezér által, kit a’ Kárthágóiak Spár- 
tából hívtak volt maguknak vezérül egészen meg
veretett, átküldetett ugyan Romába béke alku 
véget a' tanácshoz; de mind ő maga ellenkezőt 
javalván, mind maga a’ tanács abban meg nem 
egyezvén; önkéntesen vissza ment Karthágóba, 
’s ott nyomorultul hóit meg.

Jóllehet a’ romaiak a’ tengeren is több hajó 
hadaikat vesztették cl, és noha mindazon nagy 
győzedelem mellett is, melyet L. Metellus Szy- 
cziliában viva ki; Asdrubált a’ kárthágói vezért 
onnan ki nem űzhették, még is a’ békéről sem
mit nem akarának tudni, hanem közadakozásból 
készítőnek fel egy 300 hajókból álló tengeri ha
dat, mellyel 242-ben C. Lutatius Catulus a’ Kár- 
thágóiakat oly veszteséggel véré meg Hanno ve
zérük alatt, hogy ezek kéntelenck valának Szi- 
cziliát elhagyni, iszonyú hadi díjt űzetni: e*sze
rint tehát 241, Szirzilia romai iartományá lett.
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Azon kiürülést, melybe esett Karthágó ezen há
ború, valamint saját zsoldosaivali csalázási mi
att, basználák majd a’ romaiak, és oda vitték 
Kártbágót új háború fenyegetésével, hogy Sár
áimat és Korszikát is a’ romaiaknak engedték.

Azutánni hadai voltak Romának az Alpese
ken inneni Gallokkal, felső Itáliában, kik végre 
teljesleg meghodittattak, és így Roma hatalma 
222-ben egész felső It áliára is kiterjedett, mely 
mint havasokon inneni Gallia „romai tartományú 
lett.

2. Második Penusi háború.
Azonban a’ Khártágóiak, hogy veszteségü

kért kárpótlást nyerhessenek , az arannyal és e- 
züsttel dús Hispániára forditák figyelmüket, és 
Hamilhár Barkós j ’s ennek teje Hasdrnbál ál
tal egész a’ llebró vizéig megbóditaták azt ; ezen 
folyamat pedig a’Romaiak ellcntállása miatt ken
teiének valának határ gyanánt elismerni.

Hasdrnbál halála után Hannibál llamilkár- 
nak hadak veszélyei küzt nevekedett fia válasz- 
taték fővezérré a’ karthágói hadseregnél; ez tele 
Roma ellen kérlelhetetlen gyűlölettel, előre el
látta , hogy ő Romával új háborúba clcgyedénd, 
tehát inkább megtámadólag akara működni, — 
Első lépése volt Sagnntnm, ostromlása, mely 
Hispániában a’ káithágói és romai határszéleken 
fekvén, Romával volt szövetségben; Hannibál 
míg Romában tanácskozás foly a' Saguntumnak 
küldendő hadi erő felett, ezt hirtelen megveszi; 
*s mi elütt maga Kárthágó is a’ romaiak elleni 
háborúra elszánta volna magát, követé azt 218- 
ban Hannibál átmente az Alpeseken, miszerint 
ő az hebroni átszállás után Öü,OUt) Afrikaiakból, 
l’ocuusokból, Gallnkból, bigurokból álló sereg-



127 —*

gcl és 40 elefánt okkal a’ Pír énei haragokon déli 
Galliába benyomult, és képtelen veszélyes uta
kon, ’s a’ hegyi lakókkali szakadatlan csatázások 
közt, seregének nagy része vesztével, a’ magas, 
lióval és jéggel fedett Cenis hegyen átkelt.

Hevenyében a’ romaiak, kik az erőli meg- 
támadtatást lehetetlennek vélték, Cornelius Scipio 
alatt egy izmos hadtestet kőidének elejébe; Han
nibál ezt Gallokkal és Ligurokkal bővített sere
gével a’ Ticsino vize mellett, midőn éjjel mind 
ketten kémlelődni kimentek volna, egymásra ta
lálván , megtámadá, kétes vala darab ideig a’ csa
ta 5 de végre a’ romai tábor inegvereték, Scipio 
maga is nagy veszélyben forga, kit vitéz fia 
Scipio, ki később Afriká/iusnak neveztetett men
te meg; miért is neki 22 eves korában hármas 
diadali menet határoztatott a’ tanácstól, Hanni
bál pedig átmenvén a’ Pón, a’ Trébia folyamá
nál szemközt találá Scipio és Sempronius har- 
mincz ezerből álló sergeitj kikkel ismét megví- 
ván, derék lovasságával újra megverő a’ romaia
kat; 10,000 romaiak áttörvén csata rendjét a’ 
Penusoknak; Placentiába vonulónak vissza, ki
ket űzvén Hannibál a’ város alatt újra megvívá- 
nak; de az éjszaka elválasztó a’ tusakodókat.— 
A’ következő évben átkelvén a’ Apennineken a’ 
Trásiméntis tavánál újra leverő Flaminius Con
sult egész hadával, ’s magát a’ Consult is egy 
Ducarius nevű insubriaifi, ki őt személyesen is
mérte láncsával átütő; 15,000-en vészének el itt 
a’ romaiak, és 4000-en fogatának el, a’ többi 
szétoszlának Hetruriában.

Ily szükségben dictátorrá választaték a’ ké
sedelméről nevezetes Fábius maximus (Cunctator) 
ki Hannibált nem nyilt téreken, és közönséges 
csatákban igyekezett feltartóztatni; hanem vigyázva
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kezdő nyomozni, és a’ hegytetőket és bérczckct 
elfoglalva, oldaloslag klséré és szemmel tartá, 
merre szándékoznék , ’s addig fárasztó illy hadne- 
•névcl, míg egy szorosba csalván ót, csak csel ál
tal menckedbeték ki a’ vészből. — Késedelmei 
miatt mindazáltal vád alá jött Romában a' de
rék Fábius^ miért is mellé Minucius köznép kö
züli Conzul rendelteték vezértársul^ de ez vak
merő és tapasztalatlan; a’ dictátor akaratja el
len is megvívd Hannibállal, ki-tői meg is győzeték 
’s a’ Romai ezredek is mind oda vesztek volna 
ha Fábius jókor segédjére ne légyen.

A’ közelebbi évben két Conzulok u. in. Emi- 
lius Paulus és Téreutius Várró (ez köznép kö
zül választatott vakmerő, magáról sokat állító, 
és oktalan) rendelteiének Hannibál ellen, kik 
közül az utosónak oktalansága szerzé 216-ban 
«’ cannai hires csatavészt, hol a’ romaiak 90,000- 
ből álló egész hada megveretett, elesvén belőle 
40,000 Paulus Ernilius consullal együtt $ mindaz
által nehogy a’ romai köznép felettébb megré- 
müljen a’ veszéljen, Terentius Váró diadali me
nettel rnenc bé Romába a’ tanács határozatából. 
Ekkor megvehető Hannibál Romát, ha a’ győ- 
zedelcinmel élni tudott volna; mire nézt igazán 
mondá neki testvére Maherbál: nem mindent 
adtak egynek az Istenek; győzni tudsz Han
nibál, gyózedellel élni nem tudsz\— Közel álla 
Romához Hannibál győző scrgeivel, ’s csudáivá 
látó, hogy a’ merész romaiak egyszerre négyfé
le küldőnek ki a’ tartományok védelmére négy 
hadlábokat', de boszankodva hallá, hogy Romá
ban azon helyet, hol ő álla táborával, árveré
sen adták el, ’s találkozott ki drágán megvette; 
ezért tehát ő is kikiáltatá árverésen a Romai 
piatzon lévő kalmár házakat; de senki nem ta
lálkozók ki azokért valamit ígért volna. —
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A’ Romaiak Fabius modorja szerint folyta
tók most a' további hadakozást; Hannibál több 
részletes csatákban tetemes veszteségeket szen
vedett, ’s mivel Kárthágóbúl semmi segittséget 
nem kapott, kéntelen volt Roma ostromlásával 
felhagyni j de még is al-Itáliát egészen meghó
dító és Kapuáben telele, melynek hanyag élde- 
letei hadi vitézeit el puhiták; mi közben sze
rencséje is láttatok őt elhagyni.

Mivel a’ következő évben Hannibál Noláuál 
Márcellas által tetemesen inegvereték, és Itáliá
ban egy várost a’ más után elveszte $ mi alatt 
Marcellus a’ Romától elpártolt Szyracuzát há
rom évi ostrom utánn, melyet a’ nagy görög 
tudós Archimédes derékül oltalmazott, megvevő. 
Kápua is már ostrom alá vétetett; és noha Han- 
nibál, hogy Kápnát felmentse, éppen Roma ka
pui elejébe nyomult, és szállt táborba; mindaz
által keveset segite ezzel dolgán, mivel Kapuát 
alsó Itália nagyobb részével elvesztő; ős csupán 
Spanyolországban vala még reménye, hol testvé
rét Hasdrubált hagyta volt.

IJe a’ közben a’ Romaiak mindjárt ezen há
ború kezdetében a’ nagyobbik Scipio ős ennek 
testvér öccse a’ kisebbik Scipio ( Cneus) által 
Hasclrubál ellen jeles győzedelineket vívónak ki, 
és azután ezek veszteségűk után, az ifabbik 
Scipio (Cornelias) a’ nagyobbik Scipio f ia, új 
Kárt húgot megvette, annyira, hogy Hasclrubál 
magát már tovább nem tarthatta fenn; és hattyú
nak a’ ?u rénéken és Alpeseken által Hispániából 
segédre jött; már Itália közepében táborozott; 
midőn Claudius Nero a' Metaurum vize mellett 
ráütvén, egész hadát megverte, ’s fejét azután 
Hannibál táborába béhajitatta; és így a’ minden

9
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segítségtől elhagyatott Hannibál, magát déli 
Itália szélső fokára látá szoritatva.

Mialatt a’ Romaiak őt ottan szemmel tartják, 
és az elpártolt népeket és városokat ismét ha
talmuk alá hajtják, egyesületre lépék Scipio a’ 
kárthágói Hispánia teljes meghódoltatása utált 
Mássinissáral a’numrdiai fejdelemmel Afrikában;, 
és oly szorulatba hozá a’ kárthágóiakat, hogy 
kéntelenek valának Hannibált Itálibol haza hív
ni, hogy Iíárthágot oltalomba végye.

Haza térvén Hannibál Adrumettimuál szállá 
partra, honnan nem messze feküdt táborban 
Scipio a’zámai térségen, elébb kémeket külde a’ 
romai táborba; de azok elfogatván Scipio paran
csára az egész táborban szét hordozhattak, ’» 
azután vissza küldettek; azután együtt i szollal- 
kozásra hivá meg Scipiot, ki meg is jelenék a’ 
térsikon,— mindketten csak magokra a’két had
sereg szeme előtt szemben állának itt az ó világ 
két legderckabb hadvezérei egymásra bámulva 
sokáig minden szó nélkül; míg osztán Hannibál 
béke pontokét teve fel', nem tetszőnek azok Sci- 
pionak; miért is rövid felelkezés után elválának 
egymástól, ’s hadaikat legnagyobb okossággal 
mind kelten elrendelék ; a’ romai vitézek sem a’ 
Pennsok iszonyú ordításótól, sem az elefántok 
temérdek testsúlyától el nem rettenve vívának az 
áfrikai serényebb lovaghaddal, és gyalog dandá
rokkal, míg útdíjára megiizék azokat, és vissza 
vonulni kényszeriték. Hannibálrólmoudatik, hogy 
látváu a’ csatavészt kéltségbe esve szágulda se
regei közt, elébb Scipioval találkozván, azután 
Massinissáral, mindkettőt kivetette nyergéből ;. 
utoljára vissza ment líárthágóba, honnan titkon 
elutazók hazájából, mellbe lü évi táborozása u- 
táu tért vala vissza Itáliából.
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Karthágó Léket kére Scipio tol, melyet meg 
is ada ő; ebben elveszte minden Afrikán kuli 
birtokait, kiadá hajóit, temérdek pénzdíjt fizete, 
és meg kelle Ígérni , hogy Roma jóváhagyásán 
kívül, soha senkivel hadat nem kezd.

Ezen második pénusi háború eredménye az 
volt, hogy Roma uradalma az eddig meghódí
tott birtokokban crősb lábra állíttatott, és Spa
nyolországon kiviil maga Kárthágo is tó'lle füg
gővé tétetett.

3. Koma nevekedő hatalma, 
Hódilványok Ázsiában, harmadik pénusi

háború.
Ettől fogva Roma fő figyelmét napkelet felé 

forditá; és mialatt minden törekvését oda ara
nyozta , hogy világ urává lehessen, segité őtet 
ezen arányában hadi tudományán kívül, mind 
saját okossága,, melynél fogva a’ kisebb hatalmo
kat a’ nagyobbak megbuktatására használta; mind 
pedig ellenségeinek gyengesége.

Legelőször III. Filep máczédoniai király
nak kelle lakolni azért, hogy Hannibálnak segít- 
tséget adott— K. e. 297-ben meg is vereték Q. 
Flaminius Consultól Kinoskephale mellett; és el- 
veszté minden Máczédonián kívüli birtokait. — 
Kéntclcniteték hajóit kiadni, hadi sergét megke- 
vesitni; nagy hadi dijt fizetni és megígérni, hogy 
Roma engedelme nélkül semmi hadat nem kezd.

Ezután Szyriának fordulónak a' Romaiak, 
mive, c’ közben Hannibál Karthágóból III. An
tink bússal, szyriai királyai frigyet kötött, és 
midőn a’ Romaiak a’ Kárthágóiaktól kiadatását 
kívánták, Antiokhushoz futott, és azt fel ingev-

9 *
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Jé hadra Roma ellen;— de K. c. 190-ben Anti- 
okhus a’ magnésiai csatában meggyőzet ett, és 
éppen azon sorsra jutott, melyre a’ máczédoniai 
király.

Mivel pedig tartozék Hannibált is kiadná 
azért ez P/7«7«shoza’ liithyniai királyhoz futott 
és mivel az hasonlókig az. ő kiadására felszolli- 
tatva a' Romaiak által, Hannibál lakját őrökkel 
körül vétette és minden kimenetét clzáratott, 
tehát 183-ban Hannibél ön magát méreggel meg
ölte és így megszabaditá Romát légfélelinesb el
lenétől, kit nóha lcgnagy óbb vezéri dics koszo- 
ruzott; de jellemét kegyetlenség és bitlcnség bé
lyegzik. Ugyan azon évben hala meg az ő nagy 
meggyőzője Scipio Africanus is száműzetése he
lyén, meghagyva végszavaiban: bogy csontjai se 
vitessenek a' hálátlan Romába (ez időre esik a’ 
Philopoemen halála is lásd feljebb.)

Mivel pedig a’ Romaiak már régóta az 4/í- 
hájí szövetség ügyeibe is avatkoztak, azért azon 
szörettség jelenleg is- Mácédoniában //erese ré 
delmet magának, melynek királya Perzeus (fia 
III. Filepnek) örömest ragada meg az alkalmat 
magát ismét szabaddá tenni a' Romaiaktól; de 
Emilias Paidns (fia a’ Kannánál elesetnek) őtet 
erőssen megverő Pydnánát és Romába vive dia
dali innepélyre (triumphus) és hogy azután a’ 
Afáczédoniak még egyszer felzendültck, tehát 
148-ban Alaczédcnia is Romai tartománya téte
tek, ’s kevéssel az előtt Epirust is a’ Romaiak 
icldulák és aláigázák.

Mivel pedig, ugyan ez időben, Akhája is 
a’ hatalmas Roma parancsa ellen. ön magát fel
oldozni es a' szövettségtól elállani merészelt 
ezért egy hadsereg küldetett ellene és 146-ban
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n' gazdag Korinth Mammis által lerontatott és 
egész Görögország Akiiája nevezet alatt Komái 
tartománya tétetett.

Ugyan azon év dhatárzá Kárthágó sorsát 
k végképpen. Ezen város hoszszas béke ideje 
alatt ismét kipihenő magát és élénk kereskedése 
által ujj erőt gyűjtött; jóllehet hatalmas szom
szédja Massinissa szakadatlanul kárt tett nekic. 
Irigy szemmel nézé Koma Kárthágó feléledését, 
és virágzásba indultát; és kényszerítő azt Mas
sinissa méltatlan tetteit elszenvedni; sót a’na
gyobbik Kátó gyűlölete Kárthágo aránt kioltha
tni lan lévén tüzen vizen annak semmisítésére tö
rekedett.

Mivel tehát a’ Karthágoiak nem tűrhetve 
tovább Massinissa boszontásait és foglalásait en
nek pártossait a’ városból kikergették; ’s azért 
Massinissa által megtámadtalak; ők is védelmük
re feltámadának; ebből Roma majd, azon ürügy 
alatt; hogy Kárthágo a’ frigyet megszegte, al
kalmat vén Kárthágo ellen egy roppant had
testet küldeni; ’s noha az míndennémű elégté
telre ajánlá magát; 149-ben Scipio Emiliáuus 
meg is jelenik Kárthágó alatt. Kívánván, hogy 
minden fegyvereik adatnának át a’ Komaiaknak, 
ez meglett! azután hajóikat kiváná, ’s azok is 
kiadatának; de mikor Scipio által azon parancs 
adatott volna, hogy várossokat maguk ronlsákle 
és azt az ország keljében távolabb a' tenger par
toktól építsék fel, ekkor kéttségbe esve dühös 
ellentállásra szénák magukat, mely is a’ Komái
nknak többszöri megveretésükbe került, míg 
osztán a’ 4-dik évben hősi védelem után, melyei 
a’ lakósok magokat végpillanatig óvák 146-ban 
Kárthágó lerontatott , megvétetvén Sc\pio által 
és 17 napi égés után hamvak alá borult, és az
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egész kártbágói vidék afrikai tartomány neve. 
zete alatt romai birtokká tétetett.

A’ karthágói Hispániából a’ Romaiak több 
izbeli hadak által a’ többi szabad Hispániát is el
foglalták egész Lusit ániáig, melyet a’ vitéz Vi- 
riáthus hósileg védett, mig nem ezen jeles férfi 
a’ Romaiak eszközletére titkon meggyilkoltatott 
és romai tartomáuyá tétetett 133-ban Numantia 
is egy húzamos, csudálatnt érdemlő oltalmazás 
után', melyben Mancinus Consul alatt 30.000 
Romaiak verettek meg 4000 Numantiaiak által 
*s végre midóu a’ város megvétetett senki benne 
életben nem találtatott, elfogyván t. i. tűz, fegy
ver és éhség miatt a’ lakósok 8 évek alatt; és 
így az egész Spanyol félsziget megliódola Ro
mának.

És ugyan az időben, mintha a szerencse ép
pen kitünőleg akarta volna kimutatni kedvezé
sét Roma aránt kizárólag; a’ Pergumumi király 
III. Attalus véghagyományánál fogva: Roma az 
egész Pergatnumi birodalom örökössévé lett.

4. Iióma elfajulása,.

I. A’ grakkusi nyugtalanságok; jugurlhai 
és cinibri hadak.

Roma uraság vágyja a’ szerencsétől pártol- 
tatva, már régen minden határokat felyíil múlt. 
vagyon és élledeletvágy járulának még ahoz, 
hogy egy tökéletes önzés képet jelelje, az ázsiai 
pazar fény és dús bővség az erkölcsök régi egy
szerűségét elnyomta; mi közben a’ Romába hur- 
czolt görög mester mívek azokért semmi kárpót
lást nem adtak; mivel ezek a’ gazdagoknál csu
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pán pompául ’s keveseknek szolgáltak szellemi 
kimivelődésökre- a’ sok kincsek, melyek a’ meg
hódított tartományokból Komába öszszc folytak, 
megvesztegették a hajdoni szilárd saját jog ér
zetet, és elrontották a’ ki vívott jogi súhjegycnt, 
minthogy már egyfelől a' hatalmasak pártja 
birtokaik sokaságánál fogva a’ szegényebbeket, 
magasb hivatalokból kizárta; és magát azokban 
vesztegetések által törekedett megtartani; másfe- 
\ől pedig a’ mindenfelől Romába tóduló, ’s 
polgári jogra ottan felvétetett köznép, munka 
hijányja miatt; melyet már a’ gazdagabb, nem a’ 
szakad, hanem rabnépek által vitetett véghez; 
mindinkább szegényedett és azért nem csak a’ 
megvásárol hatásra, hanem a’ zenebonákra is haj
landó volt, mivel az ezen párthoz tartozó de- 
rékebbek és ügyesebbek mindig a töllek megvont 
jogok után küzdenek.

Ezen kiáltó nem-egyarány hozá létre 133- 
ban a' grakkusi nyugtalanságokat, Tiberius Grak- 
kus ugyan is, hogy egy magát jól bíró közép 
nép rendet alakítna; mint népvedő, ismét in
dítványba hozá a’ szántóföld törvényi; de hogy 
azt kivihesse; törvénytelen lépéseket követe; és 
midón az Attalustól hagyományozott kincseket 
is a’ népközt felosztani kívánta, egy támadásban, 
melyet a’ tanácsbeliek az ő pártja ellen intéző
nek agyonveretett.

Azután testvére Cajus Crakhus szerző meg 
magának a’ népvédői hivatalt, ki azon tervet: 
a’ tanács elleni hosszúból; kivívá, hogy a’ Zor- 
tományokbani tisztek feletti biztosság a’ tanács
tól c,vétessék; és nemesi rendnek adattassék ál
tal és még több indítványokat is tett pártja ré
szére, de mivel c’ mellett önzésből, törvényié-
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Ion tettekre is kibocsátkozott, ő is egy a fő
rendek ellen intézett csatában 300 párthíveivel 
együtt megöletett.

Ezen győzelem által még magosbra emelke
dett a’ főrendek és gazdagok kevélysége, és végre 
minden jágok felibe hágtak, minek nyilvános ta
núja volt 112-től 106-ig a’ jugurthai háború. 
Nuinidiában t. i. Massinissa unokája Jugurtha', 
örökös társait lliempsált és Adherbalt a’ Micip
sa fiait, ugyan csak Massinissa unokáit, hogy 
uralkodhasson, megölte j és a’ romai tanácsot, 
mely a’ megölettek jogait védte; megvesztegette 
’s maga részére vonta.

Minthogy pedig a’ népvédő (Tribunus) ezen 
megvesztegetését a tanácsnak szemére vetette j 
’s e’ miatt most Jugurtha ellen tettlegesen kelle 
fellépni; Jugurtha ezúttal is tudta megveszte
getni ajándékokkal az ellene küldött hadvezére
ket, és a’ rá mért büntetést elkerülni, mind ad
dig, míg Metellus Consul rendeltetvén ki ellene, 
általa nehány csatákban megvcrctctt, azután pe
dig Martostól egészen legyőzetett, és liokkus a’ 
mauritániai király által, kihez futott volt, a’ 
romaiaknak kiadatván, Martos diadali hément ét 
Romába ékesítette; azután tömlöczben öletett 
meg éhséggel.

Azonközben a’ romai állomány, egy oly el
lenségtől támadtaték meg, mely rettenetességére 
nézt az eddigieket jóval feljidhaladta.— t. i. 113- 
ban a’ Cimberek és Teutok a’ keleti tenger mel
lől hol laktak, felkerekedvén— (német eredetű 
népek) egy romai serget a’ styriai havasok közt, 
és azután Gallián és Helvétzián átmentekben 
négy erős hadsergeket talpig megvertek, annyi
ra, hogy a’ romaiak nem másként segithetének 
magukon, minthogy a’ tapasztalt Máriást (ki a’
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köznép közzül választott Consul volt, kitűnő e- 
rejii, és nagy vezéri erényit férfi, de c’mellett vad 
és durva — a’ nemességnek ellensége, és azért a’ 
köznép kedveltje) küldék ellenek, ki éppen ak
kor tért vissza a’ jngurthai hadról diadallal, ’s 
az egész huzomos hadfolyta alatt íiégyszer vá
lasztatott Consullá.

Máriásnak sikerűié egy erős tíj hadserget ál
lítani, és azt szoros hadifenyitékre szoktatni, 
melyei midőn a’ németek különböző utakon Itá
liába berontottak volna, a’ Teátokat 102-ben 
Aquae sextiae (Aix várossá) mellett a’ Rajnánál 
valamint 101-ben a’ Cimbereket a’ rercellai téren 
egészen eltörlé.

Ennek következésében Máriás elvetett és al
jas párthívei véli cgybeköttetése által magának 
kicszközlé, hogy hatodszor választatott Consnl- 
láazonban kéntelen volt azok kicsapongásának 
erőszakkal cllenttállani, annyira, hogy a’ velek- 
tartott csatában többen közziilck elveszének.

2. Az első polgári háború.
Ezen háborúk, előkészületei valának a’ kö

vetkező nagyobbaknak , melyek pusztító polgári 
harezok által a’ közállomány elenyésztét vonták 
magok után.— Mig a’ nép minden reménye Má
riás nevére van függesztve, addig Sylla, ki ed- 
digelé e* .Márius alatti táborozásokban magát ki
tüntette, születése és miveletc által arra hivat- 
tatva érzé magát, hogy a’ nemesség pártjának 
feje légyen. — Ezen két nevezetes ember annál 
nagyobb ellensége volt egymásnak, minél egyen
lőbb volt bennük a’ dicsrevágyás.

De mielőtt a’ két párt egymásra támadna, 
kiütött 90-től 88-ig a’ szövettségi háború, az-az,
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azo?< háború, melyet a’ tulajdonképi Italifi népei, 
kik szövet tségeseknek neveztettek, a’ teljes ro
mai jogokért, melyeket mind eddig Injába 
követeltek maguknak; viseltek Roma ellen. Ezek 
kezdetben győzelmesek voltak; de később több 
tncgverctésök után rendbe bozzattak Pompejus 
Strabo és Sylla vezérségök alatt; ki rúllok dia
dali innepélyt tartott, úgy mindazáltal , bogy 
azoknak a’ teljes romai jog megadatott, ezen 
háború Romának több mint 300,000 ifjait emész
tő meg. ’S mivel a’ Marsasok voltak benne a’ fő 
hadviselő népek, onnan mársusi háborúnak ne
veztetett.

Kevéssel ezen háború bévégződésc előtt A- 
zsiában VI. Mitridates pontusi király nagy testi 
és lelki erényü vitéz férfi feltámadó a’ romaiak 
ellen, és mivel Sylla tekintete a' Mársusok el
leni hadban még nagyobbra nevekedett volt, e- 
zen hadnak folytatása is rábizaték; azonban Má
riás oda vette a’ dolgot, hogy a’ fővezérség Syl- 
lától el vétetett, és néki adatott által; most már 
Sylla a néki átadatott hadlábot Roma ellen ve
zérletté, a’ Márius partján lévőket megölette, és 
őtet Afrikába kergette, és így elinduló c’ Mi
tridates elleni hadra, igy kezdődők 87-ben az 
első polgári háború', mert az alatt Márius — 
Cynnával az ő barátjával, kit Sylla liasonlólag 
elűzött volt; visszatért Romába, itáliai minden 
hadainak fokán, hol ő a’ köznéptől is segittetve, 
a’ Sylla pártbiveit öldöste és száműzte, s min
denüket elkobzottá.— Oly tett, mely egész Itá
liában liasonlólag vitetett véghez a’ máriusi párt- 
hivek által; mígnem Máriás, ki erővel szerzett 
eonsulsága harmadik hetében mértékletlcn élete 
következésiben megholt; helytartója Vynna pedig 
két évvel azután katonái által agyon veretett.
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Azonban Sylla, ki Mitridatest Görögország
ból elűzte, és Ázsiába viszatért; és minden el
vett tartományok vissza adására kény szeritette; 
visszajött Itáliába’, meggyőzte a’ Marius fiát; 
megvette Romát, miután nagy része a’ mariusi 
pártnak hozzá átment; és a’ meg nem hódultak 
aránt: öldökléssel, száműzéssel, foglalással, töm- 
löczözéssel embertelenül kegyet,enkedett.—

Azután bizonytalan időre magát dictátorrá 
választatá. Különféle rendeleteket tett, melyek 
a’ Népvédők hatalma korlátlását, a’ tanács hajdo
ni jogainak helyre állítását, a’ tartományok vé- 
detését, és a’ zsarnokságot tárgyazták.— Három 
érek múlva, mindenek bámultára letette hivata
lát, hogy érzéki buja gyönyöreinek kényelmesen 
élhessen, melyekben esztendő múlva halálát is 
találta.

3. Második polgári háború.
Azok közt, a’ Sylla barátjai társaságából, 

kik a’ közállomány vezérlésére törekedtek Cne
us Pompejus volt a’ legjelesb — még inkább a’ 
szerencsétől mint erényétől pártoltatva, tudót fé- 
nyeskedni, egyfelől a’ máriusi párton lévő Ser
torius elleni had bévégeztével , másfelől a* 
szolgák elleni háború végrehajtásával, melyet a- 
zonban már Crassus tulajdonképpen végrehajtott 
volt, midőn a’ népvédői hivatalt vissza állította, 
egyszersmind megnyerte magának a’ tengeri rab
lók elleni főeezérseget az adriai tengeren, és 
mivel azt serényen végrehajtotta, a’ következő 
évben a’ mitridatesi had bízatott rá, melyet Lu
cullus már több évek előtt nagy hírrel és sze
rencsével kezdett; de hadseregei közzé béhara- 
pózott pártosság miatt nem végezhetett cl.
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így (ebát határtalan hatalommal ellátva, és 
legczélszerübb essközökkcl felkészülve, viselő a’ 
hadat a’ romai név ezen fáradatlan ellensége el
len oly nyomáson, hogy Mitridates saját fia 
Pharnáces állal clárultatva, és elnyomatva, or
szága veszte után ön magát méreggel megölte.— 
Miután Pompejus Ázsiát saját nézetei szerint el
rendező, és 63-ban apontusi királyságot, valamint 
szinte az egész szyriai királyságot is romai tar
tományokká tette. Zzidóorszúgot pedig adófize
tővé,— t. i. a’ Makabeusok trón feletti viszályát 
úgy igazította el, hogy a’ kormányt Il dik Uyr- 
kánnak adta, ennek öccsét Arislobulust pedig 
Romába vitte fogságra— Jéruzsálem megvétele
kor ineglátogatá a’ zsidók templomát, ’s bement 
azok akaratja ellenére is a’ szentek szentébe', de 
a’ templom kincseit illetet,cn hagyta.

Azonban Roma a’ legnagyobb veszélyben le
begett— az előzött nyugtalanságok alkalmával o- 
da a’ henye és minden féle rósz emberek akkora 
tömege gyűlt öszve, és sok tehetős fő emberek 
vagyonokra nézt oly alá sülyedtek, hogy Kati- 
linának, egy adósságba méjjen elmerült, minden 
féle gonosz tetre hajlandó, egyébaránt főrendit 
embernek könnyű volt egy összeesküvést koholni, 
melynek czélja volt, elébb csak a’ consulokat öl
ni meg, utóbb pedig egész Romát felégetni, a’ 
tanácsot megölni, és az alkotmányt öszveronta- 
ni.— Csak Cicero vigyázata, bátorsága és szó
noklata szabadithatá meg Romát idején ezen 
vésztől. — Sok öszveesküdtek megbűntetődtek; 
Katilina pedig egy csatában, melyben ő Anto
nins Proconsul és ennek a,vezére Petréjus által 
mcgverctvén , vitézül harezoha, megöletett.—

Az öszveesküdtek közzül voltak kezdetben 
Crassus és Julius Caesar is.j de majd vissza
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léptek, és a' pártot ada hagyták. — Ezen Caesar 
volt az, ki nagyravágyástól ösztönözve, de rend
kívüli tehetségeitől is erősitetve, inár sikercsb 
eszközökkel lépett fel a’ tanács hatalmát meg
törni , és a’ «ep kedvezése által, melyben magát 
vcsztegtő adakozásai által jól meg állapitá, a’ 
legfőbb hatalmat maga kezére keritni.

Ilogy ezen czclját érhesse , kinézé magának 
eszközül a’ bár tehettség nélküli; de kincsei ál
tal béfolyattal bíró Crassust és a’ hadi erényei
vel büszke Pompéjt. — Pompejnak azonban ka- 
sonlö nagyralátó tervei valának; de még is in
kább a’ tanácscsal akart tartani: miittán pedig 
a’ tanács az ő azsiai intézvényeit feltételetleu 
nem hagyá helyben, könnyen hagyá magát meg- 
nyeretni az okosabb Caesar által bizonyos tit
kos egyesületre, mely GO-ban Caesar Pompéj 
és Crassas közti Triani-rirálas acre alatt létre 
jött, hogy a’ nép párt segittségével a’ legfőbb 
hatalmat a’ három férfi közt megossza, hogy pe
dig Caesár ezen legfőbb hatalmat kezére játzhas- 
sa fó törekvése oda ment ki, hogy mégnagyobb 
hadi hírt, egy csapán t ölle függő hadi serget és 
pénzt szerezhessen, az utolsót temérdek adós
ságai lefizetésére; valamint párt híveinek gyá- 
molitására Komában. — Ezért adatá magának a’ 
néppel , mint Consul az Alpeseken inneni és tú
li Galliát az lllyriai vidékekkel együtt, kor
mányzói hatalommal; ’s Áésóbb azok birtokát to
vábbi öt évekre meghosszitatá.

Pompéj ellenben az által vélé legkönyebben 
és legelőbb czéljára juthatni, hogy mindig Ko
mában otthon maradt és a’ tanácsot, ’s népet, 
akaratja szerint hajtá és vezérlé ’s noha His
pániát, miután a’ Consulságot letette; magának 
adatá a’ néppel kormányzaadó tartományai •, e.í
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okból mindazáltal, netn ment cl oda, ha Bein' 
Romából gondoskodók igazgatásáról.

Crassus végre, kinek fóczélja csupán kin
csei nevelése volt és azért magának Syriát ada
ta tartományul; elment oda, ’s később a’ Pár
thusok elleni viadalban Orodestól megverettetvén 
hadisergét, lecsiiletét, fiát, országút, életét 
oda veszté.

Azonközben már az 67-ik évtói fogva Gallia 
a’ Caesár hadi tetteinek néző színje vala; meg
győzé a’ Helretákat, a Galliába benyomuló sve- 
viai fejdelinet Ariocistet német sergeivel együtt, 
a’ Rajnán át űzte; a’ Belgákat és nyugoti Gal
lia népeit bódulatra kényszerítő, kétszer ment 
által Britanniába, több pártütéseit a’ Galloknak 
elnyomta: és mindezekkel nem csak nagy hadi 
hírt és gazdagságot, hanem népszerűsége és ada- 
kozósága által gyakorlott hadi sergének hő hó
dolatát is birti.

Azon időLen Pompéj is Romában mindent 
meg tett és a’ tanács, ’s nép közti nyugtalansá
gokat okosan 1 asználta, magának a’ legfőbb ha
talmat kivívni, noha nem sikerülő neki Dictá- 
torrá lehetni; mindazáltal egyszer tovább félév
nél egyedüli Ccnsul és mindenesetre legnagyobb 
befolyása volt Romában, már közelite végéhez 
Caesár helytartcsága és Pompéjust, barátjai in
tették ’s figyelmeztették, hogy Caesár, őn túl 
nyomó többségű hadi sergével, rá nézve veszé
lyes lehetne, kiváltképp minthogy Romában is 
a’ népvédóh valamint minden alá süljedt fióembe- 
reh is a’ Caesár pártján állanak.

Caesár tehát j arancsot veve a’ tanácstól le
tenni hatalmát, és mivel ezt Caesár csupán a- 
zon feltétel alatt igéié tenni, ha Pompej is min
den hatalmáról lemond ; minthogy ez meg nem
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történt, Caesar is seregeit nem bocsátá el hon
nan ő a’ tanács által haza ellenségének hirdette- 
ték, Pompéj pedig Itália oltalmazására a’ legtel- 
jesb hatalommal mégbizaték;

Most által lépé Caesar erős hadsergével c- 
gyütt a’ Rubikon folyamat, mely Galliát Itáliától 
eiválasztá, és elkezdődök 49-ben a’ második pol
gári háború. Mi alatt Pompej, ki ezen rendkívüli 
eseményre nagy önbizottságból nem is készüle, 
a' consulok és tanács nagy részével Romából alsó 
Itáliába és onnan a’ tengeren által Epirnsba fu
tott— bement Caesár Romába, GO napok alatt 
magát Itália urává tette; azután Hispániába ment, 
meggyőzé ott ellenfele erejét, és visszatérő Ro
mába, hol magát Dictatorrá, és azután Consullá 
választatá.

Most már ellenfelét kezdé űzni, ki Görög
országba vette volt magát ez alatt, és oda jeles 
hadierőt vont össze, egy a’ Diji rakhiumi tenger 
parton szenvedett veszteség után Caesár Thes
sáliábau, a’ dogokat elválasztó pontra vitte; ho
lott Pompej ön túl nyomó hadi erejében , kivált 
lovas hadában szerfelett bizakodva 48-ban a’ 
pharsáliai nagy csatát elfogadd, melyben oly 
teljes megveretést álla ki, hogy Görögországból 
Egyptomba futa, hol azon pillanatban, melyben 
az országba bélépe, az égyptomi király Ptolo- 
tneus eszküzletére, ki Caesártól tartott, orozva a’ 
Nil folyamán egy csolnakban megöletett.

Maga Caesár kevéssel azután Egyptombá ér
kezvén, megsiratá szerencsétlen kimentét ezen 
nagy embernek, ki valaha néki Júliáról a’ leá
nyáról veje, és mint ember, nemes jellemű volt, 
ha szintén mint hadvezér és tiszti egyén, a nagy 
nevet inkább szerencséjének, mint szellemének 
köszönhette.
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Néha Caesar Alexandriában, hol ő a’ Kleo
pátra, és ennek testvére Ptolemeus közti trón- 
követelési viszályt, az első részére döntötte el; 
darab ideig a’ Ptolemeus hada által ostrom alatt 
tartatott; majd mindazáltal kiszabadítván magát 
Ázsiából érkezett segítsége által,— megveré Pto- 
lomenst a’ Nil melletti ütközetben. — Azután si- 
ete Ázsiába, a’ Mitridátes fia Pharnáces által 
támasztott lázzadás elnyomására, melyet rendkí
vüli sebességgel hajtott végre; miért is írá a’ 
romai tanácsnak: jöttem, láttam, győztem'.'.— 
Onnan Af árikába ment, semmisité ott Tapsasnál 
a’ Pompejiakat; ’s visszatére Romába, hol né
gyes diadalt tarta, és czélszerü törvényeket ho
zott a’ rend vissza állítására. (Ez időben jobbita- 
tá meg az Időkönyret (Kalendárium) Sosigenes 
csillagász által, kit Egyptomból hozott magával 
Romába.)

Miután utólsó töredékét is a’ pompeji párt
nak Hispániában, hol annak fejei voltak a’ Pom- 
pej két fiai a’ mundai győzelemben szét szórta, 
magát örökös Dictátarrá rálasztatá, inegajándé- 
kozá régi vitézeit ellenfeleinek békobzott javai
val.— Kihirdető tervét a’ Pártbok, Sarmatük, 
Géták és Németek elleni rettentő háborúra, ’s 
ezt azért tette, hogy hadsergeinek foglalkozást, 
és birodalmának tát olabbi határokat adjon.

Mivel pedig Caestír magán hatalommal ural
kodott, és a’ közállománynak, kivált a’ tanács
nak csupán kül - árnyékát hágj ta meg, és hiúsá
ga annyira ment, hogy utoljára, első vezére 
Antonias «//«/királyi koronát nyilvánosan tétetni 
engede fejére; ezokból azok közt, kik a' bajdo
ni közállnmány el éltesedett alakját még egyszer 
felelecenitbetni hitték-, egy nagy összteesküvés 
ütött ki, melyet J/drct/s és Décitnns Brat as és
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Cassius hatalmas főrendü férfiak, már régóta ter
vezőnek, és K. e. 44-ben Mártius 15-kétt elesék 
Caesar a' tanácsban 23 törökkel át veret ve 
a' Pompéj képszobra előtt.

4. Harmadik polgári háború.
De az össze-esküttek uem nyeréuek magok 

részére nagy partot, mert az alatt a’ nép hozzá 
szőkék egynek uradalmához mivel az nekik a- 
jándékokot és játékokat adott és a’ tanácsnak is 
nagy része Caesár mellett állott. — Könnyű 
volt tehát a’ Caesár barátinak; különösen Anto
nius Consulnak, Lepidusnak a’ lovashad fővezéré
nek ", és Caesár, bugától való unokájának, ’s 
egyszersmind örökössének az ifjú Oetáviánus- 
nak a’ népeket az össze-esküttek ellen dühbe 
hozni mig végre a’ tanács bizonyos nemű kie
gyenlítést hozott létre.

De majd Antonius egy tehettségtele, de 
könnyelmű és erkölcstelen férj nyilvános jeleit 
adta uralkodásvágyjának; és hogy a’ közállo
mányiakat elnyomhassa; kiszálló Decimus Bru
tus ellen Itáliában, noha most Octávián a’ tanács 
mellé állott és ez által egy hadlábbal Brutusnak 
segédjére küldetett és sikerült neki Antoniust 
Mutina (Modena) mellett megverni, ’s magát Ro
mában Consullá választatni; de mivel az Octá
vián nézetei alapjokban még is a’ tanácséival 
és a’ kázállományiakéval nem egyeztek, tehát 
az okos Ooctárián Amtoniussal és Lépidnssal 
43-ban a' második triumvirátust alakitá, mely
nek czélja volt Brutus és Cassius erejét, inelv 
Ázsiában már felkészülve állott, semmivé tenni 
és a’ főhatalmat egymás közt felosztani.

10
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Miután tehát ezek törvényszék elébe idézé
sek, öldöklések s jószág kobzás által mindazokat, 
kik nekik útjokban voltak , elébb állították (kik 
közt volt Cicero is; az ő szónoklatai által meg
sértetett Antonins áldozatja) ki indu Iának Octti
tiantis és Antonitcs a’ közállományiak üldözésé
re Ázsiában és megverék azokat 42-ben a' Phi
lippi melletti kettős viadalban, melyben Cassius 
elesett. Brutus pedig ön magát megölte, azon
nal cl is oszták a’ triumvirek magok közt a' 
birodalmat; úgy pedig hogy végre Octávián nap
nyugtot; Antonius keletét Lepidus pedig Afrikái 
vették.

Míg Antonius keletet zsarolja és Egyptom- 
ban Kleopátrával pazar buja életet folytat, addig 
a’ ravasz Octávián megerősítő magát Romában 
elnyomván a’ pompéji part marad vány it és Le- 
pidust öli részletes uradalmáról lemondani kény
szeríteni.

Minthogy pedig Antonius keleten országo
kat ajándékozott és alapított kénnyé szerint, ki
rályokat tettle és emelt, és végre nőjét üctá- 
viát, az Octávián húgát, magától elutasította, 
hogy Kleopátrával kényelmesben élhessen; ez 
okból az Octávián unszoltára a’ tanács által töl- 
le az Ázsiai parancsnokság elvétetett és Kleo
pátra ellen had izentetett.

Mindkét párt seregei és gáljái összegyüleke- 
zének, és midőn Antonius, a’ Kleopátra taná
csára, kitől magát a’ hadra kisértetni balgata
gul engadé, a’ tengeri csatát nézte volna czél- 
szerübbnek , e’ szerint 31-ben megesék az acti- 
■umi elválasztó tengeri viadal, mely a’ Kleopát
ra idétlen elfutása és Antoniusnak utánna indul
ta miatt, nem csak a’ diadalt, hanem a' világ 
magán uradalmát is Octaviánus kezébe adá.
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Midőn Rctáviánns Ázsiába cs onnan Egyp- 
tiomba ment és neki minden seregek és tartomá
nyok meghődolánuk, bevégzé Antonius életét 
ön fegyverével, Kleopátra pedig mérges kígyó
val , és a’ romai roppant birodalom egy omber 
kezében marada.

5. Ilotnai császárság felállítása.

1. Augustus uralkodása.
Ez időtói fogva kormányzá Augustus Octa

vianus császár (mivel a’ tanács által Augustusi 
czímmel tiszteltetek meg) az egész romai biro
dalmat, mint magán uradalmat közállományi a- 
lakban; a’ mellett, bogy a’ tanácstól és néptől 
minden közállományi hivatalokat magához vont 
és azokat időről időre megújittatta és a’ Princepsi 
vagy Imperatori (parancsnoki) az eddiginél ter- 
jedelmcsb nevezet alatt határtalan hatalmat gya
korol.

Minthogy pedig egyfelől a’ nép (melynek már 
legkissebb részét tették a’ hajdoni romai polgá
rok) megvolt elégedve ha csak kenyere és játé
ka voltj másfelől pedig a' főbbek a’gyakori éle
tet és vagyont veszélyeztető hadakat elunták és 
rend *s nyugalomért ohajtoztak e’ szerint mind 
két rész melyekben egyébaránt is minden köz- 
társasági szellem már kialudt, kedvelni kezdte 
a’ magán uralkodást, ’s annyival inkább, mivel 
az okos Augustus a* közállománynak még némi 
árnyékát meghagyta, és nagy hatalmával szelí
den ’s leghólesebb mérséklettel éltj és így alatta 
Roma legnyugalmasb időszakút éldellé, ’s a* 
küllartományokban is legalább külsőleg remi és 
közbátorság létezett.

10*
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Augustus és barátja Maecenas által pártoltat- 
va és ápoltatva virágzónak Komában a’ mivésze- 
tek és^tudományok •, költők mint Horátz, Vir
gil, Ovid, Tibull ’sat. történetírók mint Sallust 
és Livius sokat tevének arra, hogy azon idő
szak: aranyidőnek neveztessék, jóllehet ezek mind 
görög mintákat utánzónak kissebb nagyobb mér
tékben.

A’ hadak, melyeket Augustus viselt job
badán a’ birodalom határai megerősítését tár- 
gyazák és miedenesetre a’ hadi sergeknek szük
séges foglalkozást adának. — Augustus éjszaki 
Hispánia népeit és minden az Alpesek és Du
na közti országokat megbódittata, 's próbát tett 
Németország aláigázására is, melynek lakói a’ 
Rajna és Duna mellett neki alkalmatlanak valának, 
minek is következéséül 12-től 9-dik évig K. e. 
Drusus az Augustus fogadott fia négy táborozá 
sokban Németország beljébe hatod bé, megerő
sítő a’ Rajnát 50 várokkal, ’s Augustus másik 
fogadott fia Tibérius noha csel által, Németor
szág északi részét is meghajtod a, ’s oda hely- 
tartóságot állított, azon véleményben, hogy az 
örök maradásu léendene.

így tehát Augustus alatt a’ római birodalom
nak nagyobb terjedelme, és biztosb köre volt, 
mint valaha az előtt. — Kitcrjede az, az atlási 
tengertől fogva az Enfrát esig, a’ Rajnától, Ve
zértől és Dunától 's fekete tengertől kezdve A- 
rabia pusztájáig, és Afrika sivatagjáig. — ’S ezen 
világuradalomban csak egyetlen egy parancsa ren- 
dezkedék, kinek hatalma a’ földön legfőbbnek, 
kinek népei legbóldogabbaknak látszanak.
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2. A’ népek váradalma.
De mindazáltal ezen roppant népek-tömegé- 

ben, szivében, és lelkében boldogság és béke iga
zán , és talódilag nem téteze.— Homáiy és se- 
tétség fedezé a’ népeket, és saját bölcsességük 
ür-lámpája nem világitliatá meg nékik az útat, 
sem lépési két nem erósitheté meg az igaz jóllét 
felé\ az elegyült és sokféleképp alakzott bál
ványzás csupa üres játékká sülyede le — és a’ Aj# 
puszta vala, ’s segédet óhajtó elméknek semmi nyug- 
tatást nem adhata.— Csak arra szolgált már, hogy 
a’ papok vagyon-szomját kielégittsc, a’ köznép
nek, hogy vétkeit mezítelenen fedezze j a' mivcl- 
teknek és tudósoknak, hogy legyen mit gúnyol
janak titkon.— Ezen idő philosophiája, noha ta
gadd az istenek létét, még is az igaz Istent 
nem tudd feltalálni.— Csak a’ Stoic ások és új 
Platonicusok közt mutatkozék méjjebb vágy az 
igazság iránt.

Csupán az Izrael népe őrzé még az igaz 
Isten esméretét; de ez is hijánosan, mivel val
lásos fogalmai sokféle előítéletekkel, ’s balvéle- 
ményekkel valának párosulva.— Azonban a’ tisz
ta vallás kútfeje a’ szent könyv nyíltan álla a- 
zok elütt, kik azt használni kívánták — sőt már 
Plolomeus Philadelfus által görögnyel vre is lévén 
az fordítva, kitárva álla a’ pogányok elütt is, ’s 
mivel Izraeliták csaknem minden görög tarto
mányokban léteztek, és ott szorossan tartották 
vallásukat; e’ szerint az egy istenrőli fogalmuk 
a* többi népek előtt is nem volt ismeretlen, ’s 
ezek közzül többen, kiknek a* költött istenek 
sem vigasztalást, sem segédet nyújtani nem tud
lak; az Izraelitákhoz átmentek; ott keresve az 
igaz Isten ismeretében nyugalmokat.
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De sőt a’ pogány népek roppant tömegében 
is mind keleten mind nyugoton, tudton kívül, 
keletkezett az óhajtás, a’ megváltás és megúju
lás aránt.—■ A’ Sybillai maradványok ,, és jóslói 
számvetések (mint a’ Plátójé is) a megévesedett 
világ elenyésztére, és egy megújultnak kezdeté
re mutatának, — melyet egy nagy király fogna 
kormányzani; ki keletről származánd, és kit 
mindennek elkellene ismerni, ki ön jóllétét óhajt
ja. — Oly jelentmenyek ugyan, melyeket a’ ro
mai nem egyébre, mint az ő Caesárjára tudott 
magyarázni $ azonban a’ testileg elmélő zsidó is 
a’ szabaditót nem egyébnek, mint világi királynak 
gondolta, ki Izraelt az idegen uradalom nyomá
sától megszabaditandná, miként Simon Alakabeust 
is az övéi Messiásnak tartották.

Csupán a’ józanabb érzelmű Izraelita, ki a’ 
szent könyvet komolyan olvasta, és értette, várt 
a* Felkenetettben nemcsak vigasztalást nemzeté
nek', hanem idvet a' világnak, és egy mindent 
's még a pogányokat is béfoglaló békeország 
alapítót-—kinek mindazáltal csupa lelki országa 
előtte is titokteljes volt.—

Azonban a’ teljesedés és felfedés ideje kö
zelit» , mivel: Zsidáországban éppen most réte
tek el Judától a' királyi pálcza', mely jóslathoz 
a’ hajdonkor prófétái a’ szabaditó eljüvetét al
kalmazták. —

Tudnillik II. llyrián halála után, kinek jQí- 
lius Caesár Zsidóországban a’ teljes hatalmat, 
adó elengedés mellett, visszaadta volt5 az idu- 
Hieai álnok Herodes Antonius és Augustus ke
gyéből a’ zsidóországi királyságot magához ra
gadta; és mint romaiak hűbérese az utolsó Ma- 
kabeus, u. m. a’ Uirkán unokája megölése után, 
magát a’ Dávid királyi székébe bétolta; de a’
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zsidók gyiilólck a’ tolakodót kegyetlensége és 
hitetlensége miatt, *s azon iparja tetszeni a’ zsi
dóknak, hogy a’ jéruzsálemi templomot nagyobb 
és szebb alakban megépítette, semmit nem segí
tő néki—-sőt még inkább erósité a’ zsidókat egy 
más szabadító király óhajtásában— és imé! a’ 
szabadulás az ajtó előtt álla,— ’s a’ józanabb 
cszméletüek megérek és megérték ama jóslat tel
jesültét : eljön az Ur az ő szent házába— ar Ur, 
kit ti kerestek— a' frigynek angyala, kit ti ki
ránt ak $ mé jelen van! ezt mondja az Ur!! 
Ezen nagyszerű esemény új fordulatot ada az em
beri nem öszves történeteinek.— Mindenek meg- 
uj ulának a világ néző színén;-—új királyi szé
kek— ura súgok , birodalmak, hatalmasságok ala
kúidnak az idők folytával; és a’ világ szellemi
leg mint egy újra teremtető k, mint alább lá- 
tándjuk. —



Igazitandók

Lap sór fiiba igazítás

Z7. 3 Elier Eliezer.
32. 15 Közelített Közelítvén.
42. 8 szembe mentek szembe mentek, ha
43. 14 Efraimot Efraimon.
44. 2 király királyok.
6l. 2 völódi valódi.
84. 26 csatarendet csatarendel.

Más betűbéli Libái Kijavítása as olvasóra bisatiK.


