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Fulvia és az itáliai agrárháború.

Philippi mezején több jeles római család ki
veszett. Brutuson kívül, akinek nem volt sar
jadéka, meghalt Cato egyetlen fia, meghalt Lu- 
ciillusé, Hortensiusé, meghalt Cassius egyik 
unokaöccse, Lucius is. Néhány proskribáltat és 
összeesküvőt elfogtak és megöltek, köztük Fa- 
voniust. Octavianus, akit nekibőszített a kiállott 
borzalmas veszedelem, úgy látszik ez alkalom
mal a félelem kegyetlenségét tanúsította, ami a 
legrettentőbb, s a jelesebb foglyokat megöleté* 
síik előtt inzultálta. A levert hadsereg javarésze 
tisztjeivel a tengerre vonult vissza, hajóra szállt 
és elmenekült Tasosba, ahol egyidőre biztonság
ban maradhatott, nekibátorítani a letört lelke
ket. De annyi csapás után nem lehetett többé 
lebírni az általános csüggedést. Sok jeles férfiú 
megölte magát: Livius Drusus, aki után csak 
egyetlen leánya maradt Rómában, azután 
Quintilius Varus, Labeo és sokan mások. Rövi-
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4 FERRERO

desen mindenki már csak a maga dolgával tö
rődött, s a hadsereg szétfoszlott. A nemesek, a 
konzervativek, a proskribáltak és összeesküvők 
közül sokan különböző helyekre pienekültek. 
Gneus Domitius Tasosban hatalmára kerített 
néhány hajót, fölültette rájuk a levert hadsereg 
sok katonáját és vitorlát bontatott azzal, hogy 
ha egyéb menekvés nincs, kalózkodásra adja 
magát. Cicero fia elmenekült Ázsiába, ahol 
még megvolt a két összeesküvő hadainak né
hány különítménye és flottájuk töredéke: egyik 
Cassius Parmensis vezényletével Ázsia partjain, 
a másik bizonyos Clodius és Turullius vezény
letével Rhodusban, a harmadik bizonyos Ma- 
nius Lepidus vezényletével Krétában. Lucius 
Valerius Messala Corvinus és Lucius Robertus, 
a Brutus mostoha fia, Tasosban maradtak, 
visszautasították a vezényletet, melyet a szige
ten levő katonák fölajáltak nekik és Antonius- 
szal alkudoztak. A hadsereg kincstárának és 
raktárainak átengedésével meg is mentették az 
életüket. Az obszkúrus tiszteknek könnyebben 
megkegyelmeztek, például Quintus Horatius 
flaccusnak, aki meghúzva magát, szép szeré
vel visszatért Itáliába. A katonák többnyire 
megadták magukat vagy elszóródtak. Ez után 
a győzelem után úgy látszott, hogy a demokra
tikus, caesariánus uralom ellenzékét örökre le
győzték. Senki se merte remélni, hogy az a ke
vés kétségbeesett ember, aki a tengerre vetette 
magát, vagy pedig Szicilia ura fordíthatnának 
a háború sorsán. Philippi bekoronázta Pharsa- 
tust. A szabadság meghalt, a seregek most már
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vezéreiknek a triumvireket ismerték el, akik 
mintha mindörökre biztosak lettek volna a ha
talomról, különösen Antonius. Az ütközet után 
a fogoly szenátorok, mikor a triumvirek elé ve
zették őket, tiszteletteljesen köszöntötték Anto- 
niust, de Octavianus ellen néhányan erősen ki
keltek. Haláluk árnyékában a közitéletet előz
ték meg. A katonák tudták, hogy Antonius 
nyerte meg a háborút, Octavianus nem cseleke
dett semmit. Valamennyien úgy vélekedtek, 
hogy Antonius a hatalmat negyvenegy éves ko
rára olyan fáradalmas és hosszú erőfeszítéssel 
szerezte meg, amely föl is ér az eredménnyel. 
Octavianust ellenben inkább megvetésre méltó 
betolakodónak látták, kegyetlen és aljas stréber
nek, akinek a szerencse érdemetlenül kedvezett. 
Ami Lepidust illeti, ő erősen megfogyatkozott 
becsületben, mert a háború hónapjában a hatal
maskodó és cselszövő Fulviával szinte bito- 
roltatni engedte triumviri és konzuli hatalmát, 
engedte, hogy helyette ő kormányozza Itáliát, 
s rávesse magát a szenátusra és a hivatalno
kokra. így azután Antonius, hogy a konzervatív 
pártot valóban megsemmisítette és az utolsó üt
közetet megnyerte, egyedül maradt azon a ha
talmon, amely nagyobb és biztosabb volt, mint 
Caesaré Tapsus után, mert ha meg kellett is 
osztania valamelyest becsületefogyott kollégájá
val, viszont minden akaratát rákényszeríthette. 
Ezért ő volt a főszerzője ama sok és súlyos el
határozásnak, melyre a két triumvir Philippi 
után adta magát. A győzelem dacára is sok ne
hézség volt még. Ki kellett fizetni a katonáknak
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a megígért 20.000 szeszterciuszt és az elmaradt 
zsoldokat, a pénz pedig hiányzott. El kellett bo
csátani a hadsereg egy részét, mert nem bírták 
tovább negyvenhárom légió óriási költségeit. Vé
gül fönn kellett tartani Caesar veteránjainak azt 
a részét, mely március iduszán még semmit sem 
kapott, és a diktátor régi Ígéreteit, melyeket a 
triumvirek, mint a caesari hagyomány folytatói, 
magukra vállaltak. Sürgősen helyre kellett tehát 
állítani a római tekintélyt a birodalomnak ab
ban a részében, ahol pénzt lehetett még kipré
selni: Keleten, amelyet a polgárháború egészen 
fölforgatott. A Pompeius által letört sziriai és 
föníciai fejedelmecskék újra fölbukkantak az 
utóbbi két esztendőben, még pedig sűrűén, egy- 
némelyik Cassius pártfogásából, és hasznot 
szedtek a zavarodáson úgy, hogy a főbb váro
sok megannyi egymással háborúskodó államocs- 
kák voltak. Tyrus fejedelme háborút indított 
Palesztina ellen, s elvette a területe egy részét, 
egyetértve Ptolomaeusszal, Chalkis fejedelmével, 
és segítséget kapva Antigonustól, annak az Aris- 
tobulusnak a fiától, akinek palesztinai hatalmát 
Pompeius vette el, hogy Hircanusnak adja. Pa
lesztinában a polgárháború ismét kitört, színre 
a két trónkövetelő pártja, de valójában a nem
zeti és a római párt között. Ázsia nyugodtabb 
volt, de az utolsó háborúk és rablások miatt 
nagy rendetlenségben: osztály-ellentétek, csa
ládi és pártvetélkedések dühöngtek csaknem 
mindegyik monarkiában és hűbérfejedelemség- 
ben, itt-ott kisebb forradalom is kitört. Nem le
hetett tehát a babérokon aludni. Mindenekelőtt
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elhatározták, hogy félretolják Lepidust, aki csak 
ostobaságokat követett el Itáliában, míg ők a 
philippii háborút megnyerték, s a maga három 
légiójával nem is áltathatta magát azzal, hogy; 
ellenük szegüljön. Az alkalom futó szellője, 
mely szerencséjét mint egy falevelet fölkapta, 
elsuhant, szerencséje tehát esett lefelé. Ami 
a hadsereget illeti, amely a háborúban elesett 
három teljes légió vesztével 40 légióra csökkent, 
természetesen azt határozták, hogy elbocsátják 
Caesar veteránjainak fegyverbe hívott nyolc 
légióját —  Ventidius hármat, Lepidus hármat, 
Octavianus kettőt hívott össze —  s a légiókban 
egyesével elszórt veteránokat. Ezzel a hadsere
get 32 légióra csökkentik. Közülök azt a tizen
egyet, mely Philippinél harcolt és Macedóniá
ban fegyverben maradt, a többi nyolc elbocsá
tása után megerősítik Brutus és Cassius kato
náival, s két vezér közt osztják föl: hat Anto- 
niusé, öt Octavianusé. Octavianusnak adják a 
Lepidus három légióját is, úgy, hogy Antonius 
tizenhét légiót vezényel, az Itáliában maradt 
tizenegyet és a hat macedóniait, Octavianus pe
dig tizenötöt: a hét itáliait, Lepidus három légió
ját és öt macedóniait. Ami Lepidus tartomá
nyait illeti, Antonius átveszi Gallia Narbonen- 
sist, Octavianus a két Hispániát, cserébe áten
gedve Antoniusnak Afrikát, ahol egy kis pol
gárháború tört ki, míg a triumvirek Philippinél 
hadakoztak. Cornificius nem akarta elismerni a 
triumvirek hatalmát, de Sextus, Űj-Afrika hely
tartója, Antonius mellett nyilatkozott. Ebből 
aztán háború lett, melyben Cornificiust leverték
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és megölték. Abban is megállapodtak még, hogy 
ha Lepidus teljes kifosztása veszedelemmel 
járna, Octavianus átengedi neki Numidiát, An
tonius Afrikát. Elhatározták azután, hogy Anto
nius Keletre megy pénzt szerezni pacifikálás 
ürügyével, Octavianus pedig Itáliába megy, há
borút indít Sextus ellen, és megadja végre apja 
veteránjainak a földeket. Ez nem volt könnyű 
föladat. Gallia kielégítetlen veteránjai aligha le- 
hettek többen hét-nyolc ezernél az új háború 
után, de mert valamennyiüknek a legnagyobb 
arány járt a földosztásnál —  200 iugerum, kö
rülbelül 50 hektárnyi —  összesen 3-40000 hek
tár jó itáliai földet kellett találni: rendes eszkö
zökkel szinte lehetetlen vállalkozás. Hányszor 
megígérte a demokratikus párt, és mindig hiába, 
hogy követelőinek részt ad Itália földjéből? 
Hasztalan vésték márványba és bronzba a 64- 
ben, 60-ban, 59-ben elfogadott sok agrártör
vényt, mert a demokratikus pártnak —  amely 
olykor-olykor hatalomra jutott az államban, 
de soha teljességgel s mindig viaskodnia kellett 
a még hatalmas konzervatív párttal —  tisztelnie 
kellett a törvényesség minden látszatát, s csak 
azt javasolhatta, hogy az ager publicus marad
ványait osszák szét és igazságos árakon vegyék 
meg a földeket, sine iniuria privatorum. Már 
most békés megegyezéssel, erőszak nélkül nem 
lehetett elvenni birtokosaitól Itália kedvezmé
nyes, adómentes földjének olyan nagy részét, s 
mindig az történt, hogy az ager publicus sovány, 
szűkös lévén, magánföldeket próbáltak vásá
rolni, de azokat meg mindenki nagyon drágán
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kínálta, s a birtokosok beajánlásai, kérései és 
intrikái láthatatlan béklyókba verték a gyar- 
matkihasítók kezét, még Caesarét is. Másrészt 
a triumvireknek nem volt pénzük, s így ha akar
tak volna, sem tudtak volna földeket vásárolni. 
Viszont mikor Philippinél teljesen megsemmisí
tették a konzervativ pártot s a légiók élén, ame
lyek valamennyien egyek voltak abban a szán
dékban, hogy jobb módot szerezzenek maguk
nak, élhettek azokkal a gyors és erőszakos esz
közökkel, amelyekkel Caesar a tapsusi ütközet 
után nem vethette magát a levert, de el nem 
pusztított konzervativek ellen. Ezekkel az eszkö
zökkel győzhették le egyesegyedül a magánérde
kek titkos, de konok ellenkezését. Antonius és 
Octavianus elhatározták tehát, hogy ennek a 
hét-nyolc ezer katonának földet adnak a tizen
nyolc legszebb és leggazdagabb itáliai város te
rületén, mindegyiken rögtön elvéve minden 
birtokos javainak egy részét, tetszésük szerint 
való kárpótlást Ígérve, amelyet akkor adnak 
meg, amikor majd lehet. Ezeket a gyarmatokat 
mind Octavianus hasítja ki és elnevezik Júliák
nak (Júliáé), mert valamennyit Caesar régi 
veteránjai kapják meg az ő Ígéreteinek teljesíté
séül. Végül elhatározták azt is, hogy végrehajt
ják Caesarnak azt a törvényét, mely az innenső 
Galliának megadja a római polgárjogot. Ezt a 
megegyezést titokban kötik meg maguk között 
és nem terjesztik jóváhagyásra sem a szenátus, 
sem a nép elé. Mert Philippi után a triumvirá
tus megalakításánál elkövetett alkotmányos kép
mutatásnak akkor már nem látták szükségét, s
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nyíltabban tehettek erőszakot személyes hatal
mukkal a köztársasági tradíciókon. Végül An
tonius elkért Octavianustól két másik mace
dóniai légiót is azzal az Ígérettel, hogy átengedi 
neki Itáliában állomásozó két légióját.

Sok újkori történetíró azt hiszi, Antonius 
a Keletre utazást könnyű gyönyörök balga kí
vánságából választotta. Valószínűbbnek tartom, 
hogy szántszándékkal vállalkozott a birodalom 
azon részének a rendbeszedésére, amelyet kor
társai, még Caesar is, a Birodalom legjava ré
szének tartott. Mit értek Európa valamennyi 
szegény, ritka népességű, félbarbár tartományai 
az ázsiai dúsgazdag, jeles műveltségű Kelethez 
képest, ahol a nagy ipari fővárosok, a nagy ke
reskedelmi utak, a tudomány székhelyei és a leg
jobban művelt földek voltak? Magát Itáliát olyan 
intenzív, hosszú, sokoldalú gazdasági és politikai 
válság gyötörte, hogy most már a legtöbbek le
mondtak a béke és a rend valamikor való helyre- 
állításáról is. Caesar ugyan véletlenül szin
tén a Rajna felé fordult, mikor a római ural
mat meg akarta növelni, mert konzulsága vé
gén sehol másutt nem kínálkozott hódítás al
kalma, de ő maga is mindig Keletet tartotta 
Itália igazi prédájának. 65-ben megpróbálkozott 
Egyiptom, 56-ban Perzsia meghódításával, s ak
kor halt meg, amikor éppen új ekszpediciót ké
szített Perzsia ellen, s bizonyos egyezségeket és 
szövetségeket terveit Róma és Egyiptom között, 
amelyek nem egészen világosak előttünk. Kü
lönben a merkantilizmus fejlődése természetsze
rűen arra hajlította a szellemeket, hogy az
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emberi dolgokban a gazdagság fontosságát na
gyítsák, a leggazdagabb országokat tehát a leg
jobbaknak és legtökéletesebbeknek tekintsék. 
Nem kockáztatták-e a triumvirek, hogy a pénz 
híja miatt elvesztik a háborút? Nem megmondta 
Caesar, hogy a világot katonákkal és arannyal 
kormányozzák? Antonius úgy vélekedett, mint 
mestere, és most, hogy volt hadserege, uralma 
alá akarta vetni a leggazdagabb országokat. 
Biztosra vette, hogy ha óriási kincsek urává 
lesz, a Birodalom is uralni fogja. Mint a philipii 
megegyezés többi részében, ebben is el kellett 
fogadnia Octavianusnak azokat a föltételeket, 
melyeket Antonius szabott elébe.

Antonius a 42. esztendő vége felé nyolc 
légióval útrakelt Görögországnak, Octavianus 
pedig három légióval Itáliába ment, előtte és 
mögötte az elbocsátott veteránok özöne, amely, 
most hazatért. Itáliában a jómódú osztá
lyok nagy fájdalommal hallották a philippii győ
zelem hírét. Az utolsó reménység is elveszett, 
Itália a triumvirek, azaz Caesar veteránjainak 
és a hadseregnek kegyelmén volt, s a hadakozó 
forradalom által okozott károk után rettentő 
dolgokat vártak a diadalmas forradalomtól. A 
triumvirek, akik annyi pénzadót követeltek 
abban a válságos időben, mikor a nemes ércek 
úgy megfogyatkoztak, könyörtelenül a bukás 
szakadékéba taszítottak sok birtokost, külö
nösen sok kisbirtokost, akik most már a nagy, 
zuhanásnál nem is próbálhattak belekapasz
kodni az uzsora csipkebokraiba. A leggazda
gabb tőkések közül sokat megöltek, a többieket
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megrémítették, s az uzsorások által összehalmo
zott pénzeket szétszórták a katonák közt, tehát 
nem kölcsönzött már senki, és a birtokosokat, 
akik sem a maguk, sem a más pénzével nem 
fizethettek, szó nélkül megfosztották földjeiktől. 
Sovány vigasztalás volt nekik az az engedmény, 
hogy a javaik eladásából befolyt pénznek egy- 
harmada az övék, mert a földek a legsilányabb 
árakon keltek el. így aztán jórészt megint tönkre
ment az a kisbirtokosság is, amely az előző szá
zadban a nagy köz- és magánvagyonok közepette 
nagynehezen fölküzdötte magát. Ennyi keserű
ség tetézésére aztán még a Fulvia asszonyi 
uralma következett. Ezt a botrányt is el kellett 
szenvednie a megbúsult Itáliának, mely még 
olyan erősen emlékezett és olyan idillikus vissza- 
sírással azokról az időkről, mikor az asszonyok 
még szófogadóan és szerényen bezárkóztak az 
otthoni, tiszta életbe! De most, hogy a régi ne
messég teljes elpusztítása megsemmisítette azt 
az osztályt, amely minden osztálynál jobban fön- 
tartotta befolyásával a tradiciókat, a forradalmi 
szellem tüze a pártokból a tudományokba, az 
irodalomba, a magánéletbe is átharapózott. Ful
via szörnyeteg volt, de ambícióját és dölyfössé- 
gét sok férfiú megtalálta —  ha kisebb mérték
ben is —  a tulajdon feleségében és tulajdon 
leányaiban, akik a felső társadalomban most 
már irodalmi műveltséggel s a szabadság és a 
gyönyörök szokásaival nevelkedtek. Nem eléged
tek meg azzal, hogy otthon maradjanak, nevelni 
gyermekeiket és felügyelni a rabszolgákra, ha
nem ki akartak járni szórakozásokra és maguk
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megbámultatására, míg a férfiak, megbénulva 
a bűnöktől, a tanulmányoktól, az ideges nyug
talanságtól, a filozofikus képzelgésektől, igen 
sokszor szolgáikká vagy áldozataikká sülyedtek. 
A tekintély, akár csak az államban, a családban 
is meggyöngült. Az ősi és zsarnoki páter familias 
laza és széthúzó uralomnak rezignált részesévé 
vált, mint az mindig megtörténik, amikor egy- 
egy túlfinomult és kéjenc kultúrában a férfi 
leteszi a földművelő és főúri rezsimek kemény 
apai tekintélyét, s lágyságában kiengedi kezéből 
a férfiuralom leghathatósabb eszközét: a botot. 
S mint a családokban és az államban, úgy buz- 
gott a régiek és újak harca az irodalomban is. 
A tanulás vágya már az előző nemzedékben any- 
nyira elterjedt a felső és középosztályok közt, 
az új nemzedékben pedig még nagyobb erőre 
kapott. Cicero már megalapította Itáliában a toll 
embereinek dinasztiáját, a tudásnak most már 
elég nagy volt a tekintélye a gazdagság és a ha
talom mellett, s mindig nagyobb is lett, mennél 
inkább tünedezett az arisztokrácia és mennél 
obszkúrusabb népség kezére jutott a hatalom és 
a gazdagság. A politika ellenben vak szerencse- 
játékká vált, mely az egyik napon gazdaggá és 
hatalmassá emelt, de másnap épp oly könnyen 
el lehetett veszteni rajta életet és vagyont. Ezért 
a jómódú osztályok családjaiban sok apa úgy 
gondolta, nem okos dolog fiait az éhes kalan
dorok közé kockáztatni, akik a hivatalokért 
marakodnak, és raffinált oktatáshoz juttatták 
őket. Az apák ilyetén gondoskodásának ke
zére járt sok ifjú részéről testi gyöngeségük,
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félénkségük, lustaságuk, a nyugtalanság és fele
lősség nemszeretése, mely a tudományokra 
hajlandóbbakká tette őket. így aztán azokban 
a válságos esztendőkben, mikor sok mesterség 
vagy ipar pangott, a tanítók és az iskolák bővé
ben voltak a diákoknak: tódultak hozzájuk a 
kis városok jómódú birtokosainak fiai, és fiai, 
fölszabadultjai vagy rabszolgái azoknak a lova
goknak, akik Caesar korában a mezőgazdaság
gal vagy kereskedéssel elég jó módot szereztek. 
Róma tele volt poétákkal, akik költeményeiket 
fölolvasták a publikumnak akár kívánta, akár 
nem, még a fürdőkben is. Ezekben az években 
tanult Titus Livius is, egy gazdag padovai úr fia, 
aki a 42. év végén tizenhét esztendős volt és 
Tibullus, egy jómódú birtokos és lovag fia, aki 
akkor a tizennyolcadik éve körül járt. Tanul
mányokra volt kiszemelve Propertius, egy gaz
dag umbriai birtokos fia, akkor még csak hét
esztendős fiú. Akkoriban kezdett tanulni mind 
az a sok másodrendű poéta és író, a fölszabadul
tak, akiket majd Augustus korában viszont
látunk, mikor retorikát és grammatikát taníta
nak. így alakult ki szabadokból, fölszabadul
takból és rabszolgákból egy latin osztály —  az 
„intellectuelek“ , mondanék ma —  amely hama
rosan elvitatta az intellektuális foglalkozások 
tekintélyét és jövedelmeit a keleti rétoroktól és 
filozófusoktól, addig Róma kultúrájának egyed
uralkodóitól: de úgy, hogy vetélytársai kultúrá
ját segítette diadalra a nemzeti fölött. A régi 
klasszikus római irodalmat megvetették és el
hanyagolták, a görögösség diadalmaskodott
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mindenfelé. Asinius Pollio körül, aki a 42. esz
tendőben az innenső Galliát kormányozta és 
dúsgazdag, művelt ifjú létére ő maga is új dalo
kat (carmina nova) írt, költeményeket az új 
stílusban, egész sereg ifjú költő csoportosult, 
valamennyi büszke ellensége Aennius késő után
zóinak, s mind szerelmes a legmerészebb görög 
újításokba. Köztük a huszonnyolc esztendős 
Virgilius —  Asinius bátorításából —  jóval me
részebb dolgot próbált addig szerzett apró költői 
kompozicióinál: hexameterekben eklogákat írni 
Teocritus modorában. De a szicíliai pásztorok
ban a maga korának embereit, a mezei jelene
tekben korának eseményeit rajzolta és a kon
vencionális görög mezei tájképek közé beszőtte 
néhány szépséges festését a szelid pó-völgyi táj
nak, melyet ő, a csöndesen kanyargó nagy Min- 
cio partján nevelkedett polgár annyira érzett és 
szeretett. Már a 42. év végén hozzáfogott a máso
dik ekloga megkomponálásához —  az első, me
lyet ő írt —  Corydon pásztornak a csélcsap 
Alexis iránt való szerelméről, bukólikus versekbe 
öltöztetve (legalább a régiek úgy mondták) azt 
a bámulatát, melyet egy fiatal rabszolga iránt 
érzett, akit Asinius ajándékozott neki. És készült 
a harmadik eklogára is, melyben Teocritus ne
gyedik idilljét utánozva két pásztort szerepel
tet: először civakodnak, aztán énekben vetél
kednek s a pásztorversekben becsmérlik a 
régi latin iskola költőit, Polliot pedig mint az új 
stílus művelőjét dicsőítik. Aktuális irodalmi 
polémiák az árkádiai pásztorok énekeiben! 
Ugyanakkor Sallustius buzgó szelleme, amelyet
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epéje nekidühített, egy másik évszázados régi
séget zúzott össze: az annalisztikát. Caesar pol
gárháborújában visszaszerezte vagyonát, sokat 
rabolva Numidiában, és visszatérése után nagy, 
fényűzést kezdhetett, villákat és palotákat épít
hetett magának, s vigadozhatott a biztos hata
lom gondolatán, melyet Caesar barátsága révén 
nyugton élvezhet. . .  Március idusza egyszerre 
lerontotta ezt a bizonyosságot és Sallustius ha- 
nyatthomlok menekült a politikai életből, amely 
nagyon is veszedelmessé vált egy ilyen gazdag 
férfiúra. De azért nem békült meg a konzervati- 
vekkel, s alig hogy Philippi után a konzervativ 
restauráció veszedelme teljesen elmúlt, dühét 
tollával szabadította rájuk. Elkezdett megírni 
egész sor történetet, amelynek mind a konzer
vativ párt szégyenét és bűneit kellett föltüntet
nie. Az első, melyet ez időben írt egy Atteius 
nevű görög fölszabadult céhbeli rétor és gram
matikus segítségével, Catilina összeesküvésének 
paradox története volt. Merész megtorlást pró
bált benne a konzervativek ellen: lépten-nyo- 
mon azzal vádolta a demokratikusokat, hogy 
cinkosai voltak a rettenetes cselszövőnek. Ki 
akarta mutatni, hogy az összeesküvést a Sullá- 
hoz hűséges nemesség szőtte, amely elszegénye
dett azért, mert a polgárháború vérontáson szer
zett prédáit nagyon hamar eltékozolta, az össze
esküvés tehát a konzervativ párt szégyene vplt, 
amelyből kivette a részét egyik hősüknek és 
Caesar meggyilkolójának, Decimus Brutusnak 
az édesanyja is. De ha elfogultságból összeza
varta és megváltoztatta is a tényeket, nagy szpl-
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gálatot tett a latin kultúrának, mert a művészi, 
lélektani és észszerű történelemmel fölfrissítette 
az ösztövér annalisztikát, amellyé Rómában 
századok óta az események elmondása szegé
nyedett, s amely épp olyan száraz és ostoba 
konvenció volt, mint az úgynevezett kritikai és 
tudományos történelem, amellyé ma bizonyos 
pedánsok nyomorítanák. Még Atticus és Corne- 
lius Nepos sem merték másképp elbeszélni Róma 
nagy cselekedeteit, mint a századok óta divatos 
módon: évről-évre, szárazon, művészet nélkül, 
mintha a történelem alakjai árnyak lennének 
s az események egyhangú felsorolás egyszerű 
tárgyai. Sallustius azonban a görögök és külö
nösen Tucydides példájára lélektani és művészi 
történelmet írt, az emberek szenvedélyeit anali
zálta benne, az alakokat elevenen megrajzolta, 
az eseményeket észszerű sorrendben beszélte el, 
s bölcseleti és erkölcsi megfontolások alá vette 
őket.

Ez a sok eszmei és politikai ellentét, hozzá
véve a birtokos osztályok aggódását a javak bi
zonytalansága miatt, egész Itáliában kínzó 
gyötrődéssel járt, a boszuérzet és a gyűlölség 
nekivadulásával. Mikor 42 végén megtudták, 
hogy Octavianus hazatértében újra megbetege
dett, még pedig életveszélyesen, Itáliában sokan 
föllélegzettek. Bár halálát akarnák az istenek! 
Annyi bizonyos volt, hogy ha hazatér, valami 
újabb fölfordulást akar a gazdagok és a tisztes 
polgárok rovására. De az ifjú triumvir nem halt 
meg, és eléggé helyreállítva egészségét, a 41. év 
elején visszatért Rómába, ahol Fulvia várta, ké-

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. IV. 2
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szén arra, hogy ifjú vejének jelenlétében épp 
úgy uralkodjék, mint ahogy Lepidusszal uralko
dott. És várta Lucius Antonius, a nagyratörő és 
békerontó, aki abban az évben Publius Servi- 
liusszal konzul volt és akárcsak Fulvia, ő is úgy 
gondolkozott, hogy ez a becsületefogyott, beteges, 
napjaszámlált ifjú nem mer majd ellenszegülni 
Antonius feleségének és becsének. Csakugyan, 
Octavianus, akit betegsége nagyon elgyöngített 
és a földosztás nagy gondja erősen aggasztott, 
nem tért haza harcos szándékkal. Megparan
csolta Salvidienusnak, hogy menjen Hispániába, 
Lepidus tartományába hat légióval, de mert Le- 
pidus semmi áron sem akarta neki adni három 
légióját, belenyugodott, hogy egyelőre nélkülük 
marad. Fölmutatta Antonius leveleit s Ígéretet 
kapott, hogy Calenus átengedi neki a két légiót, 
de nem makacskodott, mihelyt az Ígéret teljesí
tését halasztani kezdték. Semmi gondot nem 
okozva Fulviának és Luciusnak, hozzá kezdett 
a földosztáshoz. Itáliaszerte megbízottakat neve
zett ki, akik a földeket szétosszák, és földmérnö
köket gyűjtött. De sokkal intelligensebb és egy
ben ambiciózusabb volt, hogy sem Fulviával 
kormányoztatni engedte volna magát és hogy 
ne érvényesítette volna triumviri jogait. Emiatt 
hamarosan kedvetlenségek támadtak, és Lucius 
azzal kezdte vádolni, hogy konzuli jogaiban 
megsértette őt. Octavianusnak több oka lett 
volna a panaszra, mert nem adták meg neki a 
két légiót, de eleinte ezt a kellemetlenkedést is 
békén tűrte. Sürgősebb volt neki a veteránok 
földosztása. Rövidesen Itália sok városába —
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melyek közül bátran elsorolhatjuk Anconát, 
rAquinumot, Benevenlumot, Bolognát, Capuát, 
Cremonát, Fermot, Firenzét, Luccát, Pesarot, 
Riminit és Venusiát —  megérkeztek a komiszá- 
riusok, akiknek mindenütt meg kellett állapíta- 
niok, mennyi földet hasítsanak ki a gyarmatos 
veteránok számára, össze kellett állítaniok a bir
tokosok névsorát, s föl kellett osztaniok köztük 
a járulékot, valószínűen a javak aránya, nem
csak a földé, hanem a lábasjószágé, a rabszol
gáké és a mezőgazdasági fölszerelésé szerint. 
Meg kellett szabniok minden kisajátításért a 
kártalanítást, melyet úgysem fizettek meg soha, 
azután a földmérnökök segítségével kijelölték 
a földeket, fölosztották a rabszolgákat és a jó
szágot. Tavasszal mindenütt megkezdték a föld
mérést. A jómódú családok, mint az Albius 
Tibullusoké vagy a Propertiusoké Umbriában, 
elvesztették vagyonuk egy részét. A törpe-birto
kosok, akiknek a megállapított csekély mérték
nél is kisebb mezejük volt, elvesztették minde
nüket. A birtokososztály, az a jómódú itáliai 
polgárság, mely olyan plátói módon kedvezett 
az összeesküvők pártjának, kénytelen volt át
engedni a veteránoknak egy részt azokból a föl
dekből, melyeken az utóbbi esztendőkben annyi 
munkával és annyi uzsorakölcsön árán ültette el 
a szőlőt és olajfát. Meg kellett osztania a Phi- 
lippiből hazatértekkel nyájait, melyeknek a faj
táját följavította, rabszolgáit, akiket olyan 
drágán vett és annyi fáradtsággal nevelt és okta
tott. A veteránok most már nem parlag, megmun
kálni való földeket akartak, mint a régi jó idők

2*



20 FERRERO

katonái, hanem olyan földeket, amelyeket már 
mások kiműveltek, amelyek el voltak látva föl
szereléssel, marhákkal és rabszolgákkal, hogy 
mint jómódú rentiers és valamely községi szená
tus tekintélyes tagjai fejezhessék be életüket.

De a földosztások kezdetén látszólag rette
netes agitáció tört ki Itáliában. A fenyegetett 
városok 42. első hónapjaiban mindenfelől kö
vetségeket küldtek Rómába, intrikálni, könyö
rögni és főképp tiltakozni, amiért csak tizen
nyolc itáliai várost vettek fosztogatóra. Ha már 
Itáliának el kellett szenvednie ezt a kárt, nem 
volt-e igazságosabb megosztani mindnyája kö
zött? Ezek az agitációk, ezek a siránkozások és 
intrikák bizonyosan nyugtalanították a fiatal, 
becsületefogyott és beteg Octavianust, de egy
szerre jóval súlyosabb, váratlan és szinte hihe
tetlen akadály torlódott eléje. Fulvia és Lu- 
cius megdühödtek azon, hogy az ifjú nem volt 
olyan kezes bárány, amilyennek szerették volna, 
s egyetértőén száz ürüggyel beleakadékoskodtak 
a földosztásba. Elkezdték azt mondogatni, hogy 
várni kell vele, mig Antonius visszatér Ázsiából. 
Aztán azzal az ürüggyel éltek, hogy ha a földe
ket azonnal szét kell osztani, akkor is Caesar 
veteránjait, akik Philippinél Antonius vezénylete 
alatt harcoltak, vagy Antoniusnak kell szemé
lyesen elhelyeznie, vagy az ő képviselőinek, 
hogy ne Octavianus, hanem Antonius iránt le
gyenek háladatosak. Octavianus fölmutatta a 
philippii megegyezés szövegét, de Fulvia és Lu- 
cius nem engedtek, sőt úgy látszik, Fulvia addig 
könyörgött és intrikált a Rómában tartózkodó
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veteránok közt, míg végül Octavianus engedett. 
Megbízta Asinius Polliot, hogy irányítsa az in
nenső Gallia komisszióit s a többieket is Anto
niusnak néhány barátjára bízta, például Bene- 
ventumban Plancusra. De a nehézségek termé
szetesen növekedtek, ellenségeinek rosszakarata 
nélkül is. A veteránokat föllovalta hatalmuk, és 
kijelöletlen földeket is elvettek. A vesztett javak 
és kifizetetlen kárpótlások miatt érzett harag a 
jómódú osztályban fölszította a Brutus és Cassius 
népszerűségét, a zsarnok triumvirátus gyűlöletét, 
a szabad intézmények vágyát. A kisbirtokosok, 
akik mindenüket vesztették, gyakran fegyverhez 
nyúltak s zendüléseket támasztottak és ember
halált okoztak, fölvétették magukat Sextus Pom- 
peius seregébe, rabló életre adták magukat, vagy 
fölrakták egy rozzant szekérre a fiaikat és házi 
isteneiket, és Rómába mentek azzal a jóremény
séggel, hogy ott valahogv eltengetik az életüket. 
Róma már amúgy is tele volt a gyarmatosításra 
váró veteránokkal, nemsokára aztán egészen el
árasztotta áldozataik rongyos, éhes tömege, 
amely a templomokban húzta meg magát és ott 
jajveszékelt. Mindennap súlyosabbra vált a 
pénz ínsége is. Antonius nem küldött semmit, 
pedig Octavianusnak meg kellett fizetnie a vete
ránok jutalmát és a szegényebb katonáknak 
némi készpénzt, néhány rabszolgát és szerszámot 
kellett adnia ott, ahol az elkobzottakból nem 
tellett. A kisajátítottak is szakadatlanul sürget
ték a kártalanítás kifizetését. Kezdte eladni a 
proskribáltak és a Philippinél elesett gazdagok, 
Lucullus és Hortensius javait, s ebből szerzett
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is valami pénzt, mert sok veterán és tiszt, a 
triumvirek és a két összeesküvő seregéből egy
aránt, szép summákkal tért haza és bizonyára 
nem kevesen akadtak, akik szívesen belefektették 
pénzüket a potom áron kinált javakba. Ezen- 
fölül adót szedett azokon a városokon, amelyek 
nem kerültek földkobzás alá. De neki sokkal 
nagyobb összegekre volt szüksége. Végső csa
pásul pedig Sextus Pompeius tavasszal éheztetni 
kezdte Rómát, a gabonahozó hajókra vadászva 
a tengeren, mig Domitius az Adrián úrkodott. 
A megmaradt összeesküvők, Brutus és Cassius 
seregének és hajóhadának maradványai, Staius 
Marcus, Cassius Parmensis, Clodius, mind Sex
tushoz vagy Domitiushoz csatlakoztak, úgy, hogy 
erejük és bátorságuk igen megnövekedett, Sex- 
tusé még inkább, mint Domitiusé.

Octavianus ekkora szorultságban nem ma- 
kacskodhatott. Szerencsétlenségre az erőszako
sokat az engedékenység jobban felbőszíti, mint 
minden provokáció, így aztán Lucius és Fulvia 
zaklatásai nem hogy szűntek volna, hanem 
még szaporodtak. A két megigért légiót nem 
adták át. Calenius és Asinius Pollio, akikre a 
dölyfös asszony szintén rávetette magát, az ő 
ösztönzésére megtagadta az átvonulást attól a 
hat légiótól, melyet a triumvir Salvidienus ve
zényletével Hispániába akart küldeni. Végül pe
dig Lucius úgyszólván hátba támadta merész 
árulással, s megpróbálta kihasználni a birtokos
osztályok ellene való gyűlöletét olyan módon, 
hogy a veteránok se elégedetlenkedjenek. Több 
beszédében hangoztatni kezdte, hogy most már



ANTONIUS ÉS CLEOPATRA 23

nincs szükség újabb kobzásokra, mert a proskri- 
báltak javaiból még fönnmaradt annyi, hogy 
abból bátran kielégíthetik a veteránokat. Octa- 
vianus általános gyűlöltsége, a kobzások rettegése 
vagy fájdalma 'és az elégedetlenség mindenkit 
könnyenhívővé tett, s mindenki azt mondta, 
Luciusnak igaza van, Octavianus csak azért 
folytatja a kobzásokat, mert ez az ő őrülete, 
hogy lekötelezze a katonákat, meggazdagítva 
őket. Óriási és talán Lucius várakozásán túl
csapó mozgalmat támasztottak egész Itáliában 
ezek a beszédek, melyeket Lucius csak azért 
eszelt ki, hogy ellenfelét megtévessze és meg
zavarja. A jómódú itáliai polgárság azzal ál
tatta magát, hogy Lucius egyetért Murcusszal 
Octavianus helytelenítésében. Akik a konzer- 
vativ pártból megmaradtak, váratlan és szinte 
hihetetlen jóindulattal fordultak Lucius felé. A 
fenyegetett földbirtokosok abban a hiszemben, 
hogy a konzul az oltalmazójuk, fölbátorodtak 
és fegyverrel szegültek a kobzások ellen. Min
denütt verekedések kezdődtek, a falvak
ban, a kis városokban és Rómában is. Ró
mában éjjel-nappal rabolt, gyilkolt a minden
felől fölbukkant gonosztevők véghetetlen raja, 
és a nyomor, az Ínség, a veszedelem akkorára 
növekedett, hogy igen sok kézműves, fölszaba
dult és idegen, nem találva többé munkát, nem 
érezve magát biztonságban, nem birva tovább 
az élelmiszerek drágaságát, boltot csukott és el- 
széledt szerencsét próbálni más városokban. 
Antonius és eleinte Fulvia pártján is sokan meg
ijedtek ennyi mozgolódás láttára és attól, hogy
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elidegenítik a veteránokat. De Luciust most már 
sodorta az a mozgalom, melyet ő kezdett, őt is 
rászedte ennek az agitációnak a látszata, és to
vább ment, nyíltan a kifosztott birtokosok 
védőjéül szerepelt, s úgy látszott, rövidesen Itália 
legnépszerűbb emberévé válik nem a veteránok 
közt, hanem azokon kívül. Beszédeivel és agi- 
tációjával a legrettentőbb szorultságba kergette 
Octavianust. Most már nyíltan azt hangoztatta, 
hogy csak Caesar ama veteránjainak kell földet 
adni, akiket március idusza után újra soroz
tak és akik Philippinél harcoltak. Az otthon ma
radiaknak nem jár semmi. Egész Itália helye
selt s a tapasztalatlan huszonkét éves ifjú, aki 
annyi szélvészt látott föltámadni maga ellen, 
megzavarodott, s néhány hónappal azután, hogy 
már azt hitte, az utolsó próbát is kiállta és a 
végső veszedelmeket is legyőzte, engedett és 
igyekezett szelídíteni az elkeseredett publiku
mot. Föl újította Caesarnak azt a törvényét, mely 
egy esztendőre elengedte a házbéreket ötszáz 
szeszterciuszig Itália többi városaiban és két
ezerig Rómában. Elhatározta, hogy a földosztás
nál nem nyúlnak a szenátorok javaihoz, a hozo
mányokhoz, a veteránok számára kiszabott te
rületnél kisebb földekhez, hogy a kisbirtokosok 
megmeneküljenek a teljes csődtől. Ekkor Vir- 
gilius, aki átérezte a kisbirtokosok bánatát, hi
szen ő maga is kisbirtokos volt, először merte 
az „aktuális44 politikát —  ahogy ma mondanók 
—  tárgyalni bukolikus költészetben. Első eklo- 
gájában megindultan és örvendezve fejezte ki a 
maga és az itáliai kisbirtokosok háláját a fiatal



ANTONIUS ÉS CLEOPATRA 25

triumvir iránt, akit még nem ismert. Versébe 
egy keveset belékevert abból a félig vallásos ra
jongásból, amely Caesar megdicsőítése után a 
holtak helyett az élőket kezdte körülfogni, a 
győzelmes demokratikus párt meggyilkolt ala
pítója után az új vezéreket:

0 Meliboe, Deus nobis haec otia fecit:
Namque érit ille mihi semper Deus; illius 

aram
Saepe tener nostris ab ovilibus imbuet 

agnuSy

s a mezei alkonyat békességének szelíd leírásá
val végezte:

Et iám summa procul villarum culmina 
fumant

Maioresque cadunt altis de montibus 
umbrae.

De Octavianusnak sovány kárpótlás volt 
Virgilius pásztorainak kultusza azért az elége
detlenségért, melyet engedményei a Rómában 
tartózkodó veteránok közt támasztottak. Már 
azelőtt is kevés tiszteletet mutattak iránta, most 
pedig egyenesen felbőszültek ellene, vakmerő 
demonstrációkban törtek ki és megöltek néhány 
tisztet is, aki ellenük szólalt. Octavianus, aki 
nem merte megbüntetni a tisztek gyilkosait, a 
katonák elcsöndesítésére úgylátszik megígérte, 
hogy fölemeli a számát azoknak a városoknak, 
amelyek területén gyarmatokat hasítanak. El
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határozta azt is, hogy a veteránok rokonaitól 
sem vehetnek el szántóföldet. A katonák kifize
tésének meggyorsítására az ő állítása szerint 
kölcsön vette, valójában pedig egyszerűen el
szedte azokat a pénzeket, amelyeket Itália 
templomaiban szent kincsekül őriztek.

így tehát 41 nyarának elején nem mutat
kozott sehonnan menekvés Octavianusnak, 
mert ha egyik veszedelemből kivágta magát, 
szükségszerűen a másikba futott: vagy félelem 
és izgalom nélkül kielégíti a veteránok kapzsi
ságát, elkeserítve a jómódú osztályokat, vagy] 
magára zúdítja a veteránok haragját, anélkül, 
hogy valamelyikkel is megkedveltetné magát, ha 
részben az egyik, részben a másik csoportnak 
próbál eleget tenni. Közben Antonius Görög
országba vezette a seregét és ott időzött egészen 
a tavasz kezdetéig, azután úgy vélte, hogy misz- 
sziójához nincs szüksége nagyobb katonaságra, 
Lucius Március Censorinust kinevezte Görögor
szág és Macedónia helytartójává és elment Ke
letre. Nem azért, hogy véghetetlen dőzsöléssel 
pazarolja az idejét, mint sok modern történetíró 
állítja, vakon követve a felületes régi elbeszélése
ket. Alig ért Bythiniába, tömérdek küldöttség 
fogta ostrom alá egész Kelet városaiból és ál
lamaiból, vagy igazolni a viselkedésüket, vagy 
a hűség jutalmát kérni, vagy valamely igaz- 
talanságot fölpanaszolni. És Antoniusnak bele 
kellett ereszkednie a dinasztikus cselszövések, 
községi vetélkedések, politikai bűnszövetkezetek 
sűrű nagy erdejébe, pártolni az egyiket, üldözni 
a másikat, hogy politikai pártot teremtsen ma
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gának, helyreállíthassa a rendet, s mindegyik
ből pénzt zsarolhasson. De ennek a keleti po
litikának a mesterkedéseiben, amely politika 
miatt kétszáz év óta annyiszor megfájdult Róma 
feje, nem utánozta sem az első prokonzulok és 
ázsiai udvarokhoz küldött követek első rendsze
res és dologkönnyítő hatalmaskodását, sem Sulla 
világos fölfogását és határozottságát, Lucullus 
sietségét és tervelő merészségét, Pompeius mél- 
tóságos, bár sokszor csak látszó tekintélyét, 
sem Caesar ügyességét, biztosságát és készségét. 
A philippii döntő győzelem után Caesar volt hely
tartója újra levetette azt az óvatosságát, amelyet 
a hatalom hirtelen felelőssége miatt öltött ma
gára március idusza után. Egészen kedvére érezte 
magát helyzetében, mint új fővezér és új Caesar, 
és a siker elbizakodottságában nemcsak vissza
szerezte, hanem túlozta is a maga régi termé
szetét, amely egy intelligens, de hamar fáradó, 
könnyen megértő és elhatározó, de könnyen 
túlzó, felejtő és zavart okozó ember egyenetlen, 
könnyelmű és mulatós természete volt. Szen
vedélyes, vehemens férfiakban gyakori a haj
landóságnak ez az időnként való elváltozása. 
Belévetette magát a gyönyörökbe és a vállal
kozásokba, össze-vissza oldott és bogozott, rá
szedette magát a sok férfi és asszonyi cselszö
vővel, egyéni rokonszenvét belékeverve politikai 
lényeibe és politikai érdekeit gyakran aláren
delve furcsa temperamentuma szeszélyeinek. 
Van a hatalomnak bizonyos fegyelme nemcsak 
arra nézve, aki engedelmeskedik, hanem arra 
is, aki parancsol. Ez a fegyelem —  a régi



28 FERRERO

rómaiak jól ismerték — főképp azt diktálja, hogy 
akinek másokon uralkodnia kell, őrizkedjék bi
zonyos cselekedetektől, amelyek ha magukban 
ártatlanok vagy tetszetősek is, kisebbíthetik a 
presztízsét. De ez a rendetlen és lángeszű főúr, 
aki az örömtanyák, a dinomdánomok és katonai 
táborok világában élt, most, hogy Kelet leg
főbb urának tudta magát, akárcsak Nagy Sán
dor, vidáman faképnél hagyta ezt a tradiciót 
és fegyelmet is. Hátgörbítve, némán szótfogadó 
udvar finom bókjai helyett a tivornyák duhaj 
közvetlenségét akarta maga körül. Nem igyeke
zett tiszteletet gerjeszteni környezetében, meg
jutalmazni az engedelmeseket, elnyomni a szó- 
fogadatlanokat, hanem az arcátlanokat és im- 
pertinenseket kereste, bátorította. Kegyelte 
azokat, akik borsosán mertek beszélni s modor
ban és szavakban olyan szabadosságra ragad
tatták magukat vele szemben, amilyen csak 
egyenrangúak közt divatos. A keletiek kevés 
ilyen kedvükre való prokonzult láttak még eddig, 
s hamarosan éltek is az alkalommal. Egész sereg 
bennszülött szélhámos és kalandor hízelegte 
magát kegyeibe. Mindenesetre Antonius még e 
zűrzavarban is végzett valamit. Nagy összeg 
pénzért rá tudta venni Herodes, Antipater fia, 
Hircanus Aetnarcának főminisztere Palesztiná
ban, hogy Tyrust szólítsa föl az elhódított légiók 
visszaadására. Intézkedett kétszáz hajóból álló 
flotta gyűjtéséről, aztán Ephesusba ment, és az 
ázsiai tartományra két évi adót vetett, amelyet 
két év alatt kellett beszolgáltatni, megbocsátott 
több kiváló philippii szökevénynek, köztük Cas-
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sius öccsének, de megöletett minden össze  ̂
esküvőt, aki csak kézre került. A keleti politi
kába vágó egyéb kérdéseket is megoldott, és a 
bohócok, táncosok, muzsikusok kíséretével, 
akikre pocsékolta a pénzt, utazást kezdett 
Frigián, Galacián, Cappadócián keresztül, ün
nepségeken és lakomákon vigadott, mindenütt 
pénzt hajszolt, megváltoztatta Kelet politikai 
térképét, s az uralkodók legszebb feleségeivel 
és ágyasaival mulatozott. De sok hódolathoz és 
kevés pénzhez jutott, mert Brutus és Cassius 
magukkal vitték az összehalmozott tőkék java
részét, amely most már a katonák kezén volt 
vagy a kvesztorok pénzesszekrényeiben, a hadak 
podgyászai közt, az elbocsátott katonák házai
ban hevert, vagy hazavitték a trákok, a ma
cedóniaiak, akiket lovasi zsoldjukkal hazaküld
tek országaikba. Missziójának ebben a nagyon 
fontos részében tehát kudarcot vallott. Mikor 
végre Ciliciában Tarsusba ért, életének egyik leg
fontosabb és sajnos, egyik leghomályosabb ténye 
következett rája: találkozott Cleopatrával. A 
régi történetírók Antonius utolsó tizenkét esz
tendejének történetét szinte egyetlen szerelmi 
regénybe foglalták össze, és drámaian elbeszé
lik, hogy a negyvenéves triumvir parancsot 
küldött Egyiptom királynőjének, jöjjön Tar
susba és tisztázza magát ama vád alól, hogy 
Cassiust pártolta, és a végzetes asszony, aki íté
letre ment, elcsábította, eszét rabolta a philippii 
győzőnek. De mindenekelőtt nem egészen vi
lágos, hogy Antonius parancsolta-e Tarsusba 
Cleopatrát maga tisztázása végett, vagy Cleo-
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patra ment-e el, akár jószántából, akár a 
triumvir barátainak tanácsára, Antoniushoz? 
Ez a második verzió is igaz lehet. Mindenesetre 
annyi bizonyos, hogy Gleopatra elébe ment 
Tarsusba, olyan pompával, melyet a régiek na
gyon regényesen írnak le, és nemcsak bocsá
natot kapott Antoniustól, hanem azt is kivitte, 
hogy Antonius segítse őt egyiptomi uralmának 
megerősítésében, amelyet az utóbbi események 
részben meglazítottak, s nagy udvariassággal 
meghívta, hogy töltse a telet Alexandriában.

Nem csoda, hogy ennyi elfoglaltság, terv és 
gyönyör közepette Antonius keveset törődött az 
Itáliából érkező hírekkel, talán mert távolról 
nem vélte a dolgokat olyan komolyaknak és ne
hezeknek, amilyenek csakugyan voltak, s bizo
nyosan nem nagyon bánta, ha Octavianust meg
zaklatták az övéi. Ezért aztán elment Szíriába, 
ahol kevés idő alatt és kevés fáradtsággal letette 
hatalmukról a bitorló fejedelmecskéket, és Gas- 
sius apró helyőrségei is megadták neki magukat. 
Fulvia, mikor észrevette, hogy férje ünnepségek 
közben és keleti királynők oldalán úgy elfe
lejtette Itáliát, mint egy kicsiny, messze földda
rabot, és hogy keleti utazása jóval tovább tar
tott, mint ahogy számította, attól félt, hogy az 
ő hatalma is meggyöngül Rómában. Nem a fél
tékenység, hanem az ambíció sarkalta, azért el
feledte Luciusszal való meghasonlását a birto
kosok védelme miatt, s teljes mértékben meg
egyeztek abban, hogy tömérdek bonyodalmat 
támasztanak s így férje megint kénytelen lesz 
Itália dolgaira fordítani figyelmét. Mind a ketten
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olyan temperamentummal voltak megáldva, 
mely a forradalmakban legaikalmatosabb a cse
lekvés embereinek. Mind a ketten könyörtelenek, 
bajkeverők, minden kockázatba belerohanóak 
voltak, gyűlölségükben megátalkodottak, s ügye
sen változtatták a támadásokat. Octavianus, aki 
nagyon is kimutatta, hogy békét akar, a maga 
bizonytalanságával még nagyobb merészségre 
és erőszakosságra bátorította Fulviát és sógorát. 
Már a nyár kezdetén Octavianus veteránküldött
ségek útján azt javasoltatta Luciusnak, hogy 
kössenek egyezséget, ami később Teanumbari 
meg is történt. Az egyezségben még azt is elfo
gadta, hogy a földosztást csak a philippii harco
sokra korlátozza. De Lucius és Fulvia ezen új 
merészségre kaptak, s nemcsak kötelezettségei
ket halogatták különféle ürügyekkel, hanem azt 
színlelték, hogy Rómában cselvetéstől félnek, s 
barátaikkal Praenestébe mentek, Antoniusnak 
azt írták, hogy nagysága veszedelemben van, s 
újra elővették 44-ben megbukott tervüket: tönk
retenni Octavianust és szerencséje roncsain meg
alapítani Marcus Antonius és családja egyedül- 
való hatalmát. Bizonyára úgy reménykedtek, 
hogy erre a célra igénybe vehetik Antonius tizen- 
egy légióját, mely a Pó-völgyében és Galliában 
állomásozott Galenus, Ventidius Bassus és 
Asinius Pollio vezényletével. Octavianus csak tíz 
légiót állíthatott szembe velük —  beleértve azt 
a hatot, melyet Salvidienus vezényletével Hispá
niába küldött —  mert annyi fenyegetés köze
pette nem bírhatta rá Lepidust, hogy adja át 
neki az ő három légióját. Sőt ki is békült vele,
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odaígérve neki Afrikát. Bizonyosra vehetjük 
azonban, hogy Calenus, Ventidius, Bassus és 
Asinius feleletükben Lueiust és Fulviát óvatos
ságra intették. Mindez a nagy agitáció okvetle
nül sok bizonytalanságot támasztott a gyarma
tok kihasítóiban és meglassította a földek kijelö
lését, s nemcsak az elbocsátott veteránok, hanem 
a fegyverben álló katonák is azt akarták, hogy 
a két triumvir békéje tartós legyen. Oktalan do
log volt tehát polgárháborút idézni föl a birto
kosok védelmében és a veteránok ellen, mikor a 
demokratikus párt hadsereggé változott. Anto
nius néhány barátja, mint például Barbatius, 
nyíltan ellenük volt. Octavianust, aki csakugyan 
a békét akarta és Antonius tábornokainak szán
dékát kémlelte, könnyen rá tudták venni, hogy 
megint közbelépésre bírja a veteránokat. Titkon 
fölbiztatta Antonius két régi légióját, amelyek 
földet kaptak Ancona körül, hogy küldjenek 
követséget Luciushoz és Octavianushoz, s nyi
latkoztassák ki a seregeknek azt a közös óhajtá
sát, hogy a béke meg ne zavartassék. Octavia- 
nus természetesen késznek nyilatkozott, hogy 
az egyenetlenséget a seregek Ítélete alá bocsássa, 
és hozzátette, hogy ő barátja Marcus Antonius
nak. A küldöttségek, mai szóval beszélve, zsűrit 
alakítottak, s meghívták Octavianust és Lueiust, 
hogy meghatározott napon jöjjenek össze, ter
jesszék elő okaikat és hallgassák meg az Ítéletet 
Gabiban, abban a kis városban, —  fele úton 
Praeneste és Róma között, egy tavacska partján 
—  mely most gabonaföldek alá van temetve és 
csak egy templom romjai emelkednek ki belőle.
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Nagy sereg veterán csakugyan össze is gyűlt Gabi 
körül a meghatározott napon. A Fórumon elhe
lyezték a bírák székeit s két másik széket, egyet 
Octavianusnak, egyet Luciusnak. Octavianus 
meg is jelent.

De nem jelent meg Lucius, s azzal a vád
dal mentegetődzött, hogy Octavianus cselt vetett 
neki a Gabiba vezető úton. Most már sem ő, 
sem Fulvia nem törődött Antonius tábornokai
val és a veteránokkal. Praenesteben a szenátus 
és a lovagi rend megmaradt konzervatívjei gyűl
tek össze, akik hirtelen barátaivá lettek a két 
bajkeverő rokonnak. Ezek a csatlakozások és 
az itáliai városok nagy kedvezése fölbátorították 
őket, s azzal áltatták magukat, hogy a katonák 
ellenkezését könnyen legyőzhetnék Ígéretekkel. 
Elhatározták, hogy hadsereget gyűjtenek, lá
zadást támasztanak az itáliai városok közt, és 
mindenképpen Octavianus kárára törnek. Üj 
hadsereget könnyen gyűjthetnek, mert az ifjak 
sokan vannak, s a Rómából elmenekült kézmű
vesek és azok a kisbirtokosok, akik mindenüket 
elvesztették, szívesen soroztatják magukat, mert 
nincs miből élniök. Ezért Afrika régi helytartó
ját, Sestiust fölbiztatták, hogy támasszon láza
dást Octavianus új helytartója, Fango ellen, aki 
Caesarnak volt centuriója. Ügy látszik, Boccus 
mauritániai királyt is sürgették, hogy próbáljon 
támadást Octavianus hispániai tartományai el
len. Megbízottakat küldtek egész Itáliába, hogy 
sereget gyűjtsenek. Különböző személyeket rá
bírtak arra, hogy menjenek különféle vi
dékekre, biztatni a sorozásokat, vegyék rá
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a municipiumokat, hogy adják át Lucius- 
nak a templomokban elhelyezett pénzeket, 
s készítsék elő a birtokosok lázadását. Tud
juk, hogy Campaniára vonatkozóan ezt a 
megbízatást Tiberius Claudius Nero vállalta, 
aki Caesar alatt szolgált, és 44. március tizen
hetedikén már azt javasolta a szenátusban, 
hogy jelentsék ki zsarnoknak, s megegyezett 
egy bizonyos Caius Velleiusszal, egy campaniai 
gazdag birtokossal, Pompeius volt tisztjével és 
barátjával. Lucius és Fulvia tehát nagy láza
dást akartak kelteni Itáliában és polgárháborút 
akartak kezdeni Octavianus ellen, kényszeríteni 
Antonius tétovázó tábornokait, hogy közbelép
jenek és eltiporják a közös ellenséget még a 
távollevő vezér parancsai nélkül is. Rövidesen 
mindenki eszében föléledtek a társadalmi for
radalom emlékei. Itália megint fölkelés előtt 
van, mint akkor, nem a polgárjog megszerzé
sére, hanem megvédeni földjeit a veteránok 
mohósága ellen, s helyreállítani apái szabad 
köztársaságát? Mindenki a múltból következte
tett a jövőre és azt hitte, hogy a rettenetes 
epizód is megújulhat. Bizonyosan félt tőle 
Octavianus is, s nem merte határozottan el
nyomni a lázadás nyilt készülődéseit és a kon
zul mesterkedéseit. Megelégedett azzal, hogy; 
elutasította Clodiát, visszahívta Salvidienust, ő 
maga is embereket toborzott és pénzeket vett 
föl az itáliai városok templomaiból. Csak oly
kor-olykor öntötte ki haragját, mely a szívét 
dagasztotta, gyilkos epigrammákat írva Fulvia 
ellen. Egyik úgy látszik ránk is maradt, nagyon
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szellemes, de olyan brutálisan trágár, hogy itt 
nem fordíthatnék le. A nyár végén Lucius és 
Octavianus ágensei vetélkedtek Itália városai
ban az ifjakért, a veteránokért és a templomok 
pénzeiért. A tizenegy légió legutóbbi csökken
tésének jótéteményét megsemmisítették az új 
sorozások. A veteránok közül sokan, még Anto- 
niuséi is, Octavianus lobogója alá álltak, de a 
kifosztott birtokosok nyiltan Lucius mellé. A 
lakosság nyiltan az ő pártján volt. Lucius és 
Octavianus párthívei közt sokszor véres vere
kedések történtek. A helyzet hamarosan olyan 
fenyegetőre fordult, hogy sok gyarmat veterán
jai követeket küldtek Antoniushoz Keletre és 
kérették, térjen sürgősen haza és állítsa helyre 
a békét. De Octavianus még mindig tétovázott, 
s még egy utolsó egyezkedést próbált, Praenes- 
tébe szenátorok és lovagok küldöttségét me- 
nesztve. De ez is kárbaveszett.

Ekkor Octavianus végre nekibátorodott An
tonius tábornokainak habozásán, és cselekvésre 
határozta magát: ellene fordult ama városok 
egyikének, amelyekben az ellenség emisszáriu- 
sai a legjobban intrikáltak, mert példát akart 
adni. Itt bukkanik föl először Agrippa, akiről 
eddig csak azt tudjuk, hogy elkisérte Octavia- 
nust Apollóniába és hogy ő is az összeesküvők 
vádlói közt volt. Agrippának a következő évben 
prétori hivatalra kellett kerülnie. Octavianus 
neki adta át egyik seregének vezényletét, azután 
ősszel, Lepidust két légióval Rómában hagyva, 
megkísérelte, hogy Norciát rajtütéssel vegye 
meg. A rajtütés nem sikerült, kénytelen volt

3*
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tehát ostromot kezdeni és mert az ostrom is 
soká húzódott, Sentinum ellen fordult, meg
támadta, de itt sem járt szerencsével. Lucius 
megbátorodott az ellenségnek ezeken a kudar
cain, támadást kisérelt és olyan merészséget, 
amely valószínűen jel akart lenni egész Itáliá
nak a lázadásra: összebeszélve római párthívei
vel, kevés katonaság élén hirtelen rávetette 
magát a városra. És Lepidus —  gyöngeségből 
történt-e vagy Octavianus iránt való rosszaka
ratból? —  nem is próbált ellene szegülni. Föl
ment a Fórumra, nagy beszédet tartott, s nyíl
tan kijelentette, hogy azoknak a köztársasági 
eszméknek a harcosa, melyek olyan drágák 
voltak Itália jómódú osztályainak. Azt mon
dotta, azért harcol, hogy elpusztítsa a triumvirá
tust, mely Brutus és Gassius legyőzésével célját 
érte, és a köztársaságot akarja helyreállítani. 
Bátyja, Antonius, kész letenni a hatalmat és meg
elégszik azzal, ha konzullá nevezik ki. Azután 
közellenségnek nyilvánította Octavianust. E meg
lepetés hírére Octavianus tekintélyes haderővel 
Róma felé menetelt, ahonnan Lucius, nem tud
ván ellenállani, kivonult és visszatért seregéhez, 
mely nem tudjuk hol volt összegyűjtve. Ilyen 
furcsa és ravasz módon kezdődött el a háború, 
melynek elbeszélése a régieknél annyira töre
dékes és homályos, hogy nem tudtam össze
állítani érthető történetét. Csak annyi világoso
dik ki belőle, hogy egy bizonyos pillanatban Lu
cius Antonius táborba vonult hat újonc légió
val a Via Cassián, elébe Salvidienusnak, aki las
san visszatérőben volt Galliából, mögötte Asi-
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nius és Ventidius. Lucius közre akarta fogni. 
És az, hogy Agrippa sok idejét elrabolta ügyes 
hadimozdulatokkal —  melyek leírása nagyon 
zavaros —  így aztán Salvidienus meg tudott me
nekülni üldözőitől, jókor oda tudott sietni, és 
Agrippával egyetértve azzal fenyegethette Lu- 
ciust, hogy foglyul ejti. Ez volt Agrippa ka
tonai lángelméjének első megnyilatkozása. Bizo
nyos végül az is, hogy Lucius, meg akarván me
nekülni Salvidienus és Agrippa üldözéseitől, ősz 
végén Perugiába zárkózott, ahol Octavianus 
ostrom alá fogta. Fulvia pedig, aki Praenestében 
maradt, eközben sürgette Ventidiust, Asiniust és 
Calenust, hogy tizenegy légiójukkal menjenek 
segítségére, Plancust meghívta, hogy Picenum- 
ban fegyverezzen föl három újonclégiót, s ba
rátait arra ösztökélte, hogy siettessék az itáliai 
városok lázadását. Most már a kockát elvetet
ték: ha Lucius és Fulvia helyesen Ítéltek, Itália 
fölkelő városai és Antonius észbekapó táborno
kai pusztulásba kergetik Octavianust.

De sem Itália nem kelt föl, sem Antonius 
tábornokai nem mozdultak segítségükre. Hasz
talanul biztatta Tiberius Claudius Nero a cam- 
paniai birtokosokat fegyverfogásra és hasztalan 
próbálta fölzendíteni még a rabszolgákat is. 
Hasztalan igyekezett Fulvia Antonius barátai
val Campaniában és egyebütt harci dühhé tü
zelni a konfiskált birtokosok szelíd tiltakozá
sait és a jómódú osztályok plátói köztársasági 
vágyakozásait. A társadalmi háború óta elvál
toztak az idők. A jómód, a kultúra és az, amit 
művelődésnek hívnak, elfinomították, de el
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is bénították ezeket az osztályokat, melyek el
szoktak már a fegyvertől, inkább a kereskedelem
hez és a tudományhoz szoktak, mintsem a há
borúhoz, az egyes családok megoszlottak a sa
ját jólétük önző hajszolásában, s nem mertek 
szembeszállni a hadsereggé vált demokratikus 
párt hatalmával, melyet olyan óriásinak láttak. 
S most, mikor olyan sokat siránkoztak az el
szenvedett erőszakok miatt, a döntő pillanat
ban jobbnak látták megmenteni amijük még 
maradt és belenyugodtak, mintsem hogy azt is 
kockára tegyék. Lucius egyedül maradt Perugia 
magaslatán, a mozdulatlan nemzet közepette, 
magános harcosa olyan ügynek, melynek ka
tonája sem akadt már. A fáklya, melyet azért 
gyújtottak ki a magasban, hogy Itáliának tud- 
tul adja: itt az idő a fölkelésre, lassan égett, fo
gyott, elégett anélkül, hogy sikról-sikra, hegy- 
ről-hegyre visszafeleltek volna a lázadás tüzei. 
Agrippa, akire Lucius ellen való ügyes had
mozdulatok után a fővezényletet bizták, de
cemberben és januárban nagy földhányásokat 
hordathatott össze Perugia köré, minden oldal
ról körülszorítva a várost, Lucius erős és gya
kori kirohanásai dacára, és ki tudta lassan 
éheztetni anélkül, hogy háta mögött kigyúlt 
volna a rettegett lázadás. A perugiai háború si
lány paródiája lett a társadalmi háborúnak. És 
ha már Itália nem mozdult meg a bajkeverő 
demagóg védelmére, aki olyan hamar a kon- 
zervativek fejévé lett, Antonius tábornokai a ma
guk tizennégy légiójával —  a tizenegy régivel és 
a Plancus három újonc légiójával —  csak nem
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engedik, hogy vezérük öccsét hét légió kicsiny 
hadserege leverje? Azonban —  bátor Perugia 
állapota januárban és februárban napról-napra 
rosszabbodott —  Calenus nem is mozdult Gal
liából, Asinius, Ventidius és Plancus pedig kö
zeledtek ugyan Perugiához, de semmi komoly 
erőfeszítést nem tettek az ostromlott fölszaba
dítására. Ugyanabban a helyzetben voltak, mint 
amelyben Octavianus és Hirtius volt Modena 
alatt, mikor Decimus Brutus fölszabadítására 
mentek. Nem voltak biztosak katonáik felől, s 
nyugtalankodtak rajta, hogy mit fognak szólni 
a háborúhoz, ellene voltak Lucius és Fulvia 
őrületes politikájának, akik éppen akkor kezd
tek háborút a veteránok kárpótlásainak elvo
nására, mikor mindnyájuk hatalma a légiók 
hűségén függött. Ilyen helyzetben azután még 
Fulvia sem tudta megmozdítani őket. Arra lett 
volna szükség, hogy a philippii győző vagy sze
mélyesen jelenjék meg, vagy küldjön parancsot. 
De Antonius sem parancsot nem küldött, sem 
személyesen nem érkezett. Mig öccse se
regével éhséget szenvedett Perugia falai közt, 
addig Antonius, aki azon a télen Alexandriába 
ment, vesződség nélkül elkergetve Sziria feje- 
delmecskéit, ünnepségek és szórakozások köze
pette mulatozott a királyi palotában, konzuli 
jelvények nélkül, görög módra öltözve, mint egy 
magánember, Egyiptom királynőjének vendége 
és kedvese. Ezért aztán a nagy veszedelem szét
szórta őket, mindenkinek váratlan módon. Már
cius elején Lucius az éhség kényszerítésére meg
adta magát. Octavianus nem akarta fölingerelni
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Marcus Antoniust, azért jól bánt vele, szabadon 
engedte, katonáinak is megbocsátott és lobogói 
alá hívta őket. De a kiállott félelmek és a legyő
zött veszedelem nagyon elkeserítették, s a ve
teránokat nagyon fölbőszítette ez a háború, 
mely egy pillanatra mintha veszedelemmel fe
nyegette volna a földosztást. Hogy a veteránok
nak eleget tegyen, hogy megfélemlítse Itáliát és 
végképp rábírja a kobzásokon és a triumvirek 
uralmán való megnyugvásra, megölette a peru- 
giai decuriókat és a foglyul ejtett szenátorok és 
lovagok egyrészét. Néhány jeles családot ismét 
kioltottak: Caius Flaviusét, Brutus barátjáét, és 
Clodius Bithinicusét. A várost a katonáknak 
akarták dobni fosztogatóra, de még a fosztogatás 
előtt leégett, úgy látszik, véletlenségből.

És közben —  ó, dolgok iróniája! —  a 41. 
év vége és a 40. év eleje közt a jó Virgilius meg
komponálta negyedik eklogáját „a világ megúju- 
lásáról“ Pollio barátja tiszteletére, akinek 40- 
ben konzulságra kellett jutnia, és akinek közben 
fia született. Minden hányatott időben, amikor 
a kultúra elterjed, a valóság ismeretének vágyá
val együtt szétömlenek a misztikus vágyakozá
sok, az alaktalan transzcendentális reménységek, 
és valóban akkor divatoztak is bizonyos sztoi
kus és akadémikus eszmék, amelyek úgy látszot
tak, mintha megfelelnének a Rómában régebb 
óta észlelt etruszk babonáknak, és a Szibillák 
könyvébe fölvett vallásos tradícióknak, ame
lyek szerint a világ időnkint megújul. A „világ 
megújulása" társalgási téma volt, és egy harusz- 
peksz, Volcatius előjelét is látta abban az üstö
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kösben, mely a Caesar győzelmi játékai idején 
44-fyen megjelent. Virgilius, aki „aktuális44 témák 
tárgyalásán buzgólkodott, megragadta e fiú szü
letésének és Pollio konzulságának alkalmát, hogy 
dallamos versekben megénekelje ezt a filozofi
kus és vallásos zagyvalékot, és megjósolja, hogy 
Pollio konzulságával a béke, a rend, az igazság 
korszaka fog beköszöntem, és a fiú abban fog 
élni. Szóval a poéta ügyesen azt ajálta, hogy 
reménykedjenek a triumviri uralomban, mely
nek ilyen derék férfiai vannak, de jaj, a jós
latra a perugiai öldöklés és tűzvész volt a felelet.



Cleopatra és Octavia.

Sok történetíró szigorúan megrótta Anto- 
niust, amiért Alexandriából olyan közömbösen 
engedte, hogy a katasztrófa rászakadjon Peru- 
giára. Ügy vélekednek, hogy ha akkor Itáliába 
ment volna és átvette volna a hadak vezényletét, 
könnyen leverhette volna Octavianust. Vala
mennyien tovább szövik Cleopatra és Antonius 
szerelmi regényét, melyet a tarsusi találkozástól 
datálnak, és az alexandriai találkozást hosszú, 
könnyelmű dinomdánomnak írják le, amely
ben Antonius egészen beléfeledkezett a gyönyö
rökbe. Aki azonban észbe veszi, hogy megtör
tént dolgok után könnyű a bölcsesség, az talán 
Antoniust sem fogja ilyen szigorúan megitélni. 
Valószínű, hogy a perugiai ostromról, mely 41 
őszének végén kezdődött, mikor a Földközi-ten
geren félbeszakadt a hajózás, Antonius csak a 
40. év tavaszán kapott hírt. Akkor pedig már 
vége volt az ostromnak. Az utóbb kapott hírek-
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bői továbbra is jelentéktelennek látta Itália ba
ját: olyannak, amely magától is hamar megor- 
voslódik. Meg kell gondolni ezenfölül, hogy nem 
helyeselhette ugyan öccse és felesége hóbortos 
politikáját, akik mintha elfeledték volna, hogy 
az egész demokrata párt a hadseregben volt már, 
sőt maga volt a hadsereg, de nem is hagyhatta 
magukra őket, nem próbálhatott féket vetni rá
juk, ha nem akarta ellenségeivé fordítani leg
közelebbi rokonait. Végül pedig amilyen bizo
nyos, hogy Marcus Antonius azon a télen nagy, 
dinomdánomot ült a Ptolomaeusok óriási, 
pompázó, dús királyi palotájában, bizonyos az 
is, hogy a téli tivornya közepette akkora vesze
delemnek kellett szemébe néznie, amely ha 
látszatra nem is, de valójában volt olyan sú
lyos és elhatározó, mint amelyeket addig kiállt: 
Cleopatra magát feleségül és Egyiptomot nász
ajándékul ajálta föl Antoniusnak, mint ahogy 
fölajálta Caesarnak is, aki 45. végén szándékosan 
visszatért Rómába. Azokból a szóbeszédekből, 
melyek akkoriban keringtek és azt hiresztelték, 
hogy Caesar elveszi Egyiptom királynőjét és a 
birodalom székhelyét Alexandriába teszi át, föl
tehet jük: egy pillanatig Caesar is habozott, és 
Cleopatra azzal ámította magát, hogy a világ 
történetének tengelyét a Tiberis torkolatától át
helyezi a Níluséhoz. Cleopatra most megismé
telte nagyszerű ajánlatát Antonius előtt, és 
könnyű megérteni, hogy nem azért, mert új 
szerelemre gyulladt a szép és erős Antonius 
iránt, hanem ravasz politikai számításból. 
Egyiptomot talán az antik világ Franciaorszá
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gának nevezhetnők. Bőségesen termő és csodá
latosan megművelt földjéről került ki évente 
majdnem az egész len, amelyből a Földközi
tengeren duzzadó vitorlákat szőtték. Annyi ga
bonát termelt, hogy nemcsak a maga sűrű la
kosságát tudta megelégíteni, hanem külföldre 
is eladhatott belőle. Szorgalmasabb volt minden 
más országnál. Alexandriában tömérdek ügyes 
kézművesnek adott kenyeret, akik házaikban, 
a maguk szövőszékén szőtték a legfinomabb 
vásznat, saját kemencéjükben gyártották az üve
get, papirt, illatszereket és ezer más cikket, ame
lyeket aztán gazdag kalmárok kivittek a világ 
minden országába. Mestere volt az elegánciá- 
nak és pompának, sok ország és részben Itália 
számára ő szolgáltatta a gipszműveseket, szob
rászokat, festőket, diszítőket és a fényűzés min
táját. Híres székhelye volt a tudományoknak, 
a legmesszebb tájakról, még Görögországból is 
odasereglettek a tanulók orvosi, csillagászati 
és irodalmi iskoláiba, melyeket az udvar tartott 
fönn Alexandriában. Nagy világpiac lévén, 
nemcsak minden országnak ekszportálta ipari 
cikkeit cserébe a nemes ércekért, melyeket 
összehalmozott, hanem jórészt az ő hatalmán 
volt a Szélső Kelettel, a drágaköves Indiával és 
a feákok mesés földjével való kereskedés is. 
Abban azonban elütött Egyiptom a modern 
Franciaországtól, hogy erősen elhízott népének 
nem volt hátgerince. Afféle beteg test volt, amely 
támaszték nélkül nem tud a lábára állni. A 
munkamegosztás —  mely a civilizáció ered
ménye, csakhogy Egyiptomban túlságos nagy
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volt —  az egész nemzetet végsőkig széttagolta 
osztályokra, csoportokra, művészetekre, mester
ségekre, családokra és egyes emberekre, akik 
mind csak a maguk érdekével és gyönyörével 
törődtek. Az egész nemzetet: a nagybirtokok, a 
holtkéz és a kincstári javak gyarmatosaitól, akik 
alázatosan, szinte szolgai alárendeltségben él
tek, a szabad, dolgos, de egyedül csak a megta
karított pénze halmozásával törődő parasztság
tól, Alexandria szorgalmas, eszes, de izgékony, 
zavargó, vérengző kézműves és kozmopolita né
pétől fokról-fokra fölfelé haladva a kereskedők 
jómódú osztályáig, amely Egyiptomot, mint a 
világ nagy útjainak legjobb gócpontját szállta 
meg, a gazdag birtokosokig, akik csodálatos 
fényűzést fejtettek ki, az udvart az elegáncia 
és hivalkodás legfőbb székének tekintették, de 
nem alakítottak politikai és katonai arisztokrá
ciát, és indolenciából vagy gőgből eunuhokkal, 
fölszabadultakkal, kalandorokkal és idegenek
kel le engedték szorítani magukat a magas hi
vatalokról, a papi osztályig, amely csak gazdag
sága és hatalma növelésére volt mohó, föl a 
sűrű, elméletileg jól elrendezett, de korrupt, 
harácsoló, pénzpréselésre buzgó és kötelességeire 
hanyag bürokráciáig, föl az udvarig, mely 
polypmódra telhetetlenül szíttá a pénzt, nemes 
ércek óriási kádja volt, zűrzavaros kohója in
trikáknak, bűntetteknek, kicsi és kegyetlen di
nasztikus árulásoknak, amiket maroknyi cso
portok az aljasság véghetetlen ügyességével kö
vettek el az egyetemes közönbösségben. Ez az 
elvénhedt királyság valamelyes nyugtalan tétlen
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ségben élt. Nagyszerű adminisztrációja volt, s 
amellett mindent el engedett pusztulni, a Niius 
csatornáit is. Minden esztendőben megvolt a 
maga királybuktató palotaforradalma, és köz
ben nem tudta megorvosolni még legapróbb 
politikai nyavalyáit sem. Tenger gazdagsága 
volt és hadsereg nélkül állott, más országok szö
kevény rabszolgáiból kellett valamelyes katona
ságot toboroznia. Tudománya és művészete 
volt, de csak nagynehezen mozdult Róma ellen, 
hihetetlen intrikák árán. És végül odáig jutott,
—  az elvénhedt egyiptomi diplomácia utolsó ki- 
eszelése! —  hogy királynéját mint egy prostituál
tat odakínálta egy római prokonzulnak. Cleo- 
patra asszonyi uralmát sokan ellenezték, külö
nösen a felső osztályok jobb részében. Hogy 
milyen okokból, nem tudjuk. Talán mert szégyel- 
ték ezeket a Caesarral és Antoniusszal való sze
relmeskedéseket, talán kegyencuralmának tel
hetetlen kapzsisága, szeszélyes kegyetlensége és 
zavarai miatt. Szüksége volt tehát Róma segít
ségére, hogy biztonságban ülhessen trónján. 
Caesar nagyon korán elhalt, s így Cleopatra 
Antoniust igyekezett megszerezni, nemcsak ma
gát ajálván —  tudta, hogy ez nem lenne elég
—  hanem országát is.

Nem éppen vakmerő föltevés, hogy Egyip
tom ünnepségei, hizelgései, csodái, Cleopatra 
égő gyönyörei és ragyogó szofizmái föltüzelték 
azon a télen Antonius egyszerű és nem éppen 
mély szellemét. Antonius visszaesett mulatós, 
tékozló, könnyelmű természetébe, megint haj
lott a hivalkodó pompára, és bizonyára sokkal
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inkább tekintette Caesar tanítványának és politi
kai örökösének magát, mint Octavianust. Caesar 
utolsó hat hónapjában, mikor a diktátor annyi
szor változtatott fölfogást és annyi új tervet fa
ragott, Octavianus Apollóniában volt. Rómá
ban a diktátor mellett Antonius élt, aki hama
rosan legintimebb bizalmasa lett neki, ismerte 
minden gondolatát, s részben saját kezéből 
kapta meg március idusza előtt, részben halála 
után vette át a diktátor összes iratait, amelyek 
közt ott voltak a perzsiai háború tervei. Látta 
tehát utolsó hónapjaiban is, mikor a monarki- 
kus és ázsiaias ambiciók háborgatták. Az az 
eszme, hogy fölvegye a nagy terveket, melyek 
a diktátor előtt életének viharzó és csillogó esté
jén fölvillantak s amelyeket részleteiben talán 
egyedül ő ismert, az az ambició, hogy új Caesarrá 
váljon, magára öltve a halottét, természetesen 
csak erősítették Cleopatra és udvara csábításait. 
Ha véghezvinné Perzsia meghódítását, ő lenne 
a birodalom legnagyobb és leghíresebb férfia. 
Legfőbb akadálya a pénz szűke volt, és Egyiptom 

* bőven adhatott neki . . .  De 40. tavaszán egy 
váratlan esemény megzavarta Antonius és Gleo- 
patra terveit. Ha Itália 41-ben a társadalmi há
ború paródiáját láthatta, 40-ben a mithridatesi 
háború paródiája kezdődött Ázsiában. Ázsia fe- 
jedelmecskéi, akiket Antonius és Antigonus, a 
nem kegyelt palesztinai trónkövetelő elkerget
tek, a télen fölbiztatták a partuszokat, törjenek 
rá a római tartományokra. Azt mondották ne
kik, hogy Szíria és Ázsia megriadt az Antonius 
vetette óriási sarcoktól és szívesen fogadja a
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betörőket. A chtesifoni udvarnál Labienus fia, 
aki Philippi után ott tartózkodott, fölajálta, hogy 
ő majd vezeti a partusz seregek egy részét, mint 
ahogy a polgárháború itáliai szökevényei Mithri- 
dates hadait vezették. Antonius Alexandriában 
volt. Sziriában és Ázsiában, ahol Decidius Sacsa 
és Titus Munatius Plancus helytartóskodtak, 
Cassius régi, kicsiny helyőrségei elismerték új 
urukat. A rajtütés tehát sikerülhetne. És csak
ugyan tavasszal, talán februárban, Antonius hí
rét vette, hogy egy sereg, Labienusnak és Pa- 
corusnak, a partusz király fiának vezényletével 
elárasztotta Szíriát Chtesifon és Apamaea felől. 
Ekkor egy időre elhagyta a Cleopatrával való 
alkudozásokat, az ázsiai birodalom kétségeit, 
álmait és illúzióit, március elején kis hajóhad
dal elindult Alexandriából és Tyrus felé vitor
lázott, ahol úgy látszik, meggyőződött róla, hogy 
az invázió visszaverésére tekintélyes megerősí
tést kell hozatnia Macedóniából és Itáliából. 
Rögtön elküldött hajót gyűjteni minden kikö
tőbe, hogy olyan hajóhadat szedhessen össze, 
amellyel átszállíthatja a légiókat. Belenyugodva 
abba, hogy Szíriát egy kevés ideig az ellenségre 
kell hagynia, úgy határozott, hogy Gypruson és 
Rhoduson keresztül Ázsiába és onnan Görögor
szágba megy, erős hadsereget gyűjt s aztán 
azonnal visszafordul Keletre, elűzni a partuszo- 
kat. Mikor ő eltávozott, a városok csekély hely
őrségei, melyeken jóval nagyobb haderő ütött 
rajtuk, hamarosan megadták magukat. Decidius 
ellenállást próbált Apamaeában, de mikor La
bienus bujtogatni kezdte ellene a katonákat, Bru-
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tus és Cassius régi légionáriusait, Antiochiába 
futott. Labienus megvette Apamaeát, megölette 
csaknem az egész kis helyőrséget, aztán Deci- 
dius után ment Antiochiába, a várost ostrom 
alá fogta és meg is vette. Decidiusnak Ciliciába 
kellett menekülnie. Sziria és Fönicia már csak
nem a partuszok hatalmán volt, kivéve Tyrust, 
ahová mindenfelől odamenekültek a megma
radt rómaiak, mint 47-ben Chalcedóniába, mi
kor Mithridates elárasztotta Bythiniát. Közben 
Pacorus Palesztinába ment a hadsereg egyik ré
szével, Labienus pedig a másikkal Cilicia meg
hódítására indult.

Antonius Ephesusban tudta meg itáliai fu
tároktól nemcsak Perugia ostromát, hanem azt 
az új fölfordulást és félelmetes zűrzavart is, 
amely a város megadása után pártjában kiütött. 
Űj és nagyon komoly akadék volt ez a triumvir
nek, ki már javában háborúskodott a partuszok- 
kal. Az az épület, amelyet olyan fáradságosan 
emeltek Philippinél, s amely még néhány hó
napja mintha évszázadokat megcsúfolt volna, 
nem fog-e most egyszerre összeomlani? Octavia- 
nus rettentő öldöklése Perugia után annyira 
megrémítette barátait és rokonait, hogy vala
mennyien menekvőben voltak. Fulvia háromezer 
lovas kíséretében, akiket tábornokai küldtek 
neki, Brundisiumba ment, és éppen Gö
rögországban utazott, hogy Athénben majd 
megvárja őt. Plancus elhagyta három lé
giójának vezényletét és Fulviával menekült. 
Anyja, Júlia, Sextus Pompeiushoz mene
kült, aki nagy udvariassággal fogadta. Asi-

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. IV. 4
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nius Pollio seregével a Pó torkolatára vetette 
magát, védelmi állásában. Ventidius Bassus —  
úgy látszik —  Brundisium felé vette útját, mert 
mindenki a parthoz akart közeledni, hogy biz
tos összeköttetése legyen Antoniusszal. Fulvia 
és Lucius sok párthíve közül ki Sextus Pom- 
peiushoz futott, ki Antoniusnál keresett mene
déket. Köztük volt Servilia fia, Marcus Junius 
Silanus és Tiberius Claudius Nero, aki lopva ki
kötött Nápolyban feleségével, annak a Livius 
Drususnak a lányával, aki Philippinél megölte 
magát és egy másfélesztendős fiúcskával, akinek 
egy napon —  szerencse szeszélyei! —  Tiberius 
császárrá kellett válnia. Octavianus egyedülvaló 
ura maradt Itáliának, mely csaknem minden je
lesebb embere nélkül volt —  vagy kimúltak, 
vagy elmenekültek —  s rászabadíthatta beteges, 
hatalomtól megrontott, nyugtalanságtól, gyűlö
lettől és félelemtől elkeseredett ifjúságának ártó 
dühét a gyöngékre, dölyfös kéjenckedéssel és 
haragos kegyetlenséggel. Ura maradt Itáliának, 
de nem vidám és boldog ura, hanem tele féle
lemmel tulajdon győzelmén, tele haraggal Anto
nius iránt és aggodalommal Antonius bizonyta
lan szándékai miatt, tele konoksággal és gőggel 
és epével a közgyűlölet miatt, amelynek céltáb
lájául tudta magát. Ügy látszik, ebben az időben 
követte el magánéletének legundorítóbb csele
kedeteit. A perugiai öldöklés után, mintha még 
nem lakott volna jól az erőszakoskodással, neki- 
bőszült. Elkobozta majdnem egész Norcia terü
letét, mert polgárai emléket állítottak a város 
védelmében elesetteknek, s az emlékmű fölirata
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azt mondta róluk, hogy a szabadságért haltak, 
jeléül annak a makacsságnak, mellyel a jómódú 
itáliai polgárság a régi köztársaságot visszasírta. 
Meggyorsította a gyarmatok kihasítását, bőke
zűen bánva Caesar összes veteránjaival. Asinius 
Pollio helyére Alfenus Varust ültette innenső 
Galliában, és Itáliát a régi katonákra hagyta. 
Megint erőszak és rablás riasztgatott minden vi
déket. De ugyanezt az erőszakosságot engedte 
szabadjára magánéletében és az apró dolgokban 
is. A plebejusok, fölszabadultak, idegenek pőréi
nél csak úgy vaktában sújtott le a kínzás, a ha
lál és a keresztrefeszítés Ítéleteivel, úgy, hogy a 
nép elnevezte hóhérnak. Mértéktelenségre és já
tékra adta magát zabolátlanul. Rómát betöltötte 
dölyfös cédasága botrányaival. Hol ennek, liol 
annak a szép római matrónának a házához kül
dött, hogy parancsoljon a gyaloghintajával. . .  
És a matrónának nyomban el kellett fogadnia a 
meghívást. Nagy hatalma mellett is gyanakodott 
és irigykedett mindenki másra, tulajdon dol
gozótársaira is, akiknek a képességei nem voltak 

f meg benne. Még Agrippa is, akinek elméjét pe
dig tisztelni kezdte és akit igen fiatal létérp is 
prétorrá emelt abban az esztendőben, panaszko
dott néha emiatt, és vigyázott, nehogy túlságo
san felköltse Octaviánus féltékenységét. Gőgös 
és egyben félénk, hivalkodó és egyben gyönge 
lévén, nem akarta lealázni magát odáig, hogy ő 
kérje elsőnek a békét, de félt a háborútól is. 
Biztosra vette, hogy Fulvia, kinek férjén való 
hatalmát ő is túlbecsülte, épp úgy, mint a 
többiek, bosszuállásra fogja ösztökélni férjét.

4*
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Emiatt aljas és különös intrikákat bogozott. 
Agrippa a maga zászlai alá tudta szerezni Plan- 
cus két elhagyott légióját, de a lovasság Sextus 
Pompeiushoz ment, a harmadik légió pedig 
csatlakozott Ventidiushoz. Octavianus, úgy lát
szik, egy pillanatra meg próbálta vesztegetni 
Galenust, Ventidiust és Asiniust, békealkudozá
sok színével kísértve őket, de hasztalanul, mert 
egyik sem bizott hozzá, és Antoniusnak igen 
nagy volt a presztízse. Közben Antonius közele
dett Görögországhoz és Fulvia elébe ment. Űjabb 
veszedelem fenyegette: hátha Antonius és Sextus 
Pompeius egyesülnek? Az az udvariasság, mely- 
lyel Sextus Pompeius elhalmozta Antonius any
ját, és Antonius gyors utazása —  már majdnem 
Görögországban volt —  annyira gondolkodóba 
ejtette, hogy májusban Sextus anyjához for
dult, járjon el fiánál. Ahhoz a Muciához, akit a 
nagy Pompeius elbocsátott Keletről való haza
tértekor, mert azzal gyanúsította, hogy Caesar
ral házasságtörést követett el. Inkább meg akart 
egyezni Pompeiusszal, hogysem megalázkodjék 
Antonius és Fulvia előtt! Egyszóval iszonyata 
volt Itáliának, amennyiben lelkén sötétedtek a 
zsarnokok minden bűnei: erőszakosság, gőg, 
bujaság és perfidia. És mégis —  szokatlan do
log egy zsarnoknál —  volt néhány igazi barátja: 
mestere, a tarsusi Athenodorus és egy bizonyos 
Maecenas nevű lovag, egy régi, elpolgárosodott 
etruriai királyi család leszármazottja, akivel 
nem tudjuk, hogyan ismerkedett össze. Ketten 
mindig mellette voltak, ügyeltek rá és intették, 
s Octavianus —  egy igazi zsarnok természe
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tében még szokatlanabb dolog —  türelmesen 
meghallgatta intéseiket, olykor beismerte hibáját 
és javulást ígért. Perverzitása vájjon a javít
hatatlan gonosz természet kitörése volt-e, vagy 
csak egy hatalomtól megtévesztett és félelemtől 
gyötört ifjú rövid dühöngése?

Nem mintha a háborút akarta volna, de 
nem akart megalázkodni Fulvia és Antonius 
előtt, nem akarta, hogy gyöngének lássék Itália 
előtt, s miközben alkalmatos védekezésre ké
szült, a háborút siettette. Június második felé
ben tudta meg, hogy Mucia nem tudta össze- 
békíteni vele a fiát, és hogy Sextus Pompeius 
megbátorodva hadiereje növekedésén, a szöke
vények biztatására Itália partjait akarta pusz
títani. Ugyanakkor megtudta azt is, hogy Ga- 
lenus meghalt Galliában s a tizenegy légió ve
zényletét ifjú fia vette át. Nem talált egyéb me
nekvést, merész határozással arra szánta el 
magát, hogy Itália védelmét Sextus ellen Ag- 
rippára bízza, ő maga pedig elmegy Galliába, 
föllázítani Calenus légióját. Abban reménykedett, 
hogy könnyen elszedheti őket a tapasztalatlan 
vezérüktől s ezzel az előnnyel egyensúlyozza 
majd Sextus és Antonius esetleges szövetkezé
sét. Antonius ebben az időtájban, kevéssel aztán, 
hogy Octavianus eltávozott Rómából, Athénbe 
érkezett és ott találta Fulviát: baljóslatú találko
zás, mindenki attól félt, hogy háború fog ki
lobbanni belőle! De Antonius sem akarta a há
borút. Egyiptom volt a legkisebb gondja, Labie- 
nus elárasztotta Ciliciát és Ázsiát, megölte 
Decidius Sacsát, ellentállás nélkül hataj-
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mára kerített minden várost, kivéve Stra- 
tonicaeát, Mylasát és Alabandát, s a hely
tartó a szigetekre menekült előle. Antoni
usnak, ha még oly halálosan gyűlölte is 
Octavianust, mindenekelőtt az elvesztett keleti 
provinciákkal kellett törődnie. Ugylátszik, csak
ugyan éles szóval szemére lobbantotta Fulviának 
őrültségeit, s aztán Octavianust hazavárva Gal
liából, hadereje növelésén dolgozott, hogy készen 
találják az események, de nem hallgatott kol
legája tömérdek ellenségének és Fulviának sür
getéseire. Valószínűen júliusban érkezett Athénbe 
öreg édesanyja, akit Sextus tekintélyes egyének 
követségével küldött. Köztük volt a proskribált 
Caius Sentius Saturnius és Lucius Scribonius 
Libo, akik azért jöttek, hogy kifejezetten eléje 
terjesszék Sextus Pompeius indítványát az Oc- 
tavianus ellen kötendő szövetségről. De Anto
nius kitartott abban az elhatározásában, hogy 
nem provokálja a háborút, nem engedi megle
petni magát készületlen helyzetben, s azt felelte, 
hogy a javaslatért hálás Sextus iránt, és ha Octa- 
vianus nem tartja meg philippii kötelezettségeit, 
beleegyezik a szövetkezésbe, ha pedig nem mu
lasztja el kötelezettségeit, akkor igyekezni fog ki
békíteni őt kollegájával. így szemlélték egymást 
kölcsönös gyanakvással Antonius és Octavianus, 
de egyikük sem akarta a háborút és egyik sem 
akarta kezdeményezni a békét. Ez a tétlen vi- 
gyázás azonban nem tarthatott sokáig. Octavia
nus Galliában magához csábította Calenus lé
gióit, azonnal más tiszteket állított s a légiókat 
Salvidienus vezénylete alá helyezte. Körülbelül
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július vége felé vagy augusztus elején Rómába 
tért, de még mindig telve bizonytalansággal és 
félelemmel. Vájjon döntő és biztos előny-e 
Antonius légióinak lázadása? Nem provokália-e 
halálos gyűlöletre vagy háborúra kollegáját? 
És a légiók hívek maradnak-e? Rómában pon
tosabb híreket kaphatott Antonius és Sextus 
alkudozásairól, de még mindig nem tudhatta 
biztosan, hogy a szövetséget megkötötték-e vagy 
sem. Sextus háborgatni kezdte Itália partjait, 
de nem lehetett tisztán látni, hogy a maga szán
dékából-e vagy Antoniusszal egyetértve? Min
denesetre meg akarta zavarni ezt a szövetséget 
és sajátságos intrikát eszelt ki: Maecenast el
küldte Lucius Scribonius Libohoz, aki Sextusnak 
apósa volt és az apja iránt való régi barátsága 
révén legtekintélyesebb tanácsadója, azzal a ké
réssel, hogy adja neki feleségül a nővérét, Scri- 
boniát, egy nálánál jóval idősebb és úgy látszik 
rosszhírü matrónát, aki már felesége volt két 
konzulnak. Scriboniusnak igen kedvére volt a 
dolog, azonnal írt Rómába, hogy késlekedés nél
kül megcsinálják a házasságot. A triumvir biz
tosra vette, hogy Antonius a légiók árulása után 
megtámadja, azért sürgette az esküvőt, amely 
talán már augusztusban meg is történt, egész 
Róma hahotája közben. Ugyanakkor igyekezett 
elhinteni a veteránok közt azt a gyanút, hogy 
Marcus Antonius azért szövetkezik Sextus Pom- 
peiusszal, mert a nekik engedett földeket vissza 
akarják adni régi birtokosaiknak. Igyekezett ki
békülni még Luciusszal is, akinek Hispánia 
helytartóságát adta. Lucius elfogadta, de azon
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túl semmi adat sincs róla. Valószínű, hogy nem
sokára meghalt: reméljük, természetes halállal...

Octavianus nem csalódott. Görögországban, 
mikor híre terjedt, hogy Caesar fia elvette kollé
gájától legjava seregét, Fulvia és a háborús párt 
fölülkerekedtek. Antonius azonnal támadásba 
csapott át, Ázsiában gyűjtött hajóira fölrakta a 
macedóniai légiók egy részét, s Itália megtáma
dására készült. Ebben a szorultságában segít
séghez is jutott. Asinius Pollio, aki a Pó-torkola- 
tára menekült, alkudozást kezdett Domitius 
Aenobarbusszal, az Adria és a hajódeszkái közé 
határolt szellős ország kóbor királyával, s rá
bírta, hogy próbáljon Antoniusszal békét kötni. 
Antonius ráállt, elfeledve, hogy Domitius egyike 
volt azoknak az összeesküvőknek, kiket a Lex 
Pedia elitéit. Domitius hajóival és két légiójával 
megerősödve, szeptemberben megjelent az 
Adrián, Fulviát Sichyonban hagyva. Megvette 
Sipontumot és ostrom alá fogta Brundisiumot, 
közben megírta Sextus Pompeiusnak, hogy el
fogadja a szövetséget és rendeletet adott neki 
Octavianus megtámadására. Asinius azután 
követte Domitiust és Antoniust. Sextus nem
sokára partraszállított Lucanában egy hadtestet, 
mely ostrom alá fogta Cosenzát, egy másik had
testet a tarumnti öbölbe indította Turius ellen, 
azután Menodorus vagy Mena nevű fölszaba
dultjának vezényletével hajóhadat és négy légiót 
küldött Szardínia megtámadására. Octavianus 
védekezéshez fogott, Agrippát Sipontum vissza
vételére küldte, ő maga Brundisium segítségére 
sietett, s megparancsolta P. Servilius Rullusnak,
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hogy gyűjtsön új haderőt és menjen utána. De 
nemsokára vette észre, hogy ebben a háború
ban is, mint a modenaiban és a perugiaiban a 
legnagyobb bajt a katonák kedvetlensége okozta. 
Makacsul békét akartak Octavianus és Antonius 
között és nem szívesen fogtak fegyvert a philippii 
győző ellen. Agrippa hasztalan próbálta fegy
verbe hívni a Délitáliába telepített veteránokat. 
Octavianus brundisiumi utazásán magával 
tudott vinni sok veteránt, de mind azzal a szán
dékkal ment, hogy aztán ráveszik a békére. Si- 
pontumot megszabadította Agrippa, de Serviliust 
Antonius meglepte Brundisium mellett, leverte, 
katonái is csaknem mind elhagyták. Brundisium 
alatt Caesar katonáit szüntelen csalogatták és 
szemrehányásokkal illették Antonius katonái. 
Ami még rosszabb volt, úgy látszik Salvidienus 
is alkudozni kezdett Antoniusszal, hogy vissza
adja neki azt a sereget, melyet Octavianus elvett 
a konzultól, mert reménytelen vállalkozásnak 
tartotta, hogy megtartsa az új gazda hűségén. 
Hogyan dolgozhatott volna Octavianus erőtel
jesen ilyen kedvetlen hadsereggel, mikor a 
triumvirek urai voltak a birodalomnak, de szol
gái a légióknak? Másrészt Antonius arra készült, 
hogy Macedóniából megerősítéseket hozat. Sex
tus Pompeius szerencsével járt szardíniái eksz- 
pediciójában, megvette a szigetet és zászlai alá 
szerezte Octavianus ott állomásozó légióit. A 
dolgok rosszra fordultak. Octavianus szeretett 
volna alkudozni a békéről, de nem akarta kez
deni, mint ahogy nem akarta Antonius sem. 
Békéltetőre volt szükség, de senki sem mert
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békéltetni, mert Fulvia elrémített mindenkit. 
Különös véletlenből éppen a nehézségek köze
pette érkezett az a híradás, hogy Fulvia meg
halt Sichyonban, talán nagyon, de nagyon is 
alkalmatosán s ekkor végre elő mert lépni egy 
bátor békéltető, Lucius Cocceius, aki Antonius- 
szal volt. Először meglátogatta Octavianust, 
visszatért Antoniushoz, megint Octavianushoz 
ment és lassanként mindegyikből maga igazolá
sokat, javaslatokat, feleleteket csikart. Meg
nyugtatta Antoniust, Octavianus megbízásából, 
hogy Octavianus szolgálatot akart neki tenni, 
mikor elvette Calenus légióit, nehogy egy ifjonc 
kényére maradjanak, Sextus Pompeius csábítá
sainak kitéve. Megnyugtatta Octavianust Anto
nius megbízásából, hogy kollegája belátta Ful
via hibáját. Közben a katonák nagy tüntetéseket 
rendeztek a béke mellett. És ellenállhattak-e a 
katonáknak? Antonius elküldte Domitiust By- 
thiniába és írt Pompeiusnak, vonuljon vissza 
Szicíliába, s így rövid idő alatt elhatározhatták, 
hogy új egyezségről fognak alkudozni, nem köz
vetlenül a két triumvir, hanem Asinius Pollio 
és Maecenas, amaz Antonius, emez Octavianus 
képviseletében. így aztán a 40. év őszén Brun- 
disiumban egészen új egyezséget kötöttek, mely
ben újra fölosztották a birodalmat. Az új föl
osztásba belevették a keleti tartományokat is, 
melyeket Philippinél nem vettek számításba 
Octavianus kapta meg az összes európai tarto
mányokat, beleértve Dalmáciát és Illyricumot, 
tehát Gallia Narbonensist és túlsó Galliát is, 
pielyek azelőtt Antonius hatalmán voltak, Anto
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nius ellenben megkapta Kelet összes tartomá
nyait, Macedóniát, Görögországot, Bythiniát, 
Ázsiát, Sziriát, Cyrenaicát. Lepidusnak odaadták 
Afrikát. Octavianus visszaadta Antoniusnak 
Calenus két légióját, de megkapta azt a kettőt, 
mellyel Antonius adósa volt, s azt a hármat, 
melyet Lepidus még nem adott meg. Magánál 
tartotta a Plancus által sorozott három újat is, 
úgy, hogy tizenhat légiónyi hadserege lett, mert 
két légiót elvett tőle Sextus. Antonius megtar
totta Domitius két légióját, tizenkilenc légióra 
növelve hadseregét, s övé lett az itáliai sorozás 
joga. Lepidusnak odaadták azt a hat új légiót, 
melyet Lucius Antonius gyűjtött. Sextus Pom- 
peiust elhagyta Antonius. Octavianus akár azon
nal háborút indíthatott ellene.

Ebben az egyezségben, melynek fontosságát 
sajátságos módon félreismerték a történelem
írók, valószínűen Cleopatra intrikáinak első ered
ményei ütköznek föl. Még egy évvel azelőtt, a 
philippii ütközet után, Antonius Itália kormány
zásából akart részt és Európának egy darabját 
akarta. De ebben az esztendőben már fölfogást 
váltott, kollégájára hagyta Itáliát és az egész 
barbár és szegény Nyugatot. A birodalomból azt 
a részt tartotta meg magának, amely résznek 
centrumául Egyiptomot tekinthette: a gazdag és 
művelt Kelet minden tartományát, és Afrika 
legjobb provinciáját, Cyrenaicát. Ez a változás 
bizonyára az alexandriai udvarban történt meg
beszéléseknek volt eredménye. A hanyatló 
Egyiptom megtévesztő ragyogása Antoniusszal 
épp úgy, mint Caesarral utolsó éveiben, elhitet
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ték, hogy Európa, beleértve Itáliát is, barbár és 
szegény kontinens, mely soha föl nem gazdag
szik, és hogy Róma birodalmából aki nem kap
hatja meg az egészet, annak Keletet kell meg
szereznie és Kelet szívének Egyiptomot kell te
kintenie. Itália katonáival meghódíthatja Per
zsiát és ő válik a leghatalmasabbá minden fér
fiak között. De pillanatra mégis le kellett mon
dania ennek a tervnek egy részéről: a Ptolo- 
maeusok királyságáról, a Nilus uralmáról, Gleo- 
patrával való házasságáról, akitől pedig közben 
fia is született. Fulvia jókor meghalt, de a ka
tonák még mindig bíztak a házasságok csoda
szeréhez, mint az egyetértés zálogához, s a béke 
megerősítésére másik feleséget szántak neki. 
Antoniusnak bele kellett egyeznie, hogy elveszi 
Octavianus húgát, Octaviát, aki néhány hónapja 
özvegyen maradt egy kis fiúval. Bele kellett 
egyeznie, hogy legalább családjában nem él 
ázsiai monarka módjára, ágyasok és heréitek 
udvarával, hanem úgy, mint egy latin páter 
familias és mint férje egy egyszerű római matró
nának, ki majd vigyáz, hogy tőle született gyer
mekeit itáliai módon nevelje. De Antonius kör
nyezetébe Cleopatra sok ügyes, ravasz egyipto
mit csempészett be, akik nemcsak informálták 
Egyiptom királyasszonyát a triumvir minden 
cselekedetéről és gondolatáról, hanem türelme
sen megdolgozták Antonius nyugtalan lelkét asz- 
szonyuk és tervei érdekében. Cleopatra távolról 
is szünetlenül azon mesterkedett, hogy Octavia 
férjét egy ázsiai udvar monarkájává változtassa. 
Ez a házasság mindenesetre bizonysága annak.
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hogy Antoniust az előző télen nem Cleopatra 
szerelme tartóztatta Alexandriában, hanem egy 
birodalom ambiciója. A brundisiumi határoza
tok nem az ő szerelmes természetét dokumen
tálják, hanem az idők óriási forradalmi rend
bomlását, melyben túl tették magukat minden 
tradición és minden törvényen, összekavarod- 
tak az osztályok és érdekek, az eszmék, elfaj
zott minden intézmény. Ekkora bomlásban 
olyan gyors, tervező, könnyelmű, sikerei után 
magabízó férfiú, mint Antonius, megtehette, 
hogy csak úgy könnyedén, asszonyi tanácsra, 
egyik hónapról a másikra szánta el magát fő
benjáró dolgokban, három évszázaddal meg
előzte a birodalom keleti és nyugati föloszlását
—  ami csak Diocletián idejében vált véglegessé
—  és egy-két tollvonással megfosztotta Itáliát 
attól a birodalomtól, melyet két évszázad alatt 
hódított. Ez a brundisiumi határozatok óriási 
fontossága. Itália két évszázad óta abból élt és 
fejlődött, hogy Keletet zsákmányolta, hatalmára 
kerítette az ázsiai emberanyagot, tőkét és pia
cot politikai és a politikaiak által támogatott 
pénzügyi eszközökkel, s a keleti adók félbesza
kadása előbb, is, akkor is erősen megviselte. Mi 
történnék, ha ezeket a tributumokat többé nem 
Rómába vinnék, hanem Athénbe, ahova Anto
nius át akarja tenni székhelyét addig, míg 
Alexandriába nem teheti? Ha ezeket a tributu
mokat többé nem Itáliában és Európában költe
nék el, hanem Keleten? A több mint száz éve 
megállapított gazdasági rend egyszerre fenekes
tül fölfordulna. Ezenfölül Antonius magának
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tartotta fönn az itáliai sorozások jogát: de váj
jon bele fog-e nyugodni Itália abba, hogy kar
jává legyen annak a birodalomnak, amelynek 
eddig feje volt, és embereivel fönntartsa azt az 
uralmat, amelynek java gyümölcseit elszedték 
előle? Antoniust, aki egyre jobban nekibuzdult 
a perzsiai háború gondolatának, elragadta a 
siker, természetének vakmerősége, és az, hogy 
ebben a nagy zűrzavarban visszaélhetett hátáig 
mával. Nem aggódott semmin és vaktában bele
vetette magát a sötét jövendőbe.

Itália ráhagyta. Az ő lelkét elfoglalták a 
sűrűn zuhogó csapások, melyek a világ meg
újulásának költőjét sem kímélték. Virgilius, 
mint aki az iszonyú valóság elől egy eszményi 
világ költői szemléletébe akar fordulni, ebben 
az esztendőben a bukott jóslat után ötödik 
eklógiáját írta meg, egy tiszta bukólikus, ájtatos, 
képzelgő éneket, tele finom mezei képekkel és 
misztikus elragadtatással, de mélységesen szo
morút: ama két pásztornak énekét, akik Daph- 
nis halálát siratják, a bukólikus hősét, és 
menybemenetelét dicsőítik. A valóság azonban 
megint fölverte a poétát álmaiból. Alfenus Varus 
nem bírt a veteránok mohóságával, szét kellett 
osztania köztük nemcsak a cremonai, hanem a 
mantovai földeket. Virgilius ősi földjét 
elkobozták. A poéta Alfenushoz fordult, aki ba
rátja volt, és aki szerette volna, ha őt is versek
ben dicsőíti, mint Polliot. De hasztalan. Itáliá
ban a veteránok voltak az urak. Virgiliusnak 
Rómába kellett menekülnie, ahol régi filozófiai 
mesterének, Sironak a házánál húzta meg magát.



Pompeius fia.

Alig kötötték meg a békét, Antonius tar
tományairól gondoskodott, melyeket a partu- 
szok elárasztották. Gneius Domitius Aenobar- 
bust kinevezte helytartónak Bythiniába, L. Mu- 
natius Plancust Ázsiába, P. Ventidius Bassus 
Sziriába. Nekik adta azt a haderejét is, mely 
Brundisiumban és Macedóniában rendelkezé
sére állt. Megparancsolta, hogy azonnal ké- 

f szüljenek föl az elárasztott tartományok meg
szabadítására. Gondoskodott még arról is, hogy 
Keletre szállítsa Európában lévő légióit. Asinius 
Pollionak kiadta, hogy gyűjtse össze őket a 
Pó völgyében, vigye őket Venetián, Istrián, 
Dalmácián, Illyricumon és Epiruson keresztül 
Macedóniába, melynek Asinius 39-ben helytar
tója lesz. Azután nagy ünnepségeket csaptak, 
melyeken mindenki észrevette, hogy Antonius 
az előző két esztendő alatt divatra, Ízlésre, szo
kásra szinte ázsiaivá lett. De az ünnepségek kö-

III.
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zepette csakhamar bajok támadtak, mert a ka
tonák úgy vélték, végre megkérhetik Antonius- 
tól —  aki szerintük kincsekkel rakodva tért 
meg Keletről —  a Philippi előtt Ígért pénzt és a 
hátralék zsoldot. Antonius azonban kevés pénzt 
szerzett az előző évben Keleten, melyet Brutus 
és Cassius kiforgattak már, és azzal mentegette 
magát, hogy nem adhat. A tudatlan katonák 
nem hittek neki. Ebből aztán lázadás lett, ame
lyet Antonius és Octavianus csak azzal szerel
hettek le, hogy új Ígéreteket tettek, a legrégibb 
katonákat pedig elbocsátották és Itáliában föl
deket adtak nekik.

Ez a zendülés újra megmutatta, hogy min
den tradíciónak és tekintélynek ilyen egyetemes 
szétzüllésében milyen ingatag és laza a seregek 
hűsége. Pedig a triumvirek hatalma most már 
egyesegyedül ezen a fundamentumon nyugo
dott. Három év alatt a triumvirátus elégedet
lenné tett minden osztályt, a közép és az al
sóbb osztályokat is, ámbár ez az utolsó polgár- 
háború amellett, hogy sok mindent fölfordított 
és elpusztított, egy nagy jótéteménnyel is járt, 
melyet már harminc évvel azelőtt megkezdett 
a dolgok természetes folyása és meggyorsított 
Caesar polgárháborúja: csökkentette a nagy va
gyonok számát és növelte a középvagyonokét. 
A triumvirek és legtekintélyesebb és legügye
sebb barátaik, mint Maecenas és Agrippa, bizo
nyos számú obszkúrus fölszabadult, fösvény 
uzsorás, hitvány kalmár, akiknek azokban a 
szűk időkben bőven volt pénzük, szinte ingyen 
szerezhették meg eladósodott vagy tönkrement
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családok földjét, házát, ékszerét, és nagy va
gyonhoz juthattak. De sokkal nagyobb mérték
ben járt kezére ez a polgárháború, akárcsak az 
antik történelem annyi más forradalma, a kö
zép és szegény osztálynak, hogy megszerezze 
és fölossza maga közt a nemesség és a pluto- 
krácia javait. Arra, hogy megfizessék a légioná
riusokat, a tiszteket, a kémeket, a korteseket, 
a pártok ágenseit, akik csaknem mind a sze
gény és közép osztályhoz tartoztak, elfogyott 
Caesar egész hátrahagyott vagyona és mind a 
két párt fejeié, Decimustól és Marcus Brutustól 
Octavianusig. Róma leghatalmasabb vagyonait, 
igen kevésnek kivételével, Pompeiusétól Lucul- 
luséig, Varróéig Itália kétezer leggazdagabb 
lovagjáét teljesen vagy részben elkobozták és 
fölosztották a trihuni militum, a veteránok, a 
katonák, a fölszabadultak között. A fegyver- 
kovácsok, az ércekkel vagy katonai ruhákkal 
kereskedők, azok a birtokosok, akik a tabernae 
deversoriae-két tartották —  a füstös, rozzant 
beszállókat azokon a nagy utakon, melyeken 
annyi katona, hírvivő, futár, követ, elűzött bir
tokos, helykereső és kalandor sereglett Rómába 
—  és azok, kik ugyanezeken az utakon facie- 
bant velaturam: kocsikat, kocsisokat és lovakat 
kölcsönöztek az utazóknak, valamennyien bő
ven kerestek. Ezenfölül annyi uzsorás pro- 
skripciójával és annyi föld elkobzásával nagyon 
sok adósságot és hitelt eltöröltek, ha jogilag 
nem is, de tényleg igen, mert a köztársaság, 
azaz a triumvirátus lépett a hitelezők helyébe 
és bizonyára sem ideje, sem módja nem volt,

Ferrero: Róma, nagysága és hanyatlása. IV, 5
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hogy fölkutassa és végrehajtsa a syngrapha- 
kát, mikor az elkobzott földeket adósságtól és 
tehertől menten adta el új birtokosainak. Mig 
a szenátori és lovagi rend annyira elszegénye
dett, hogy szenátorok és lovagok gladiátorságra 
adták magukat kenyérszükségből, addig Itáliá
nak azt a községi polgárságát, mely negyven 
év óta számban, jómódban, hatalomban növe
kedett, fölerősítették az elbocsátott veteránok 
és mindazok, akik a nagy változás közben ga
rast tudtak gyűjteni, földet szereztek, néhány 
rabszolgát vásároltak. Ám a szerencsének ez a 
változása lassanként nagyon fölfordította a dol
gok régi rendjét, melyhez valamennyien szoktak. 
Itália és Róma egész alsó népe favorizálta 
44-ben és 43-ban a demokratikus pártot, mert 
elragadta Caesar megboszulásának sajátságos 
dühe és most ábrándos reménységek ámították. 
De a győzelmen csak a katonaság nyert, mint 
testület. A szegény fölszabadultak, kézművesek, 
kisebb kereskedők, a törpe birtokosok nagyrésze 
keserűen megcsalódott, ha az ügyesebbje ki 
tudott is halászni valamit a zavarosból. A ka
tonák fizetésére nemcsak terhes adókat vetet
tek ki Itáliára, hanem félbeszakadtak a köz
munkák is, elhanyagolták a legtiszteletremél
tóbb szent és profán épületeket, melyek romba- 
dőltek, el Itália nagy útjait, melyeket a seregek 
jövése-menése rettentően megviselt, úgy, hogy, 
az alsó nép munka nélkül maradt. Sok kalmár
tól elvették a hajóit Sextus és a triumvirek 
hajóhadához. Annyi gazdag család kipusztítása 
elapasztotta a fényűzés iparát és kereskedelmét,
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mely azelőtt virágzott, és sorra szegényítette 
vagy buktatta a gipszműveseket, szobrászokat, 
festőket, biborárusokat, illatszereseket, antik
váriusokat. A triumvirek súlyos adókivetései 
Itáliaszerte tönkretettek bizonyos számú kis
birtokost, akik nem tudtak fizetni és nem 
tudtak kölcsönt szerezni, s így megfosztot
ták őket földjüktől. Ilyen módon az alakuló 
középosztály, az itáliai „burzsoá“ mohósága 
nemcsak az arisztokráciát és a plutokráciát 
falta föl, hanem a kisbirtokosságot is. A váro
sokban és különösen Rómában összesereglettek 
a tönkrement kisbirtokosok, a munkátlan kéz
művesek és fölszabadultak, a bukott kereske
dők, akik nem tudták magukat besoroztatni 
vagy nem merték ráadni magukat a rablásra, 
mely egész Itáliában elhatalmasodott, össze
sereglettek az elpusztított nagy családok tanult 
fölszabadultjai —  különösen Pompeiuséi vol
tak sokan —  akiket a vagyon új vásárlóihoz 
nem kötött patronátusi kötelék, s egyikük sem 
tudta, hogyan használja föl nagyon is válasz
tékos képességeit, s obszkúrus módon abból 
kellett eltengetniök magukat, amit boldogabb 
időkben megtakarítottak. Hozzájuk csatlakozott 
Itália birtokoscsaládjainak sok ifja, akik filozó
fiát és ékesszólást tanultak, és Rómába mentek, 
hasztalan próbálva ama rendetlenségben a sze
rencse nagyon is szűk, nagyon is zsúfolt útjait. 
A pénz nagy drágasága, az értékek leromlása 
végül minden osztályt kikezdett. Gyakran azok 
is elégedetlenkedtek, akik besoroztatták magu
kat, vagy szolgálatokat tudtak tenni a trium
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vireknek, mert a zsoldból vagy az ígért jutal
makból csak kis részleteket kaptak meg. Azok
nak is, akik a forradalomban összekaparítottak 
valamit, házuk és földjük volt, de a lukszushoz 
kevés volt a pénzük, egyszerűen kellett élniök. 
És valamennyien bizonytalanok voltak a tu
lajdonuk felől. S mit tettek a triumvirek három 
év alatt, óriási hatalmuk dacára? Földet osztot
tak néhány ezer veteránnak, mást nem tettek, 
sem a népnek nem szereztek igazi jótéteményt.

Egész Itáliában erős harag izzott a lelkek 
mélyén, de csöndesen, mint parázs egy nagy 
félelem hamuja alatt. Antonius roppant hatal
masnak látszott. Octavianusról azt beszélték, 
hogy megöletett vagy rettentően megkínozta- 
tott olyan személyeket, akikben csak ellenséges 
érzést gyanított is. A rettegés elcsüggesztett 
mindenkit, s ami kevés erő még maradt, azt so
kakban megölte az Ínség! Amennyire elbizako
dott a katonaság, annyira belegyávultak a közép 
és művelt osztályok —  azok, amelyek ha elé
gedetlenkedtek is, de volt valamijük, mert fél
tették, hogy azt a keveset is elvesztik —  a gaz
dagok és hatalmasok iránt való szervilis puha
ságba. Ez a puhaság tette, hogy csöndben le
nyelték keserveiket, ez a puhaság nyomorította 
a világbíró arisztokráciát szolganéppé. Még a 
birodalom fölosztása, mely Itáliát hódításának 
java részéből kifosztotta, úgy látszik, még az 
sem verte föl a közméltatlankodást: jelentékte
len dolog számba vették. Legalább is az ese
ményekben semmi hatása, az irodalomban 
semmi nyoma. A védtelen birtokososztályok
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olyan hatalmasnak, olyan szilárdnak, a hata
lomban olyan örökkévalónak látták azt a kato
nai klikket, mely a köztársaságot kezére kerí
tette! Még Virgilius, ez a választékos szellem 
sem tudott ellene állani Alfenus Varus sürgeté
seinek, ki előbb elvette javait, azután azt akarta, 
hogy versben dicsőítse. És bár öreg mesterének 
házánál fölébredt benne első éveinek filozofikus 
szenvedélye és Lucretius csodálata, neki ajánlta 
egy bölcselkedő eklogáját, melyet abban az 
időben szerzett, a hatodikat. Röviden összefog
lalja benne Silenus egyik régi görög meséjét, 
fölújítva a világ eredetéről szóló epikureista ta
nítást. A lucretiusi nagy szélzúgás édes zenévé 
szelídült a teokritusi síp nádjában . . . Mindenki 
csak magára vigyázott, belülről emésztve ma
gát, és igyekezett a tulajdon számlájára jól élni, 
ahogy lehetett. Az emberek alig mertek össze- 
szedelőzködni kisebb csoportokba. Úgy látszott, 
mintha egészen szétszéledtek volna az élet kü
lönböző útjain! Sokan a durva élvezetek pocso
lyájába dobták magukat: az urak ebédjét va
dászták, a hetérákat és szép fiúkat keresték. 
Mások a vallásba vagy a babonába. Keletről a 
szegénység és annyi háború pusztítása fölkor
bácsolta és Rómába űzte, koncot keresni a világ 
óriási szemétdombján, az antik műveltség min
den parazitáját: a csillagjósokat, a bűvészeket, 
a bűbájoskodó nőket, a furcsa vallások és ta
nok prédikátorait. A mágiás történetek bősége
sen adhattak társalgási anyagot a tudatlan és 
a művelt társadalomnak, ha olyan egy poéta, 
mint Horatius, annyit foglalkozhatott Canidiá-
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val, a legdivatosabb boszorkánnyal. Róma tele 
volt kóbor filozófusokkal, akik nem találván 
szállást a nagyok zárt és puszta házaiban, az uta
kon hirdették, sokszor bizarr köntösben, különc 
nihilista tanaikat (hogy modern szóval éljünk) 
a gazdagság, a fényűzés, a hatalom, a gyönyör 
ellen. Sovány időkben mindig fölvirágzik a meg
tartóztatás filozófiája. Szóval bizonytalan és 
fájdalmas esztendők voltak, és talán senki sem 
érezte annyira ennek az időnek gyötrelmeit, 
mint a fiatal Horatius. Philippi után visszatért 
Itáliába, és elvesztette ősi földjét Venusiában, 
melyet szintén beleszámítottak a Caesar vete
ránjainak adott városokba. A hajótörésből csak 
néhány rabszolgát mentett meg —  úgy látszik 
három ifjút —  egy kis tőkét, és kvesztori irnok- 
ságot, pontosabban pénzügyi titkárságot vásárolt 
rajta Rómában, valószínű igen olcsón. Ezt a hi
vatalt —  egyike volt azoknak a keveseknek, ame- 
ket a köztársaságokban a fölszabadúltaknak 
tartottak fönn és amelyek fizetéssel jártak —  
épp úgy adták-vették, mint az ancien régime 
annyi hivatalát. Mindenek ilyen bizonytalan 
helyzetében ezt a hivatalt az ifjú kis tőkéje 
jobb befektetésének tekintette, mint egy földet 
vagy egy házat. így majd kevesebb gondja lesz! 
De ez a gőgös és egyben félénk, lomha és egy
ben raffinált hajlandóságokkal megáldott ifjú, 
egy fölszabadúltnak egyetlen fia, akit szerető 
apja rangján és vagyonán fölül való úriasság- 
ban nevelt, hamarosan kedvetlenül érezte ma
gát. Ismerte Plotiust, Varust, Virgiliust és az 
ifjú irodalmárokat, de e kevesek kivételével
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csak jelentéktelen népséggel volt dolga, színé
szekkel, parazitákkal, kontár filozófusokkal, 
uzsorásokkal, kereskedőkkel, akik nem tetszettek 
úri ösztöneinek. Másrészt nem mert a nagyok 
közé menni, visszatartotta félénksége és politi
kai múltja, melyet büszkesége nem engedett 
megtagadnia. Volt egypár szerelmi viszonya 
hetérákkal, de nagyon is kényes egészségű és 
nagyon is pénztelen volt ahhoz, hogy a gáláns 
és mulatós életre adhassa magát, ha nem akart 
parazitává lenni, amitől büszkesége szintén til
totta. Szerette a tudományokat és az irodal
mat, de lusta volt írni és a nagy fölfordulásban 
nem tudta, mihez fogjon. Görög versek írásától 
elment a kedve, sokszor az járt az eszében, 
hogy fölujítja Lucilius műfaját, a latinok gyil
kos szatíráját: de ha nem akart méltatlan lenni 
nagy elődjéhez, rá kellett volna támadnia korá
nak nagyjaira, az ő bűneikre, hibáikra, melyek 
korának bűnei és hibái voltak. Ám ahhoz, hogy 
a diadalmas demokratikus párttal és a trium
virátussal szemben magára vállalja az erkölcsi 
számonkérésnek ezt a mandátumát, nem volt 
elég bátorság a fölszabadúlt rabszolga félénk 
gyermekében, aki megzavarodott még a gondo
latától is annak, hogy nyilvánosan fölolvasson 
vagy eladja néhány írását. Azért megírta ak
kor első szatíráját —  első könyvében a másodi
kat —  amely nagyon szerény és óvatos volt, s 
megtréfálta néhány obszkúrus barátját, nem 
valamely nagy erkölcsi kérdést tárgyalva erős 
méltatlankodással, hanem nagy cinikusan meg
oldva azt a kérdést, vájjon mi illik jobban egy
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ifjúhoz: a férjes asszonyok udvárlása vagy a 
kéjnők látogatása? És a bölcs moralista a kéj
nők javára döntött! Efféle dolgokról tárgyalt 
Lucilius utódja, mikor a birodalom olyan tra
gikus helyzetben vergődött, s akkora volt min
denkiben a rettegés!

A brundisiumi béke nagy vidulást okozott 
egész Itáliában, s a nép örvendezve látta október 
elején, hogy a két triumvir barátian tér vissza 
Rómába, és megünnepelte a szenátus által el
rendelt ovatio-1. És örömmel látta Antonius há
zasságát Octaviával. Végre egy kis lélekzetet 
vehet. . .  A gőgös, hivalkodó Octavianus, aki 
nem törődött Itáliával, az egyezség után megré
szegedett saját hatalmának hiú nagyratartásá- 
tól, csupa gyűlölet volt Pompeius ellen, és hala
dék nélkül vissza akarta szerezni Szardíniát, s 
már el is küldte Helenus nevű fölszabadítottját 
a sziget visszahódítására. Mikor Helenust le
győzte Maenodorus, azonnal a háborúhoz lá
tott, s új adókat szabott: megadóztatta az örök
ségeket és minden rabszolga után ötven szesz- 
terciusznyi sarcot vetett ki. Ez már sok volt: 
megint polgárháború kezdődött, magángyűlö
letből, csak azért, mert Octavianus még a mag
ját is ki akarta irtani Pompeius családjának! És 
ekkor szélroham fútt bele a hamvahodó pa
rázsba, a lángok fölcsaptak, s a félénk és meg- 
juhászkodott nemzetből egyszerre kitört a ha
ragnak az a rettentő, váratlan gerjedelme, 
amellyel minden gyönge teremtés olykor
olykor kárpótolja megszokott tétlenkedését. 
Rómában a nép dühösen letépte az új adók
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fizetésére parancsoló ediktumokat, zavargó 
béketüntetésekben tört ki, egész Itáliában 
egyszerre fölriadt gémberedettségéből a köz- 
társasági érzés, mely mindig olyan mély volt, 
s az elkeseredett közvélemény váratlanul, 
hevesen Sextus Pompeius pártjára fordult. Min
denki lelkében kegyeletes és túlzó csodálat gyúlt 
Sextus apja, a nagy hadvezér és törvényhozó 
iránt, aki életét vesztette abban, hogy a köztár
saságot és a tulajdont Caesar és klikkjének 
rendbontó nagyratörése ellen megvédelmezte. 
Megindultak a kegyetlenül kioltott család tra
gikus sorsán, és a megmaradt fiút megváltóúl 
csodálták. A megváltó pedig eközben, mint 
Szardinia és a tenger ura, kiéheztette Rómát, 
ahol novemberben rettentő lett az Ínség. De a 
publikum nem haragudott meg rá, hanem még 
jobban földühödött Octavianus ellen. Novem
ber tizenötödikén, a cirkuszi játékok első nap
ján —  e játékokat a plebejusiak végén ünnepel
ték —  mikor megjelent Neptunus szobra (Sex
tus azt mondotta, hogy ő Neptunus fia), a 
tömeg egyszerre óriási, dörgő, véghetetlen taps
ban tört ki, és a taps frenetikus lelkesedés köz
ben többször megújult. Antonius és Octavianus 
másnap már nem hordoztatták Neptunus szob
rát, de a nép azt kiáltotta, hogy a képmást 
akarja, odaszaladt a triumvirek szobraihoz és 
fölfordította őket. A kevély Octavianus hősies- 
kedni akart, megjelenni a Fórumon és beszélni 
próbált, de a nekivadult nép azzal fenyegette, 
hogy szétkoncolja. Antoniusnak kellett oda
sietnie s még őt is gonoszul fogadták. Ebből
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olyan zavargások következtek, hogy elnyomá
sukra a városba kellett hozatni a katonákat.

A rendet könnyen helyreállították, bár nem 
vérontás nélkül: de ez a katonai diarkia olyan 
gyönge volt, a két triumvir annyira megriadt a 
gyűlöletnek ettől a váratlan kirobbanásától, 
hogy nem csak félbeszakította a hadi készülő
déseket, hanem igyekezett valamelyes elégté
telt adni a köztársasági érzésnek is. A publikum 
meglepetve látta, hogy a zavargásnak és fenye
getésnek jóval üdvösebb hatása volt, mint a 
zokszónak és jajgatásnak! A triumvirek, kik 
addig olyan kevélyek voltak, kezdtek új baráto
kat keresni, s mert az összes hivatalokat a trium
virátus végeztéig kijelölték már, elhatározták, 
hogy megrövidítik a hivatalok tartamát, s így 
évente legalább is kétszer nevezhetnek ki hiva
talnokokat. Ilyen módon szétosztották az ínsé
ges és nagyratörő középosztályban az elpusztí
tott arisztokrácia politikai örökségét, azokat a 
köztársasági hivatalokat, melyeket Caesar korá
ban csaknem kivétel nélkül a nagy családok 
bár sokszor leromlott sarjadékai töltöttek be, és 
amelyek nagy bűvölettel vonzották a középosz
tályt, mely évszázadok óta megszokta, hogy 
csak messziről csodálja a konzulokat, prétoro- 
kat, edileket, szenátorokat, szinte mint féliste
neket! És a triumvirek, hogy rögtön hozzáfog
hassanak, bár már az év vége felé jártak, le
mondásra szólították föl a konzulokat és préto- 
rokat, és másokat neveztek ki helyükbe: konzul
nak azt a P. Canidiust, aki olyan szorgalmasan 
dolgozott abban, hogy Lepidus légióit Antonius
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mellé lázítsa, és a spanyol Cornelius Balbust, 
aki idegen családbeliek közül elsőnek jutott 
Róma legfőbb hivatalába.Ugyanakkor, mikor a 
jóbarátokat gyors karrierre segítették, meg kel
lett félemlíteniök ellenségeiket. Antonius lelep
lezte Octavianus előtt Salvidienus praktikáit, 
melyekkel a légiókat át akarta neki engedni, és 
Octavianus, akit ennyi hamisság megbőszített 
és megijesztett, el akarta veszíteni Salvidienust, 
de nem mert parancsot adni megöletésére, mert 
félt a közharagtól. Ezért végül elhatározta, 
hogy Salvidienust a szenátus ítélete alá bo
csátja. A szenátus ítélt ugyanis a főbenjáró áru
lások ügyében. Kettős szándéka volt vele: tisz
teletet mutatni a köztársaság alkotmánya iránt 
és megszabadulni a gyilkosság ódiumától. A 
szenátus természetesen bűnösnek találta Salvi
dienust perduellio vétkében és halálra Ítélte. 
Agrippának, hogy hűségében erősítse, Antonius 
megszerezte feleségül Atticus egyetlen leányát, 
akit apja nagyon is régi módon nevelt s ez nem 
tetszett Agrippának, azért új nevelést adattak 
neki apja egyik fölszabadultja, A. Cecilius Aepi- 
rota által. Ismét egyik forradalmi jelensége en
nek a kornak, az ifjak ilyen gyors boldogulása! 
Agrippa huszonnégy éves korára —  még csak 
ennyi idős volt —  obszkúrus és szegény család
jából dúsgazdaggá emelkedett, már prétorviselt 
ember volt, és Róma leggazdagabb örökösét 
vette feleségül! De a közönség elkeseredését 
nem csitították ezek az engedmények és a há
ború félbeszakítása, mindenki makacsul akarta 
a Sextusszal való békét, ami végre megszünteti
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majd az Ínséget. A tüntetések egyre ‘gyakrabban 
és egyre lármásabban harsogtak. Sem Anto
nius, sem Octavianus nem mertek eltávozni 
Rómából, s Keleten a dolgok egyre kuszálódtak. 
Az év vége felé Rómába érkezett Herodes, aki a 
partuszok beözönlése elől menekült Judeából, 
s az volt a nagyratörő terve, hogy a triumvirek
kel Judea királyává téteti magát.

A 39. esztendő, melynek Lucius Március 
Censorinus és Caius Calvisius Sabinus volt az 
első két konzulja, nagy zavargások és nagy bi
zonytalanság közepette kezdődött. Octavianus 
és Antonius látták, hogy a közvélemény nem 
csöndesedik s még több engedékenységet mu
tattak: a szenátus jóváhagyása alá bocsátottak 
mindent, amit mint triumvirek cselekedtek, 
úgy látszik jóváhagyatták a szenátussal az új 
adókat, de erősen mérsékelve, és meghítták a 
szenátust, hogy döntsön a judeai kérdésben. 
Herodes nagy ajándékokkal meggyőzte Anto- 
niust, és a szenátus, a triumvirek, Messala, L. 
Sempronius Atratinus és más nagyok ösztö
kélésére úgy határozott, hogy Judea királyság 
legyen és Herodes király. Szóval a két rokon 
abban buzgólkodott, hogy régi szabású jó köz- 
társaságinak mutatkozzék, a szenátus tekinté
lyét tisztelőnek. Ugyanakkor jórészt elígérték a 
hivatalokat a következő négy esztendőre, igen 
sok szenátort és hivatalnokot neveztek ki ala
csony származású, kevés becsületü tisztjeik és 
párthiveik, centuriók, régi katonák, még fölsza
badítottak közül is, s kezdték körüludvarolni 
a toll embereinek Cicero alapította dinasztiáját.
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A katonai zsarnokság kezdett engedni. Az az 
osztály, melyet ma „kispolgárságának nevez
nénk, elárasztotta a nagyok nélkül maradt sze
nátust és obszkúrus tömegben lepte el azokat 
a padokat, melyekben kedvükre ültek Lucul- 
lus, Pompeius, Cicero, Cato és Caesar. A pub
likum annyi forradalom közepette elképedve 
látta az újfajta boldogulást, aminő Virgiliusé is 
volt. Egy idő óta a költő neve a neoteroi 
(újítók) és a fiatal irodalmárok szűk kö
réből kiterjedt a nagy közönségbe, mióta a 
színészek és maga Cytheris, a Volumnius híres 
fölszabadultja, Antonius régi kedvese, a neves 
színésznő és hetéra is az ő bukólikus verseit 
kezdte szavalni a színházakban. Ebből az iro
dalmi sikerből egyszerre bizonyos politikai ha
talma támadt, melyet nem is ambicionált. Vir- 
gilius, aki még csak rövid ideje volt Rómában, 
e zűrzavarok közepette hatalmas politikai sze
mélyiséggé növekedett, Maecenas körüludva
rolta, bemutatták Octavianusnak és mind a ket- 
ten kárpótolták az elkobzás okozta vesztesé
géért néhány campaniai földdel. A poéta foly
tatta a versírást, s ebben az időben két teo- 
kritesi utánzatot komponált, a hetedik és a 
nyolcadik eklogát: az első rövid dalokban való 
kecses versengése két pásztornak, a másik Teo- 
critus első és második eklogájának átírása. Két 
negédes pásztor hajnalban találkozik és dal
lamos, képekkel teli verseket énekel, egyikük 
egy ifjú boldogtalan szerelméről, a másik egy 
szenvedélyes asszony bűbájoskodásairól, me
lyekkel vissza akarja csalogatni kedvesét a vá
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rosból. De a poéta igyekezett friss* tekintélyé
vel szegény kollegáin, barátain és földijein is 
segíteni. Egy pillanatig azt remélte, hogy a szi
cíliai múzsák csábító szavára Alfenus Varus 
majd visszavonja a mantovai földek elkobzá
sát. 39 elején pedig bemutatta Horatiust Mae- 
cenasnak. Azt hitte, hogy így megsegíti hely
zete javításában. A pillanat kedvező volt, a 
megriadt triumvirek és barátainak ajtaja tárva 
volt a kérelmezők előtt! Maecenas rövid auden- 
cián udvariasan fogadta a megzavarodott, szé- 
gyellős ifjút, aki alig tudott egypár szót el
dadogni. De nem igen foglalkozhatott vele. 
Egyéb gondok foglalták el Octavianus tanács
adóját! Hasztalan remélték a triumvirek, hogy 
ha egy-két új engedményt tesznek és engedik 
telni egy kevéssé az időt, megváltozik a köz
vélemény. Az ínség tovább tartott, és a triumvirek 
tétovázása csak tüzelte a nép fölindulását, a 
tüntetések eljutottak egészen Muciéhoz, Sextus 
anyjához: könyörögtek, hogy járjon közbe, és 
megfenyegették, hogy fölgyújtják a házát, ha 
ellentmond. Mit tegyenek? A haragos, elvakult 
Octavianus makacskodni akart, de Antonius 
megértette, hogy legalább arra a pillanatra en
gedniük kell, s megkérte Libot, Sextus vejét és 
Octavianus sógorát, hogy járjon közbe.

Különös, hogy Octavianus és Antonius 
még ennyi és ilyen megalázkodó köztársasági 
hízelgéssel sem tudták lecsöndesíteni' a méltat
lankodó nemzetet, s ugyanakkor az az ifjú, 
akiben Itália a köztársaság és a szabadság vé
delmezőjét testesítette meg, a tenger közepén
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a három szigeten ázsiai módra fölszabadítottak 
zsarnokságát alapította, melyet fejedelmi hata
lommal kormányzott. Miniszterei apjának in
telligens keleti fölszabadultjai közül teltek ki: 
Menodorus, Menecrates, Apollofanes, akik ten
gernagyokká és helytartókká váltak. Ebben a 
deszpotizmusban az a sok nemes, aki hozzá 
menekült, köztük Cicero fia is, rosszul érezte 
magát, s hamarosan egymást érte a sok ked
vetlenség, viszály, gyanakvás, amelyek miatt 
Sextus sokszor ragadtatta magát kegyetlen
ségre, erőszakra, s amelyek abban az időben 
bírták rá, hogy megölesse Staius Márciust. Az
után meg Sextus kilenc légiót gyűjtött, jórészt 
rabszolgákból, akik azokról a sziciliai latifun
diumokról voltak, melyeket a triumvirek elko
boztak gazdáiktól, a római lovagoktól s ame
lyeket Sextus kezére kerített. Kicsi szigeti bi
rodalmát menedékhelyül nyitotta meg minden 
rabszolgának, ki zászlai alá akarta soroztatni 
magát. Ezzel súlyos veszedelmet okozott Itália 
jómódú osztályainak, mert rabszolgáik folyton 
kísértésben voltak, hogy átszökjenek a szigetre, 
ahová könnyen átmehettek és ahol szabadság 
várt rájuk. De Itália annyira gyűlölte a trium
vireket és főképp Caesar fiát és nevét, annyi és 
olyan merész reménységét helyezte Pompeius 
fiába, hogy némely modernek azt következ
tetik: ha Sextus partra merte volna szállítani 
seregét, talán megboszulhatta volna Pharsalust 
és örökre elterelhette volna az események fo
lyását. Igen, de 39 tavaszán tíz esztendő —  és 
tíz milyen esztendő! —  telt el a Rubicon átlé
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pése óta! A nagy történelmi összetűzéseknél a 
vezérek merészsége vagy félénksége nem min
dig velükszületett vagy szerzett tulajdonságaik 
műve, tehát nem teljesen az ő érdemük vagy 
bűnük. Része van benne a bátorság vagy csiig- 
gedés ragályának is, melyet a siker vagy a 
csapások elterjesztenek. Caesar tíz évvel az
előtt biztos lábbal kelhetett át a Rubiconon, 
nemcsak azért, mert merész férfiú volt, hanem 
azért is, mert biztosra vette a huszonöt esz
tendei béke után megnyugodott nemzet bizal
mát, s nem hitte, hogy olyan óriási fordu
lat következhetnék be. Nem gondolta, hogy a 
szegények és gazdagok rettentő polgárháború
ját fogja fölidézni. Azzal áltatta magát, hogy 
ellenségeit rászorítja a politikusok hiuságos ci- 
vódásának kiegyenlítésére. De most az elszen
vedett emberfölötti szerencsétlenségek és min
den dolgok veszedelmes bizonytalansága min
denkit megzavart, Antoniust és a diadalmas 
párt vezéreit is. Attól tartottak, hogy ki tudja, 
milyen sejteden bajok támadhatnak, s min
denki tétlenül várta, hogy az események a ma
guk erejéből rohanjanak. Próbálhatott akkora 
merészséget Sextus Pompeius, aki bizonyára 
nem volt lángeszű ember, s akit családjának 
tragikus végzete szükségszerűen elcsüggeszthe
tett? De ha nem is utánozhatta Caesar merész
kedéseit, nem volt olyan esztelen, hogy meg 
ne értette volna: Octavianusnak és Antonius
nak hamarjában nagyobb szükségük van a bé
kére, mint neki. Az eszes Menodorus arra ösz
tökélte, álljon ellent, húzza-halassza a dolgo-
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kát, hogy az ínséggel és fenyegetéseivel még 
veszedelmesebbé tegye riválisai helyzetét. Más
részt azonban Libo, Mucia, s a hozzája mene
kült tekintélyesebb rómaiak hathatósan dol
goztak a visszájáról és figyelmeztették, hogy 
másképp Itália ellene fordulhat. így az alkudo
zások elhúzódtak, végül azonban arra a meg
egyezésre jutottak: Sex tus Pompeiusnak oda
ítélik Szicíliát és Szardíniát, és odaadják a 
Pelopponesust öt évre, Kr. e. 34-ig, 33-ban kon
zul lesz, belép a pontifexek gyülekezetébe, az 
apjától elkobzott javakért hetven millió szesz- 
terciuszt kap kártalanításul, s mindezek fejé
ben többé nem zaklatja Itália partjait, nem ad 
menedéket a szökött rabszolgáknak, szabadon 
hagyja a hajózást, részt vesz a kalózok elnyo
másában. Ezenfölül a misenumi béke alkal
mát fölhasználják arra is, hogy megbocsátanak 
az összes megmaradt menekülteknek és pro- 
skribáltaknak, kivéve azokat, akiket Caesar 
me§gyükolásáért ítéltek el. Visszaadják a me
nekülteknek javaikat és a proskribáltaknak ja
vaik negyedét. Szabadoknak ismerik el mind
azokat a rabszolgákat, akik Sextus alatt harcol
tak. Katonáinak ugyanazokat a kárpótlásokat 
fogják megígérni, mint amelyeket Octavianus 
és Antonius katonáinak. E megegyezés után a 
két triumvir nyáron hadsereggel Misenumba 
ment. Sextus is odaérkezett hajóhadával. A szép 
öbölben, a szirtfokon nyüzsgő hadsereg és a 
tengeren vitorlaerdőt bontó hajóhad láttára 
Caesar fia, Pompeius fia és Antonius összetalál
koztak egy hajón, ratifikálták a békét, ünne-

Ferrero: Róma; nagysága és hanyatlása. IV. 6
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pélyes lakomára hívták meg egymást és Sextus 
kislányát eljegyezték a kis Marcellusnak, Oc- 
tavia fiának. Hogy a békét még jobban meg
erősítsék, összeírták a konzulok listáját újabb 
négy esztendőre, tehát Kr. e. 31-ig. Azután 
Sextus Sziciliába ment, Antonius és Octavianus 
Rómába, tekintélyes számú jeles férfiúval, akik 
Perugia eleste után proskibáltattak vagy el
menekültek, s most fölhasználták a bűnbocsá
natot, hogy elhagyják Sextust és fölszabadult
jait és visszatérjenek Rómába, visszavenni, ami 
javaikból megmaradt: Lucius Arrunculus, Mar- 
cus Junius Silanus, Caius Sentius Saturninus, 
Marcus Titius, és Cicero fia. A békét tehát helyre
állították, egész Itália nagy ujjongására. Mint
egy a béke megerősítéséül a Szerencse mintha 
új csomókat bogozott volna a rokonsági szála
kon, melyek a misenumi egyezség három szer
zőjét összekötötték. Octavianusnak kevéssel az
előtt már megszületett (vagy születőben volt) 
Scriboniától egy leánykája, Júlia. Octavia pedig 
teherben volt Antoniustól.

A triumvirátus a misenumi béke megkö -̂ 
tésével először kapitulált a közvélemény látha
tatlan ereje előtt. Ez ennek a békének a nagy 
fontossága. Ettől a pillanattól csöndes és foly
tonos harc kezdődik a fegyvertelen, jómódú 
osztályok és a forradalom katonai diktatúrája 
között, s a harcban lassan-lassan a fegyverte
lenek kerekednek fölül a fegyvereseken. Vir- 
gilius pedig megbátorodva a misenumi békétől, 
új politikai eklogát mert kezdeni, a kilencedi
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két, melyben már nyíltan fölpanaszoltatta a 
pásztorokkal birtokának és a mantovaiak föld
jének elkobzását, megemlékezve róla, mintegy 
szemrehányásból, hogy ő köszöntötte Caesar 
csillagát, és a diktátor iránt való lelkesedéséért 
ugyancsak keserű jutalmat kapott!



A scillai szerencsétlenség. Crassus meg* 
boszulása.

I ;
Antonius szeptemberben, kis lányának meg

születése után elutazott Athénbe. Octaviával való 
házassága dacára nem fordult el attól az esz
métől, hogy nagyságának alapjait Keleten veti 
meg és háborút indít Perzsia ellen, sőt még 
jobban megerősödött szándékában. A nagyon 
is elkorhadt latin intézmények minden vétke, 
az állhatatlanság, a megvásárolhatóság, a 
hozzánemértés, a rendetlenség, melyek orvos
lásával Caesar csak áltatta magát, megnöveked
tek most, hogy a triumvirek kitárták a köz
társaságot az obszkúrus nagyratörők véghetet- 
len tömegének, hat-hét hónapra csökkentve a 
hivatalok tartamát és össze-vissza elegyítve a 
szenátust. Hogyan használhatták volna komoly 
munkákra és nehéz hivatalokra azokat, akik 
alig léptek állásukba, már el is hagyták, s aki
ket találomra válogattak barátaik vagy klien-

IV.
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seik közül, sokszor tudatlan és piszkos szárma
zású népségből, majdnem mindig olyanok kö
zül, akik nem tanultak meg parancsolni és hí
ján voltak még annak a végső segítségnek is, 
mely a nagy családok legzüllöttebb sarjadékái
nál sem hiányzik, a név presztizsének? Caesar 
megpróbálta, hogy az arisztokrácia fönnmaradt 
jogait és kiváltságait csökkentse, és a nagy csa
ládok megölték. Caesar pártja viszont kiirtotta 
a gyilkosokat, de nem tudta kipusztítani e jo
gokat és kiváltságokat, sőt kénytelen volt ki
bővíteni egy alkalmatlanabb osztály számára. 
Csak a személyek változtak. Azelőtt egy Fórum 
Juliiból vagy Venusiából szakadt itáliai nehe
zen vetélkedhetett a nagy római családokkal a 
hivatalok elhódításában. Most könnyebben te
hette. Azonfölül a misenumi kapituláció, 
melyre a római zavargások kényszerítették An- 
toniust és kollégáját, megmutatta, milyen 
gyönge a triumvirátus. A gyöngeség főoka pedig 
az volt —  világosan kiderült —  hogy a trium
virek kevés dolgot vittek véghez. Még a ren
det sem tudták helyreállítani az egész biro
dalomban, mindössze csak földet osztottak ki 
Caesar négy-ötezer veteránja közt, ami na
gyon kis dolog volt annyi elkövetett öldöklé
sért, háborúért, törvénytelenségért és erő
szakért, s olyan rendkívül nagy hatalomért, 
melyet rájuk ruháztak. Nagy vállalkozásokkal 
kellett ezt a hatalmat igazolniok. Ezért is szük
séges volt a perzsiai háború. De Itália már ki
merült. Abban az esztendőben is növekedtek a 
köztársaság kiadásai és csökkentek a jövedel



86 FERRERO

mei. A triumvirek sok ígéretet és kevés pénzt 
adtak a katonáknak, tiszteknek, bérlőknek, nö
velve amúgy is nagy deficitjüket és bőséges 
adósságaikat.

Antonius, mikor 39 második felében 
Athénbe ment —  Rómában a második pár kon
zult hagyta, a „kis konzulok“ -at, mint a nép 
L. Cocceiust és P. Alfenust szellemesen el
nevezte —  ez a nyilvánvaló szükségesség sze
mélyes motivumaival együtt csak arra az ol
dalra billentette elhatározásait, amely felé már 
Cleopatra tanácsai is hajlították őket. Alig ért 
Görögországba, híreket kapott Ázsiából, s ezek 
a hírek még inkább nekibátorították. Ventidius 
Bassus, talán augusztusban, szerencsés ötlettel 
és merészséggel rajtütött Labienuson a Taurus 
lábánál, hogy mely helyen, azt nem tudjuk, 
leverte és kevés társával futni kényszerítette. 
Azután Ciliciába ereszkedett, elszántan az Ama- 
nus hegyláncolata és a Szíriába vezető átjárók 
felé menetelt, s egy újabb partusz sereggel ta
lálkozott —  vezérének a nevét nem tudjuk biz
tosan —  és leverte. A partuszok, kik olyan de
rekasan védték a magukét s olyan képtelenek 
voltak a másénak meghódításában, az Euphra- 
tes felé hátráltak, Szíria nyitva állt a rómaiak 
előtt, csak Palesztinában szegült ellen Antigo- 
nus abban a reményben, hogy a partuszok 
visszatérnek. Antonius fölvidult ezeken a híre
ken, s nekibúzdult annak a sok és változatos 
tervnek, melyet eszében forgatott. Időt nem 
vesztegetve, 39 utolsó hónapjaiban elkezdte át
alakítani Kelet politikai térképét, olyan módon,
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mely ragyogóan megbizonyítja, mennyire fo
gyott a római helytartókban és Itália erejében 
való bizodalma és mennyire hajlott a keleti 
monarkiák bürokratikus intézményei felé. Nem
csak megerősítette Herodest Judea királyságá
ban, hanem Dariusnak, Pharnaces fiának és 
Mithridates unokájának személyében helyreállí
totta a nemzeti dinasztiát Pontusban, ahol Pom- 
peius nagy görög községeket szervezett. Meg 
akarta szelídíteni a pizidieket, egy bátor hegyi 
népet, mely remek katonákat és rettentő rabló
kat adhatott, s erre nem egyik tábornokát 
küldte ki, hanem Amyntast választotta, Deio- 
tarus titkárát, akit megtett a pizidiek kirá
lyának. Meg akarta jutalmazni Polemot, 
valami laodicaeai rétor fiát, aki mint al
kalmi katona pompásan védelmezte a várost a 
partuszok ellen, s megtette királynak Lycaoniá- 
ban. Valamennyiüknek az volt a kötelességük, 
hogy pénzt és katonát gyűjtsenek. Dariusnak 
is helyre kellett állítania a pontusi királyság 
régi hadseregét. Szóval föl kellett készülniük, 
hogy arannyal és katonákkal segítsék a per- 
zsiai háborúban. Három részre osztotta azt a 
sereget, melyet Pollio hozott neki —  útközben 
megvéve a föllázadt Salonát és legyőzve a par- 
tinumiakat —  egyiket Epirusba küldte téli 
szállásra, a másik kettőt apró ekszpediciókra 
használta a barbárok ellen. Elkezdett egészen 
úgy cselekedni, mint egy igazi keleti monarka, 
súlyos hadisarcok alá vetette egész Görögorszá
got és különösen Pelopponesust, melyet Sextus 
Pompeiusnak szántak, közben leüttette a lég-
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gazdagabb birtokosnak, egy bizonyos Lachares- 
nek a fejét, hogy elvehesse a javait. Ez a de
mokratikus szokás nagyon dívott a régi monar- 
kiákban. Antoniusnak ugyancsak derekasan 
kijutott abból az isteni kultuszból is, ame
lyet Ázsiában a királyoknak megadtak. Ha 
Octavianus megelégedett azzal, hogy „az isteni 
Caesar fiá“ -nak nevezzék, Antonius egyenest 
isteninek neveztette magát személyében, és új 
Dionysosnak. A ceremóniákon az isten kép
másának helyén jelent meg, és afféle misztikus 
menyekzőt ült Minervával, a szerencsétlen 
Athént pedig arra kényszerítette, hogy ezer ta
lentumot fizessen neki hozományként. Azután, 
hogy elérkezett a hajózás szünete, a híres és 
szép városban ünnepségekre, játékokra, a ré- 
torokkal és filozófokkal való társalgásra adta 
magát, hogy a hellenizmusnak udvaroljon 
Athénben, mintha csak arra készülődött volna, 
hogy mindenben, még a művészetek és tudo
mányok pártolásában is jó követője legyen 
Nagy Sándornak.

Octavianus Galliába ment, ahol az akvitá- 
nok fölkeltek, de rövid tartózkodás után vissza
fordult, Agrippára bízva, hogy a galliai láza
dások hosszú sorozatában ezt az utolsót meg
fékezze. Asinius közben 25-én belépett Rómába, 
diadalmenetet tartva a partiniumiak fölött. 
Maecenas az év vége felé, dolgai szünetelésével, 
megemlékezhetett arról a fiatal poétáról, aki 
kilenc hónappal azelőtt bemutatkozott nála, s 
megüzente neki, hogy palotája nyitva előtte. 
Horatius azt hitte, az eget veri fejével, erőt vett
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lomhaságán, megírta harmadik szatíráját, mely
ben a barátságot dicsőítette és azokat az eré
nyeket, melyek a barátságot fönntartják, külö
nösen a jóakaratot, olyan gyöngédséggel, hogy 
sok kritikusa azt hiszi, Virgilius iránt való 
hálája Íratta vele annyi szolgálat fejében. De 
úgy látszik, Horatiusnak eleinte semmit sem 
jövedelmezett ez a barátság költeményeiért, 
még erkölcsi bátorítást sem. Mert olyan keveset 
írt, s ezt a keveset sem merte közreadni vagy 
sokak előtt fölolvasni, Maecenas valószínűen 
inkább nagy politikust nézett ki belőle, mint
sem nagy poétát. És aztán olyan félénk volt, 
olyan kevéssé ismerte a kérés művészetét, any- 
nyira megzavarodott, amikor Maecenashoz 
ment, s annyira félt, hogy alkalmatlankodik 
neki! Nem tudta levetkezni a palotában járó 
szegénynek a félénkségét. De a szegény írók 
rendje, mely a római középosztályban kiala
kult, annyi alázattal volt a gazdagok és hatal
masok iránt, akiknek a protekciójából élt, hogy 
még a jobbak, meg a kevésbbé mohóak és szol
gaiak is boldogok voltak, ha frekventálhatták 
az úri házakat, még ha nem is húztak belőle 
közvetlen hasznot. Mit is tehettek volna? Nem 
voltak valamennyien nagyurak, gazdái a maguk 
idejének, maguk testének, maguk agyának, 
mint Sallustius, aki folytatta könyörtelen iro
dalmi boszuló hadjáratát a konzervativek ellen, 
megírva —  de több igazságossággal és tökéle
tesebben —  első könyvét, a hatalmas Jugurthai 
háború.-1, a legnagyobb arisztokratikus botrány 
történetét. Majd a Históriáé lapjain hosszasan
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elbeszélte a sullai szövetkezés balkormányzását, 
botrányait és bukását Sulla halálától 67-ig, s 
nem feledte el, hogy ahányszor alkalma adó
dott, el ne bánjon Pompeiusszal. Horatius el
lenben olyan félénk volt, hogy megijedt még 
azoknak az obszkúrus személyeknek a zoksza
vától is, akiket második szatírájában megneve
zett, s a maga védelmére megírta a negyediket. 
Egy kevéssé védekezett, hivatkozva Lucilius te
kintélyére, és egy kevéssé tiltakozott is, hogy 
elvégre ő nem adta piacra verseit és nem olvasta 
föl publikum előtt. Látni való: nem valami 
hősies igazolás. És nem is voltak mindnyájan 
olyan szerencsések, mint Virgilius, aki megsza
badult a szegénység gondjaitól, a nagyok ol
talma alá jutott, a nép bámulta, s 39 végén és 
40 elején módja volt arra, hogy befejezze a 
bukólikák tizes sorozatát. Megírta a tizediket 
és utolsót, melyben egyik barátja szerelmi kín
jait igyekezett enyhíteni. Barátja is író volt, 
amellett katona és politikus: Caius Cornelius 
Gallus, aki egy obszkúrus innenső-galliai csa
ládból származott, s Octavianus klikkjében 
egyike volt annak a sok itáliainak, kik az el
pusztult római arisztokrácia üresen maradt he
lyére iparkodtak. Corneliusnak, a türelmetlenül 
feltörekvő, minden dicsőségre ambiciózus ifjú
nak az volt a hóbortja, hogy mindenáron be
széltessen magáról. Cytheris volt a kedvese, az, 
aki Virgilius eklogáit szavalta, és Cytheris ak
koriban hagyta el. Megkérte tehát Virgiliust, 
írjon egy eklogát az ő esetéről, hadd vigaszta
lódjék, és hadd tudja meg fél Itália, hogy ked
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vese volt kora leghíresebb hetérájának. És a jó 
Virgilius árkádiai pásztor képét öltve, édes 
hangon leírta, mennyire szomorkodnak a Gal- 
liai fájdalmán hegyek, erdők, olajfák, tamarisz- 
kuszok, nyájak, és maguk az istenek is. Vi
gasztalásaikra a Galliai azt felelte, hogy Árkádia 
pásztorai közé akar húzódni, a ligetekbe és bar
langokba, pásztori dalokat énekelni, vadálla
tokra vadászni, és a fák kérgébe édese nevét 
írni . . .  A mantovai költő eklogái ezzel be
fejeződtek. Csodálattal olvasták vagy hallgat
ták őket, s elterjedtek egész Itáliában, mert 
megfeleltek az új publikum kivánságainak, 
amelyben terjedni kezdett az irodalmi Ízlés 
most, hogy az arisztokrácia, a műveltség 
régi osztálya, eltűnt. Valamennyi kompozíció 
rövid volt, hamar elolvashatták vagy végig 
hallgathatták és könnyen megtanulhatták. 
Nagyon megfeleltek tehát annak az új, sűrű, 
nem valami gazdag, fölületes publikumnak, 
mely politikai kalandorokból, elfoglalt speku
lánsokból, gazdagodó centuriókból és katonai 
tribünökből, gazdag, de obszkúrus családok ta
nulni küldött sarjadékaiból, a filozófia és re
torika tanulóiból és művelt fölszabadultakból 
telt ki, akiknek sem idejük, sem módjuk, sem 
kedvük nem volt, hogy megszerezzék és el
olvassák Ennius vagy Pacivius litániahosszú 
verseit. És ezek a versecskék a görög bukólikák 
és Teocritus divatos pásztori modorában ki
eszelt pásztorok, nimfák, faunok és istenek 
ajkán azokat az új érzéseket fejezték ki, melyek 
az itáliai szellemben annyiféle kultúra kevere
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déséből olyan váratlan és ártó események kö
zepette kigyúltak. A béke vágyát, a jobb jövő 
reményét, a mezők mélabús gyönyörűségét, 
filozofikus kutatását az óriási múltnak —  mely 
a világ legősibb kezdetei óta hátunk mögött 
kisért —  első rezdüléseit az új miszticizmus
nak, mely az életben és a politikában fölütkö
zött, a szubtilisebb és képzelgőbb érzékiséget, 
mellyé az irodalomban és az életben is —  bár 
ebben talán kevésbbé —  a régi durva trágár
ság finomodott.

A régi rómaiak megvetették volna azt a 
katonát, aki kétségbeesett azon, hogy egy hetéra 
elhagyta, és vigasztalásul a legdivatosabb költő
vel elhiresztelteti nevét és kalandját egész Itá
liában. De az egyetemes fölfordulásban eltűnt 
a méltóságos szégyennek az a fajtája, mely a 
régi időben a kormányzásra kiszemelt férfiakat 
visszatartotta attól, hogy publikum előtt muto
gassák a legemberibb szenvedélyek szeszélyeit 
és háborgásait. Erős isten szemérmetlenül föl
ütötte a fejét mindenütt, még a tábornokok sát
raiban és a szenátus Curiájában is. A közvéle
mény ezeket a gyöngeségeket is elnézte épp úgy, 
mint a többit. 38 elején Róma egyszerre azt 
látta, a kéjenc és haragos Octavianust olyan hir
telen és vad szerelmi düh fogta el Tiberius Clau- 
dius Nero felesége iránt, hogy rögtön elvált 
Scriboniától, rögtön elválatta Liviát —  így hív
ták a szépet —  és rögtön elvette, meg sem várva, 
hogy Lívia, aki hat hónapja áldott állapotban 
volt, megszüljön, ahogy azt a régi római papi 
jog előírta. Nagy lett a meglepetés, sok a nevet
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ség és botrány Rómában, mikor a szolgálatkész 
pontifexek úgy vélekedtek, hogy a régi vallá
sos előírások erre az esetre nem vonatkoznak, 
s mikor megtudták, hogy a férj olyan hozományt 
adott Líviának, mintha örömapa lenne, és részt 
vett a nászlakomán! Semmi kétség, ebben a sze
relmi dühben ismét a föllobbanásnak és levert
ségnek periodikus váltakozását venni észre, me
lyek közt Octavianus hánykódott. Scriboniát 
bizonyára politikai okokból is elbocsátotta, de 
Liviát nem politikai okokból vette el. Octavia
nus nagyon impresszionálható, nem valami me
rész és nem valami gyors ember volt, könnyen 
megzavarodott és eltévelyedett a veszedelmek 
közepette, hamar elhatározások sietségében. De 
megvolt benne az, amit lassú erőnek nevezhet
nénk: az a képessége, hogy mikor ideje és módja 
volt a gondolkozásra, jól látta, miféle hosszú 
és nehéz vállalkozásokba kell kezdenie, s nem 
áltatta magát, mint a félénkek teszik, —  az az 
ereje, hogy fölkészült a végrehajtásukra, lassan- 
kint legyőzve tulajdon kétségeit és tétovázását 
hosszú időn át való szukcesszív és folytonos 
erőfeszítéssel. Az utóbbi hónapok ingadozásai 
közben neki is az lett a meggyőződése, ami An
toniusnak: a közvélemény előtt való misenumi 
kapituláció hitelét vette, ebből a balsikerből 
igyekeznie kell valamelyes vállalkozással talpra 
állni. De nem volt módja, mint Antoniusnak, 
hogy messze földeken próbáljon egyebet. Neki 
szükségszerűen azon kellett erőlködnie, hogy 
megsemmisítse Pompeius fiát, és megakadá
lyozza azt, hogy vetélytársának fajtája idő
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vei és a publikum kegyével megint a régi hata
lomra jusson. Octavianus ezért már 38 utolsó 
és 37 első hónapjaiban jogcímeket keresett a 
viszálykodásra. Leveleket írt Pompeiusnak, sze
mére lobbantotta, hogy még mindig befogadja 
a szökött rabszolgákat, nem nyomja el a kaló
zokat, folytatja fegyverkezéseit és a misenumi 
szerződés több kikötését megszegte. Scribonia 
elutasításával tehát csak gyorsítani akarta a szi
getek urával való szakítást. De sem ez, sem 
egyéb politikai cél nem magyarázhatná meg azt 
a sietséget, mellyel Octavianus Líviát el akarta 
venni, megsértve a tömeg babonás skrupulusait. 
Lívia Drusilla annak az arisztokratikus Livius 
Drususnak volt leánya, aki Philippinél megölte 
magát, csodálatosan szép, nagyon értelmes és 
nyugodt lelkű fiatal asszony. Valószínű, hogy 
az intelligens, de ideges, hol tétovázó, hol el
szánt, hol büszke, hol gyönge ifjú nemcsak ra
gyogó szépsége miatt bolondult ebbe az asz- 
szonyba, hanem éles, találó intelligenciájának, 
komoly és biztos okosságának varázsa miatt is, 
amely tulajdonságok gyakran találkoznak ér
telmes, egyensúlyozott asszonyoknál. Amilyen 
heves és lobbanékony volt, türelmetlen siet
séggel el akarta venni, sejtve, hogy jó tanácsok
kal gazdag asszonyra akadt, aki segítségére lesz 
örökös ingadozása és bizonytalansága legyő
zésében.

Abban az időben, mikor Octavianus ezt a 
bizarr házasságát ünnepelte, egy váratlan eset 
meggyorsította a Sextusszal való szakítást. Me- 
nodorus, akit Sextus Szardínia helytartójává ne
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vezett ki, Pompeiusszal és barátaival gyanúba, 
civódásba keveredett, s elpártolt az ellenséghez, 
kiadta Octavianusnak a szigetet, hatvan hajót 
és három légiót. Octavianus boldog volt, hogy 
Szardíniát visszakapta, és tárt karokkal fogadta 
Menodorust: de Sextus alig hogy az árulásról 
hírt kapott, megint hajóhadat küldött Itália 
partjainak zaklatására. 38 tavaszának kezdetén 
tehát újra kitört a háború. Octavianus azonnal 
írt Antoniusnak, hogy egy bizonyos napon jö j
jön Brundisiumba tanácskozásra, segítségül hívta 
Lepidust és hozzálátott az első intézkedések
hez. Elrendelte, hogy a Ravennában horgonyzó 
flotta menjen Brundisiumba, megvárni Anto- 
niust, Menodorus hajóhada gyűljön össze az ő 
többi hajójával, Etruria partjain, s Ravennában 
és Rómában ácsoljanak új háromevezősöket. 
Galliából és Illyricumból légiókat hozatott és 
részben Brundisium, részben Nápoly felé me
nesztette őket, hogy kétfelől támadhasson Szi
cíliára, ha Antonius beleegyezik a tervébe. Ám 
kollégája nagyon kedvetlenül fogadta Görög
országban az Itáliából érkező híreket és a meg
hívást. Antonius Athénben azzal töltötte a telet, 
hogy politikai gondoktól szabad idejét csupa vi
gasságban verte el, de a tél vége felé megint 
nekilátott tervei végrehajtásának és akkoriban 
akarta Ázsiába küldeni hadseregét, mely Epi- 
rusban és Macedónia határain telelt, ő maga 
aztán utánuk ment volna. És ime, Octavianus 
visszahívja Itáliába, új háborúra Sextus Pom- 
peius ellen! Antonius egyáltalán nem akarta fél
beszakítani keleti terveit és elhalasztani a mise-
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numi kapitulációért való boszuját csak azért, 
hogy Octavianusénak kedvezzen. Kevés hajóval, 
kevés kísérettel tengerre szállt Brundisium felé, 
azzal az elhatározással, hogy békére kényszeríti 
a rendbontó Octavianust, akit ő, az idősebb, te
kintélyesebb és tiszteltebb, alárendelt és kisebb 
kollegájának tekintett. Csakugyan meg is érke
zett Brundisiumba a kijelölt napon, de —  nem 
tudjuk, mi okból —  nem találta ott Octavia
nust. Nem késlekedett a várásával, azonnal 
visszafordult, előbb parancsolóan megírva Oc- 
tavianusnak, hogy respektálja a misenumi szer
ződést, és Menodorusnak, hogy ha nem marad 
nyugton, érvényesíteni fogja vele szemben gaz
dái jogát, mint aki Pompeius vagyonát meg
vásárolta.

Octavianusnak le kellett nyelnie ezt a ke
serű megaláztatást. Egy pillanatra mintha této
vázott volna. Lepidus méltatlankodott azon, 
hogy a misenumi békét az ő közbenjötte nélkül 
kötötték, s nem mozdult. A közvélemény job
ban ellene bőszült, mint valaha, és ellenezte a 
háborút. Agrippa szerencsésen harcolt az akvi- 
tánok ellen. Egyedül kockáztatnia magát, vak
merő dolog volt. De Octavianus észrevette, 
hogy Antonius utazásai és Sextus Pompeius 
provokációja után teljesen becsületét vesztené, 
ha félelmet mutatna kollegája és a szigetek ura 
iránt. Érezte, hogy Caesar nevének elhomályo
sult presztízsét nem teheti ragyogóvá és Pom
peius nevének ragyogó presztízsét nem homá- 
lyosíthatja el, ha tengeren vagy szárazföldön 
nem vesz új, bár kisebb pharsalusi győzelmet,
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s azzal áltatta magát, hogy a háborút egymaga 
is vezényelheti. Sokszor megtörténik, hogy ke- 
vésbbé merész és nagyon intelligens emberek 
jól áttekintenek egy egész terjedelmes szituá
ciót, meglátják, hogy mit kell cselekedniök, de 
aztán nem tudják megválasztani a cselekvés 
idejét és módját. Olykor nagyon is óvatosak 
félelmükben, olykor vakmerőek, mert jóhisze
műen tévednek. Octavianus is, akit bizonyára 
fölháborított az a hír, hogy a partuszok megint 
clözönlötték Szíriát, igen vakmerőén úgy véle
kedett, hogy Antonius nem léphet közbe Itáliá
ban, mert a keleti ügyek tartóztatják: ha köz
ben tönkre tudja verni Pompeiust, a siker iga
zolni fogja a háborút. Azért elhatározta, hogy 
egymaga fogja végig csinálni egy kettős —  ten
geri és szárazföldi —  háború ügyes, de nehéz 
stratagémáját. Cornificiusra bizta a hajóhadat, 
mely Brundisiumban már összegyűlt, és meg
parancsolta, hogy menjen vele Tarentumba. 
Calvisius Sabinust megtette az etruriai vizeken 
maradt haderő fejévé, Menodorust adta melléje 
altengernagynak, s kiadta nekik, hogy vitorláz
zanak Szicilia felé. ő  maga a regiumi partra 
vezette hadseregét, hogy majd akkor köt ki a 
szigeten, ha két hajóhada elpusztította Pom- 
peiusét. Menodorust azzal mentette meg Anto
nius fenyegetéseitől, hogy beíratta a lovagok 
rendjébe.

Valószínűen július vége felé megkezdődött 
a háború. Pompeius azonban Menodorus he
lyébe egy másik, nem kevésbbé eszes görög föl- 
szabadultat nevezett ki, Menecratest, aki ügye-

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. IV. 7
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sen föl tudta használni az ellenséges erők meg
osztását s arra készült, hogy a két hajóhadát 
leveri, mielőtt egyesülnének. Csakugyan, Pom- 
peiust mindössze negyven hajóval Messinában 
hagyta, és az ármádia javával Nápoly felé vi
torlázott. a cumaei vizeken találkozott Cal- 
visiusszal és Menodorusszal, akik Etruriából 
jöttek s ütközetet adott. Octavianus hajóhada 
talán nem is volt nagyszámú, a kevésbbé ta
pasztalt Calvisius vezényelte, és így súlyos ká
rokat szenvedett, de viszont Menecrates meg
halt az ütközetben, és Democares, a másod- 
parancsnok, nem merte egészen kihasználni a 
győzelmet. Lassan visszahúzódott Szicília felé. 
Calvisiust és Menodorust a nápolyi öbölben 
hagyta a károk helyreütésére. Közben Octavia
nus, aki Regiumba ért és hadseregét elhelyezte 
a part mentén, átvette Cornificius hajóhadának 
vezényletét és Regiumból kémlelte Pompeiust. 
Félénken, fölindultán, határozatlanul vigyázott, 
kutatott, okoskodott, reggeltől estéiig lehető és 
lehetetlen támadásokat eszelt, s közben, egyre 
Calvisiust várva, elszalasztott minden jó alkal
mat, amelyet pedig háborúban gyorsan meg 
kell kapni, még azt is, hogy .Sextuson és negy
ven hajóján rajtaüssön a szorosban. Mikor Cal
visius és Menodorus kijavították hajóikat és 
Szicília felé vitorláztak, ez a tétovázó admirális 
akkora oktalanságot követett el, hogy az ember
nek azt kell hinnie, a régi írók elfeledtek föl
jegyezni valamely tényt, amely mentené. Ki
szállt Regiumból, hogy elébe menjen, de nem
csak Sextus negyven hajóját hagyta a háta
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mögött Messinában, hanem az egész flottát, 
mely Cumaeból visszatért. Democares és Apol- 
lofanes csakugyan azonnal kiszálltak Octa- 
vianus után, üldözőbe vették, hátbatámadták 
Scilla vizein és első ütközete vezénylésére kény
szerítették a huszonötéves tengernagyot. Octa- 
vianus először nyilt tengeren próbált ellenállni, 
összeszedve a maga hajóit, melyek nagyobbak, 
súlyosabbak voltak és jobb katonákkal fölsze
reltek. De mikor Apollofanes megtámadta, 
hamar megzavarodott, félt, hogy elsülyesztik 
vagy fogságba ejtik, a part közelébe húzódott 
és horgonyt vettetett. Az ellenség azonban nem 
tágított, tovább üldözte a nehéz hajókat, melyek 
a horgonyon még nagyobb bajban voltak, az 
ideges admirális egyre fejetlenebb és ellenmon- 
dóbb parancsokat adott, sok katona a tengerbe 
vetette magát, hogy szárazföldre meneküljön. 
Végül ő is fejét vesztette, s a római vezérek 
közül ő követte el elsőnek a gyávaság bűnét. 
Szárazföldre szállt, elhagyva a vezényletet az 
összecsapás hevében. A vezér gyávasága egyéb
ként megszabadította a hajóhadat a teljes pusz
tulástól, mert Cornificius, mikor a félénk ad
mirálistól megszabadult, fölszedette a hor
gonyt, támadó visszafordulást próbált, újra 
harcolni kezdett, míg végre ez a talpraállás, az 
est leszállta és Calvisius megérkezése —  melyet 
az ellenség vett észre legelőször —  arra bírták 
Apollofanest, hogy visszatérjen Messinába. A 
nap leszállt, mielőtt Cornificius észrevette volna 
a Nápolyból jövő hajóhad közelségét, azért éj
szaka, míg Octavianus éhes menekültek és se
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besültek rajával szárazföldön maradt, a ten
gernagy hajóival a vizen evezhetett, semmit sem 
tudva vezéréről, Calvisiusról és arról, hogy mi 
történjék másnap. Az óhajtott hajnal mintha 
váratlan vigasztalást hozott volna mindegyi
küknek. Regiumból jött kohorszok megtalálták 
a parton Octavianust, aki épp olyan éhes és 
fáradt volt, mint a közkatonák, Cornificius és 
Calvisius meglátták egymást, s az admirálisok 
és a szökött vezér közt aggódó kérdéseket és 
megnyugtató feleleteket váltottak. Mikor aztán 
a bizalom kezdett visszatérni beléjük, egy
szerre irtózatos vihar kerekedett, mely egész 
nap és egész éjjel dühöngött és elpusztította 
Octavianus ármádiájának legnagyobb és java 
részét. A hullámok befejezték Pompeius tenger- 
nagyjainak munkáját: Octavianusnak nem volt 
többé hajóhada, a szicíliai vállalkozás nyomorú
ságos pusztulással végződött.

Annál is súlyosabb volt ez a pusztulás,' 
mert Antonius fényes haditényei Keleten rikító 
ellentétét adták. A pár túszok tavasszal megint 
elözönlötték a római tartományt Pacorusnak, 
királyuk nevelt fiának vezényletével, mikor 
Antonius még Görögországban járt. De Ven- 
tidius valóban csodálatos készséggel és ügyes
séggel össze tudta szedni a Szíriában és Ciliciá- 
ban állomásozó összes haderőket, elébük ment 
és Gindarusban jelentős vereséget mért rájuk, 
melyben Pacorus is meghalt, valószínűen június 
9-én, Crassus fölkoncolásának tizenhatodik év
fordulóján. Crassust tehát megboszulták végre, 
egy partusz herceg ekszpiálta halálával a római
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helytartóét! Rómában akkora volt a lelkesedés, 
hogy a szenátus nemcsak Antoniusnak, mint 
Ventidius vezérének rendelt el diadalmenetet, 
hanem szokatlan procedúrából Ventidiusnak is, 
a közvélemény kielégítésére. Kevéssel a ginda- 
rusi győzelem után, mikor Ventidius már el
kezdte háborúját Commagene királya, a partu- 
szok nagy barátja ellen és Samosatát ostro
molta, Antonius átvette a hadsereg vezényletét, 
és akkoriban éppen azzal volt elfoglalva, hogy 
tábornokát segítse a megkezdett ostromban. E 
győzelmekkel Octavianus nem helyezhetett 
szembe mást, csak Agrippa dús akvitániai si
kereit, de ezek nem bírták ellensúlyozni szi
cíliai vereségeit, melyek egész Itáliát örömre de
rítették. És Octavianus szűkén volt a pénznek 
is, a közszellem ilyen állapotában lehetetlen 
volt újabb adókat szabni, —  Antonius is bizo
nyosan ellene háborodott, s még nagyobb csa
pásul annak az évnek, 38-nak a végén lejárt a 
triumvirátus öt esztendeje, és a hatalmat nem 
újíthatta meg, csak úgy, ha egyességet köt 
kollegájával. Ennyi nehézség közepette édes
keveset használhatott neki a hivatalok megtöl
tése, bár ezzel az eszközzel is élt: csekély hat
vanhét prétort neveztek ki abban az esztendő
ben. Pillanatig azt remélte, hogy Antoniust Szi- 
riában marasztalják a partusz ügyek, de szep
tember vége felé meg kellett tudnia, hogy An
tonius hadikárpótlás fejében békét kötött Com
magene királyával és vissza készült Görög
országba, bizonyosan azért, hogy beleavatkoz
zék Itália ügyeibe. Antonius Szíriában tíz lé
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gióval helytartónak hagyta Caius Sossiust —  
egy másik obszkúrus embert, aki Antonius kö
rül szedte meg magát —  azzal, hogy Judeát 
hódítsa meg végképp Herodesnek és vegye meg 
Jeruzsálemet, ahol Antigonus konokul ellenállt.

Ekkor Octavianus elhatározta, hogy Mae- 
cenast elküldi Athénbe Antoniushoz, Lucius 
Gocceiusszal és Caius Fonteius Capitoval, s 
igyekszik lecsöndesíteni őt és barátságosan 
egyezséget köt vele a triumvirátus megújitá- 
sára. Horatius, akit Maecenas meghívott, hogy 
kisérje el Brundisiumig, remekül leírta ezt az 
utazást első könyvének ötödik szatirájában. 
Szekéren indult el Rómából, valószinüen szep
tember második felében, mindössze egy szere
tetreméltó görög rétor, Heliodorus társaságában, 
és este Ariciába ért, ahol útitársával egy sze
gényes fogadóban töltötte az éjszakát. Másnap 
reggel tovább indultak, és este Fórum Appiiba 
értek a pontinumi mocsarak partjáig. Onnan 
éjszaka egy hajózható csatornán akartak el
jutni Terracinába. Horatius fájós szeme miatt 
bort nem ihatott, a falu rossz vizétől undoro
dott, inkább étien maradt azon az estén, s míg 
a többi utasok a fogadóban falatoztak, kisétált 
megnézni, hogyan készítik elő a csónakot az 
evezősök és fiatal rabszolgáik, s hogyan rakják 
föl az útipodgyászt. Az égen kivillantak az első 
csillagok. A csónak még este útra kelt, egy 
öszvér vontatta a part mentén, a kormányos és 
az utasok énekszóra kezdtek, aztán az ének 
sorra elnémult mindenki ajkán, az utasokat el
nyomta az álom, már csak a kormányos da
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lolt, a végén ő is elszundított . . . Hajnalban 
egyik utas, akit a napfény fölébresztett, meg
riadva látta, hogy a csónak áll, a kormányos 
bóbiskol, és csúnyául fölverte . . .  A harma
dik napon délelőtt tíz órakor a két utas a 
Feronia istennő forrásánál levő fogadóban meg
mosta arcát, kezét, aztán tovább ment Ter- 
racina felé, mely három mérföldnyire volt. Ott 
találkoztak Maecenasszal, Cocceiusszal, Capi- 
toval, és Horatius megkenethette gyógyító írrel 
fájós szemét. Negyednap valamennyien szeké
ren folytatták az utat Capua felé, keresztül
haladtak Fondin, ahol a praetor (polgármester, 
mondanék ma), egy irnokviselt férfiú jött elé- 
bük nagy pompával, jóízű nevetségükre. Elér
keztek Formiaebe, ott töltötték az éjszakát. 
Lucius Licinius Murena villájának voltak a ven
dégei. Reggel ime megérkeznek Nápolyból Plo- 
tius Varius és Virgilius, —  a költő valószínűen 
campaniai birtokáról, melyet Octavianus aján
dékozott neki. A megnövekedett csapat szeké
ren tovább utazott, s az ötödik nap estéjén a 
pons Campanus egyik kis beszállójában álla
podott meg. Másnap, az utazás hatodik napján, 
megálltak Capuában, ahol Maecenas, a testi 
gyakorlások szenvedélyes dilettánsa, egy játszma 
labdajátékra ment. Hetednap elérkeztek a cau- 
diniumi szoroshoz és Cocceius fényes villájába 
mentek, ahol késő éjszakáig mulatoztak, sokat 
vidulva bohócok suta győzködésén. Másnap Be- 
neventumban voltak, ahol a gazda kicsi híja, 
rájuk nem gyújtotta a csárdát, akkora lángon 
akart rigópecsenyét sütni nekik. Valamennyiük
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nek segíteni kellett az oltásban. Beneventum 
után, a kilencedik napon, föltünedeztek Hora
tius előtt az ő Apuliájának ismerős hegyei, 
de Trevicumban kellett maradniok éjszakára, 
egy füstös csárdában, melyben költőnk hasz
talan igyekezett elcsábítani a különben nem is 
rátarti szolgálót. Két nap múlva Canusiumban 
voltak, ahol Varius elhagyta őket, tizenkettedik 
nap esőrongálta utakon Ruvoba értek, s a tizen
harmadik napon jobb idővel, de rosszabb úta- 
kon Bariba. Tizennegyed napra már Gnatiában 
voltak, ahol azzal mulattak, hogy megnéz
ték a templom csudáját, a tűz nélkül gyújtott 
tömjént, és hatalmasakat nevettek rajta:

-— Bizonyos dolgokkal szedjék rá a zsidó
kat, ne engem. Az istenek nem törődnek az 
ilyen ostobaságokkal.

A tizenötödik napon, mikor Rómától szá
mítva már 360 mérföldet (530 kilométert) tet
tek meg, csaknem végig szekéren, Brundisiumba 
érlek, ahol Maecenas hajóra szállt.

Ez az útirajz érdekes dokumentum azért 
is, mert kiderül belőle, hogy Maecenas, Itália 
egyik legjelesebb polgára, a Rómától Brundi- 
siumig való utazáson többször kénytelen volt 
rettenetes csárdákban éjszakázni. Annak a bi
zonysága, hogy a nagy utakon kevés volt a gaz
dag birtokos, aki a jeles társaságot vendégül 
láthatta volna. A régi via Appián elhagyott, la
katlan villák sorakoztak, Róma kipusztított 
nemességének és plutokráciájának komor sír
kövei.



A „Georgica.'*

Még azon év, Kr. e. 38 november 27-én 
Ventidius bevonult Rómába, a nép tapsai között. 
Kevéssel utóbb —  sajnos, nem tudunk pontos 
dátumokat idézni —  Maecenas visszatért Görög
országból és Agrippa Galliából. Octavianus arra 
gondolt, hogy Agrippának is megszavaztatja a 
diadalmenetet, ellensúlyozni Vensidiusét, és 
megmutatni, hogy nemcsak Antonius tábornokai 
nyertek ütközeteket, hanem az övéi is. Agrippa 
amilyen komoly ember volt, megértette, hogy 
az ő diadalmenete, amelyet Octavianus akara
tából rendelnének el a kevésbbé jelentős galliai 
győzelmek után, nagyon hitvány lenne Ven- 
tidiuséhoz képest, melyet a publikum hangos 
szava rendelt el a jeles gindarusi győzelem 
miatt. Viszont attól is félt talán, hogy boszu- 
ságra és irigységre adna okot Octavianusnak. 
Azzal mentegetődzött tehát, hogy nem akar 
diadalmenetet most, mikor a scillai seb még
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tüzes. Különben pedig sokkal súlyosabb gon
dok felhőztek nemsokára. Nem tudjuk közvet
len tanúskodásból, hogy milyen üzenettel tért 
vissza Maecenas Octavianushoz, a rákövetkezett 
tényekből azonban azt következtethetjük, hogy 
körülbelül efféle volt. Antonius kijelentette, 
hogy kész segíteni Octavianust a Pompeius el
len való háborúban, átengedve neki hajóhada 
egy részét, de cserében katonákat kért Perzsia 
meghódításához, még pedig —  úgy látszik —  
elég nagy kontingenst, nem újoncokat —  ilye
neket Antonius az ő engedelme nélkül is tobo
rozhatott Itáliában —  hanem csatapróbált ka
tonákat, kollégája hadseregéből szakítottakat, 
szóval akkora kontingenst, hogy Octavianus és 
barátai a javaslatot igen súlyosnak ítélték. An
tonius most már elszánta magát, hogy a követ
kező, 37. évben megkísérti a perzsiai háborút. 
De mert hadseregének egy része akkor Jeru
zsálemet ostromolta, és mert Perzsia meghódí
tására hasznavehetetlen volt a hajóhada, pénze 
pedig szűkén, ezt a cserét eszelte ki a hajókölt
ségek megtakarítására. Ami a triumvirátus meg
újítását illeti, az egyezséget elhalasztotta ta
vaszra, amikor úgyis Itáliába jön, megkötni a 
cserét: új eszköz arra, hogy Octávianust enge
dékennyé tegye. Csakugyan, hogy a triumvirá
tust nem újították meg az év fogytán, Octa
vianus, ha nem akart visszatérni a magánéletbe 
vagy nem akarta megsérteni a törvényességet, 
kénytelen lesz 37 január elsején távozni Rómá
ból, mert a római alkotmányjog egyik alapvető 
elve szerint minden hadvezér megtartja a ve
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zényletet, mint promagistrator (átmenetileg, 
mondanék ma) a kijelölt határidőn túl addig, 
míg utódja ki nem neveztetett vagy meg nem 
érkezett, de <a pomerium-on kívül kell tartóz
kodnia. így tehát a triumvirek is megtartják 
imperium-ukat a seregek és a tartományok fö
lött, míg ki nem jelölték utódaikat, azzal a föl
tétellel, hogy Rómán kívül maradjanak: nem 
valami kellemetlen föltétel Lepidusnak és Anto
niusnak, kik Afrikában és Görögországban tar
tózkodtak, de nagyon kellemetlen Octavianus- 
nak, kinek Itáliát kellett kormányoznia.

Antonius tehát kollégája hadaival akarta 
viseltetni a perzsa hódítás veszteségeinek egy 
részét, amely hódítás egyedül csak neki termett 
volna dicsőséget és hatalmat. Nagyon természe
tes, hogy Antonius javaslatait Octavianus és ba
rátai hosszasan mérlegelték és megvitatták. En
gedjenek vagy ellenálljanak? És ha ellenállja
nak, hogyan, ha nem akarnak polgárháborút 
fölidézni? Végül, bizonyosan Agrippa és Mae- 
cenas tanácsára azt eszelték ki, hogy azonnal 
új hajóhadat építtetnek, bátran új adókat vet
nek és rabszolgajárulékokat minden birtokosra, 
s így, ha Antonius tavasszal eljön, azt felelheti 
neki, hogy nincs többé szüksége a hajóira. Ez
zel addig akartak alkudozni vele, míg a cserét 
olcsóbbá nem teszik. A dolgos és ügyes Agrippa 
azonnal nekiállt, hogy ő lesz az új flotta épí
tésze, Nápolyba ment, munkásokat gyűjtött, 
fejszét-bárdot adott a katonák kezébe, ki
eszelte, hogy Puteoli és Misenum között csator
nát ásat, mely az avernumi tavat összeköti a
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lucrinumival, és azt a szűk földnyelvet, mely a 
lucrinumi tavat elvágta a tengertől, nyílt mólóvá 
változtatja. Az avernumi tavat így kikötőhát
véddé, Lucrinumot hadi kikötővé alakította. 
37 elején Puteoli és Misenum közt a szép öböl
ben nyüzsögtek a szorgos kubikosok, kőműve
sek, kovácsok, fűtők, kik a flottán és a kikötőn 
dolgozták.

Közben 38 végén Octavianus kivonúlt a 
pomériumból, 37 január elsején a triumvirek 
hatalma lejárt, Róma ismét a régi köztársasági 
hivatalnokokat uralta, akiket már kineveztek, 
de ha számban megnövekedtek, viszont tekin
télyben még alább voltak, mint az előző évben. 
Erre az esztendőre nem csak tömérdek prétort 
neveztek ki, hanem szokatlanul sok kvesztort is, 
Mert Octavianus nem kezdhette meg háború
ját Sextus ellen addig, míg Antoniusszal egyez
ségre nem jutott, semmi sem történt egészen 
májusig, amikor Antonius háromszáz hajóval 
megjelent a tarentumi kikötőben, de nem ta
lálta ott Octavianust. Képzelhetjük, mekkora 
boszusággal vesztegette idejét, hogy Taren- 
tumban feleletet várjon elküldött üzeneteire, 
és mekkora lehetett a fölháborodása, mikor 
Octavianus nem éppen sietősen azt üzente 
vissza, hogy nincs szüksége a hajóira, mert 
már építtetett egy hajóhadat. Bár könnyen ki- 
okoskodta, hogy ez csak ravasz sógorának for
télya a csere lealkuvására, a perzsiai eksz- 
pedició megint halasztódott, másrészt pedig 
nem használhatta el az erejét arra, hogy új 
polgárháborút kezdjen és kollégáját hajói egy
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részének elfogadására bírja vele, akármilyen 
balga volt Octavianusnak az a szándéka, hogy, 
új hajóhadat gyárt, míg az övé ott korhad 
Görögország vizein, növelve mindkettőjük 
amúgy is súlyos hadiköltségeit. Türelmeznie 
kellett tehát, és Ootavianust arra kényszerítenie, 
hogy tegyen le fortélyairól. Megriasztotta a sze- 
lid Octaviát: azzal fenyegette, hogy háborút 
kezd fivére ellen, s így rábírta, hogy közbelép
jen, ő maga pedig új követségeket küldött . . .

Minderre a másik részről szándékos lassú
sággal feleltek, s hasztalanul elvesztegették 
júniust és júliust. Végre —  úgy látszik, csak 
augusztusban —  elszánta magát Octavianus, 
hogy Agrippával és Maecenasszal Tarentumba 
utazik. Octavia elébíik ment és addig esengett 
Octavianusnak, ne tegye őt, a legboldogabbat, 
a világ legszerencsétlenebb asszonyává, ne idéz
zen föl olyan háborút, melyben vagy a fivérét 
vagy a férjét veszítené, míg a fivére engedett. 
Legalább is így vélte a jóhiszemű publikum, 
mely már annyira hozzászokott ahhoz, hogy az 
asszonyok irányítsák a maguk módja szerint a 
politikai ügyeket. Valójában pedig Octavianus, 
Agrippa és Maecenas fölértették, hogy legalább 
részben ki kell elégíteniök Antoniust és meg 
kell kötniök a hajócserét, különben is ezeket 
a hajókat nem árt hozzácsatolni az Aprippa 
által gyártottakhoz. Fölértették, hogy a trium
vir, ha nagyon megbosszantják, Sextusszal és 
Lepidusszal fog szövetkezni. Azért Tarentum- 
ban egyeségre léptek. Antonius mérsékelte kí
vánságait és Octavianus beleegyezett a teljesítő
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síikbe. Megegyeztek, hogy a nép elé törvényt 
terjesztenek, amely 37 január elsejétől kezdve 
öt évre megújítja a triumvirátust, Antonius 
átengedte Octavianusnak 130 hajóját és cserébe 
21.000 embert kapott. Ezenfölül megegyeztek, 
hogy Octavianus lányát, Júliát eljegyzik An
tonius idősebb fiának, Antonius és Octavia 
lányát pedig Domitiusnak. A misenumi szerző
dést megsemmisítették. Antonius azonnal útra
kelt Szíriába, Tarentumban hagyva a 130 hajót.

A publikum nem örült meg ennek a béké
nek úgy, mint a brundisiuminak. A 39. esz
tendő hirtelen dühe elforrt, a zavargások meg
szűntek, s a publikum mintha visszaesett volna 
a mindenen és mindenkin való csöndes elége
detlenségbe, minden dolgok iránt való ellensé
ges, gyanakvó közömbösségébe. A triumvirek 
azt cselekedték, amit akartak. A közvélemény 
nem számított többé. A politikai önzés, a köz
társaságnak ez az alkotmányos betegsége, el
fogott minden osztályt. A hivatalokért versen
gőkön kívül mintha senki sem törődött volna 
a politikával. Senki sem gondolta, milyen bi
zonytalanok voltak a triumvirek a maguk 
hatalma felől. De éppen ez a ködös elégedet
lenség, ez az általános közöny, a politikai ön
zésnek ez az elharapózása rejtette magában 
az üdvös megújulás csiráit, a nemzet első és 
félénk próbálkozását a forradalom fölforgatásai 
után, hogy hozzásimuljon a dolgok új rend
jéhez és ebből a pusztulásból is legfőbb javát 
merítse, mint ahogy Caesar és Pompeius boldog 
idejének dús virágzásából is azt szüretelte. Ez
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az élet örök törvénye, mely a rosszat jóra for
dítja és rosszra a jót, örök váltakozással. A for
radalom istenverései lassan mind jótéteményekké 
változtak. A föld és a tőke szétosztása, mely a 
forradalomból következett, már kezdte érlelni 
a maga üdvös hatásait. Tömérdek latifundiu
mot és terjedelmes birtokot szétszabtak, sokak 
közt megoszlott az a pénz, amit a forradalom
ban itt-ott szedhettek, s így az új birtokosokat, 
akik a polgárháborúkban olcsón vagy ingyen 
szereztek földet, és a régi birtokosokat, akik 
csöndben keseregtek elvesztett javaikon, a gaz
dasági válság, a megnövekedett szükségletek, 
az adók, a szenvedett károk gyors helyreütésé
nek vágya egyaránt arra ösztökélték, hogy 
definitive végrehajtsák azt, ami száz évvel 
előbb megkezdődött: a régi és rozzant itáliai 
mezőgazdaság átalakítását új, okos, kapitalisz- 
tikus, rabszolga tar tó mezőgazdasággá. Bizo
nyára, ha földnek nem is voltak szűkében, szű
kében voltak a tőkének, miután a birodalmat, 
melyet a polgárháborúk már amúgy is végig
taroltak, Antonius két részre osztotta, és Itália, 
úgy látszott, belenyugodott abba, hogy ne kapja 
meg többé a keleti járulékokat, akármilyen ke
vésre is csökkentek már. És a tőkének ez a 
szüksége is üdvös volt arra a pillanatra. A hitel 
könnyelmű gyorsasága Caesar korának egyik 
legnagyobb ártalma volt, mert mindenki vissza
élt vele, merész spekulációkat és vállalkozáso
kat próbált és többet költött, mint ahogy ész
szerű lett volna. Most, hogy szinte lehetetlen 
volt kölcsönpénzt szerezni, senki sem igyeke
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zett túlnyujtózkodni a takaróján. Mindenki azon 
mesterkedett, hogy céljaira elég legyen, amije 
van. Több belátással kezdtek termelni és üzlete
ket kötni, kevesebb nagyralátással dolgoztak és 
szerényebben éltek, a dolgok tartósabb és 
egészségesebb rendjét alapozták meg. Termé
szetesen a közszellem diszpozíciója is megvál
tozott. Milyen távol szürkültek azok az idők, 
mikor egész Itáliában lobogott a csodálat Cae
sar és Crassus nagy hódításai és Pompeius 
óriási pénzárasztása iránt, s a gyors fölgazda
godást, a köz- és magánfényüzést, a lelkiisme
retlen nagyratörést, a szertelen adósságokat, a 
sikeres erőszakot és csalást nemcsak tűrte, 
hanem meg is csodálta ez a nemzet, mely egy 
egész birodalmat azért zsákmányolt végig, hogy 
városait minden szabadok közös és vidám 
találkozóhelyévé ékesítse, akiket a rabszolgák 
munkája és a legyőzöttek adója tart fönn! De 
most, annyi pusztulás vigasztalanságában, ez a 
jómódú és müveit osztály, mely a forradalom
ban maga is végigszenvedett minden erőszakot, 
amivel azelőtt másokat gyötört, kezdett meg
emlékezni a nagy birodalom kicsiny kezdeteiről 
és szentimentális panasszal sírta vissza a régi 
mezőgazdasági kornak a merkantil idők által 
elsöpört erényeit. A forradalmi szellem annyi 
büszkélkedése után a tradiciónak megint nag> 
lett a tisztessége, nagy lett azokban a dolgok
ban, melyek uralmát a forradalom nem vette el 
a nemzettől: a magánerkölcsökben és a ház
tartásban. Ahogy azelőtt divat volt fényűzést 
ragyogtatni, most az volt a divat, hogy szegény
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séggel és egyszerűséggel kérkedtek. Maecenas- 
nak, ki azon volt, hogy Horatius politikussá vál
jék és pályázzék a hivatalokra, Horatius ebben 
az időtájban első könyvének hatodik szatírájá
val felelt, melyben védekezésül azzal dicseke
dett, hogy apja egy fölszabadított volt, de igen 
derék, becsületes és szeretőszivü. Kijelentette, 
hogy meg van elégedve szegénységével és ala
csony származásával, s nem kiván egyebet. 
Mindenki abban vélte az üdvösség titkát, hogy 
visszatérjen a földhöz, az egészséges és termé
keny nagy édesanyához. Még Sallustius is, aki 
pedig szóval, tollal és karddal Caesart szol
gálta, azt a pártot, mely a merkantil korszak 
minden forradalmi erejét erjedésbe hozta, egész 
történelmi fölfogásának alapjául azt a tételt 
vette akkor, hogy a gazdagság, a fényűzés, a 
gyönyörök megrontják a nemzeteket, mert ki
kezdik a rusztikus korszak szigorú erényeit. 
Aközben, hogy egy-egy híradás érkezett a 
triumvirek egyenetlenségéről, új polgárháborúk 
és új kobzások veszedelmeiről, mindenütt, a 
felső osztályokban épp úgy, mint a középosz
tályban, Rómában épp úgy, mint Itália kis 
városaiban, Maceneas palotájában és Caesar 
veteránjának ,házában, melyet gazdájától el
rabolt, buzgón vitatkoztak a mezőgazdaságról, 
a termelés új módjairól, a belőlük húzható 
haszonról. Mindenfelé könyvet, oktatást, jó
tanácsot kerestek. Egy a sok római szenátor 
közül, akik egész életükben többet gondoltak 
földjeik művelésével, mint az állam kormány
zásával, Gneus Tremellius Scrofa már kiadott

Ferrero: Rómav nagysága és hanyatlása. IV. 8
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ebben az időben egy mezőgazdasági értekezést. 
A céhbeli müveitek osztályában, mely a nagy 
családok tanult fölszabadítottjai és a szabad kö
zéposztály emberei közt alakult és akkor épp 
oly készséggel írt akármiről, mint mindig, ter
mészetesen akadt, aki anélkül, hogy mezőgazda 
lett volna, követte példáját, végigböngészte a 
görög gazdasági könyveket és elegyes holmit 
kompilált belőlük az új és a régi birtokosok 
használatára. Ez a férfiú egy bizonyos Caius 
Julius Hyginus volt, akit Caesar, úgy látszik, 
Alexandriában vásárolt mint ifjú rabszolgát, 
fölszabadította és örökségben hagyta Octavia- 
nusra. Hyginus valószínűen ebben a 37. esz
tendőben írta meg De agri cultura című könyvét 
és egy értekezést a méhészetről, az elsőt, amely 
latin nyelven íródott. A fölszabadított szerény, 
tudákos fáradozása annyira megfelelt az idők 
szükségleteinek, hogy még abban az esztendő
ben két jeles latin is ráadta magát effélékre, s 
az egyik nagy technikai és gazdasági értekezést 
írt az agrikulturáról, a másik pedig nagy gaz
dasági költeményt.

Varró hatalmas vagyona egy részének el
vesztésével megszabadult a proskripciótól és 
nyolcvanéves fejjel a 37. esztendő végén hozzá
fogott, hogy számtalan mezőgazdasági és po
litikai tapasztalatát, minden tudósi elmélkedését 
és ismeretét a régi Itália történetének egyik leg
fontosabb könyvébe foglalja össze, melyet a tör
ténetírók kár hogy el nem olvastak. Azok közül 
az egykorú írók közül, akiknek a művei ránk 
maradtak, senki más, még Cicero sem próbált



erősebb igyekezettel eligazodni a nemzetét ak
koriban fölforgató események közt, mint Varró 
De re rustica című párbeszédében. Fejlődött e 
vagy hanyatlott Itália? Bátran törhetett-e előre 
a jövendőnek, vagy megfélemedve kellett-e 
visszafordulnia a múlt felé? Varró egy általános 
doktrína magaslatáról Igyekszik úrrá válni 
mindazon ellentétek fölött, melyek az ő korában 
a régi mezőgazdasági hagyományok és az új 
kor merkantil szellemének kontrasztjából tá
madtak, s beleivakodtak az agrikulturába is, 
abból a csöndes, makacs küzdelemből, mely az 
utóbbi években annyit szenvedő latifundiumom 
nagybirtokosság és a középpolgárság közt folyt, 
amely polgárság minden eszközzel, még for
radalommal és erőszakkal is igyekezett föl
osztani Itáliát középnagyságú —  harminc, 
negyven, ötven hektáros —  birtokokra, amelye
ket rabszolgákkal müveltetett s amelyekből 
aztán gazdáiknak telhetett az élvezetekre, a hi
vatalokra, a községi élet méltóságaira Itália tö
mérdek városában. Varró azt az elméletet vallja, 
melyet ma a fejlődés elméletének mondanánk. 
Nem ért egyet azokkal a görög filozófusokkal 
és költőkkel, akik a világ történetét az ősi arany
korból való leromlásnak tekintették. Úgy gon
dolkozik, hogy az emberi faj mindig a javulás 
felé terelődik. Először a föld gyümölcseiből él, 
azután kieszeli a kezdetleges barbár pásztor
kodást, majd az elszórt, magános mezőkön át
tér az agrikulturára, végül összeszedelőzködik 
a városokban, melyek finomabb művészetekkel 
és mesterségekkel, választékosabb élvezetekkel
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és tudományokkal, raffináltabb és gyászosabb 
vétkekkel gazdagok. Ezért korának tényeit filo
zofikusan úgy akarja tanulmányozni, mint egy 
szükséges átalakulás momentumait: de mikoi 
személyei, akik mind gazdag birtokosok, szem
ügyre veszik ennek az átalakulásnak egyes je
lenségeit, mennyi ellenmondásba keverednek, 
mennyi ellenmondásba gabalyodik könyvei elő
szavában és párbeszédében maga Varró is! 
Varró apósa, G. Jundanius, a lovag Agrius, a 
publikánus Agrasius Itália festett térképét szem
lélik Tellus templomának falán, és azt kiáltják, 
hogy Itália a világ legjobban művelt országa, 
az egész szinte egyetlen óriási gyümölcsös. Más 
helyen Gneus Tremellius Scrofa valamivel sze
rényebben, de szeretetreméltóan beismeri, hogy 
az ő korában jobban művelik Itáliát, mint az 
előző évszázadokban. De később Varró meg
ismétli, magáévá teszi annyi kortársának méla
bús véleményét, amely szerint az emberek na
gyon ellustultak, és inkább tapsolják a városok
ban a színészeket, hogysem a földjüket szánta
nák, és Ceres művészetét annyira hanyatlani 
engedték, hogy Itália most már nem maga 
aratja —  mint valamikor —  egész táplálékát, és 
Róma távolból hozott gabonával él. A terme
lés módját váltogatták, de az első eredmények 
olyan elütőek voltak, hogy mindenkiben —  
Varróban is nyoma érzik —  nagy bizonytalan
ság támadt, hogy melyik termelésmód volna a 
jó és melyik nem, mert nehéz volt megállapí
tani, melyik balsikert hozta a mezőgazdák ta
pasztalatlansága, melyiket a dolgok természe
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tében rejlő fölülmúlhatatlan nehézségek. így 
például Varró is idézi —  és nem mer nyíltan el
lene mondani —  sokaknak azt a véleményét, 
hogy a szőlőt Itáliában nem lehet haszonnal 
művelni. Személyes tapasztalatból tudják, hogy 
gazdag ember sokat nyerhet azon, ha szamara- 
kát nevel a földművelőknek, lovakat a kocsik, 
szekerek elé és kancákat a hadsereg számára, 
nagy juh- és kecskenyájakat Délitália vagy 
Epirus legelőin, minden száz vagy nyolcvan 
állatot egy-egy fiatal gall vagy illir rabszolgára 
—  a legbecsültebb pásztorokra —  az egész 
nyájat pedig egy tapasztaltabb és okosabb fő- 
rabszolgára bízva. A kecskeszőrnek nagy volt 
a kereslete a hadigépek számára, a kecskebőr
ből pedig tömlőket gyártottak. A juhok gyapját 
haszonnal adták el, amint szaporodott a váro
sok alsó népe és középosztálya, mely nem ké
szíthette öltözeteit otthon, a maga juhai gyap- 
jából. De Varró sem szabadult meg egészen a 
régi kisbirtokosok makacs gyűlölködésétől, akik 
száz évvel azelőtt attól féltek, hogy valameny- 
nyiüket kikergetik ősi mezeikről, át kell en
gedniük helyüket a juhoknak és kecskéknek, 
és néha fölpanaszolja, hogy a pásztorkodás régi 
megszorító törvényeit elfeledték. A nagy római 
tradíciókhoz híven megveti a várost, a romlás, 
a tétlenség, az esztelen fényűzés iskoláit, ma
gasztalja a rusztikus élet szigorú tisztaságát, 
mely a test egészségét megőrzi a torna mester
kélt gyakorlatai nélkül is, magasztalja a jellem 
erényeit, melyeknek nincs szükségük a filozófia 
vesződséges tanításaira. Visszasírja azokat az
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időket, mikor a nagyok majdnem esztendő
hosszat a falun éltek, szeretettel oltalmaz
ták és fönntartották maguk körül a szabad föld
művelők törpe népét, s a falvak tiszta és üde 
levegőjét szívták a városi utcák és sikátorok 
dögvészes fülledtsége helyett. Mindezek dacára 
aztán művének harmadik könyvében leírja a 
földművelők oktatására, hogy hogyan kell ki
használni a nagy városok és különösen Róma 
bűneit, tivornyáit és falánkságát. Kimutatja, 
hogy Róma közelében a nagy nyilvános lako
mák és a falánkságra való közhajlandóság miatt 
mennyit jövedelmezhet a rigók, libák, galam
bok, csigák, tyúkok, pávák, őzek, vaddisznók 
tenyésztése: azoké az állatoké, melyek húsával 
fölválthatják a sertés, a bárány és a kecske 
húsának egyhangúságát, mert közönségesen 
csak ezeket az állatokat ették abban az időben, 
mikor az ökröt szinte egyesegyedül a munkára 
használták. így ezeknek a hasznoknak a föl
sorolása hosszadalmas, mindegyiknek a fejte
getése részletes. Egyik beszélgető nagy tetszés
sel mondja el, hogy Marcus Seius egyik Ostiá- 
val szomszédos villájának számvivő fölszaba- 
dítottjától hallotta, hogy Seius, aki birtokán 
mindenféle állatot tenyésztett a római kereske
dők számára, 50.000 szeszterciuszt nyert abban 
az évben. Varró hozzáteszi, hogy anyai nagy
anyja, aki rigókat nevelt sabinumi birtokán, a 
via Salaria 24. mérföldjénél, 60.000 szeszterciuszt 
nyert egy évben, mikor 5000 rigót adott el, át
lag 12 szeszterciuszával (körülbelül 3 frank), 
míg Varrónak egyik kitűnő földje Rieti mellett
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80 hektár területen csak 30.000 szeszterciuszt 
(7500 frankot) jövedelmezett évente. Az előbbi 
beszélgető megint közbeszól és elmondja — 
még mindig Marcus Seius példáját idézve —  
hogy egy baromfiudvar 100 pávával, melynek 
elég egy értelmes procurator, rabszolga vagy 
fölszabadult, évenkint 40.000 szeszterciuszt 
jövedelmezhet a tojások és a pávafiókák eladá
sából. Mind elképedve kiáltanak föl a beszélge
tők és reszketnek a kapzsiságtól, mire az öreg 
írónak el kell felednie a szigorú erkölcsről 
szóló tételeit s igyekeznie kell megmagyarázni 
nekik tövéről-hegyére, hogyan lehet legjobban 
kihalászni a városi bűnök és tékozlások zava
ros vizéből e kövér és Ízletes pontyokat! De 
azért a letűnt nemzedékek egyszerűségének 
sokszor naiv és idejemúlt csodálata részben 
igaz érzés volt, mert ezek az erények, ha más 
alakban és a régiekhez képest lágyultan is, 
szükségesek voltak Itália birtokos középosztá
lyának. Varró látta a végső okát minden nyug- 
hatatlanságnak és bajnak, melyek közepette ez 
az osztály vergődött. Az ősi kisbirtokosság, 
melyben a család feje a gazdagok oltalma alatt 
a maga és gyermekei kezével művelte a földet, 
sűrű családokat tarthatott fönn, csak ha dol
gosak voltak és kevés igényűek. A rabszolgá- 
tartó nagybirtokosság csinos pénzjövedelmet 
hozhatott a tulajdonosnak, csak ha bőséges 
volt a föld és olcsó a rabszolga. De a rabszolga
tartó középbirtokosság, mely azért volt, hogy 
tekintélyes jómódot szerezzen a kétkézi mun
kához büszke gazdának, megakadt virágzásá-
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bán, olyan okból, melyet Varró már észrevett 
és bizonyos professzorok még ma sem látnak, 
húsz évszázad újabb gazdasági tapasztalatai 
után: a szolgai munka nagy költsége miatt, 
amelynek drága volta könnyen fölemészthette 
egy nem valami terjedelmes föld jövedelmeit. 
Idézi is Cato számítását, mely szerint egy 240 
jugerum olajültetvényhez tizenhárom rab
szolga kellett, egy intéző a feleségével, öt nap
számos, három béres, egy szamaras, egy kon
dás, egy juhász. 100 jugerum szőlőhöz pedig 
az intéző és a felesége, tíz napszámos, egy bé
res, egy kondás, egy szamaras, összesen tizenöt 
rabszolga. De megjegyzi aztán, hogy ezek a 
számok már a nagy szőlőkre és olajültetvé
nyekre vonatkoznak, s a kisebb földek költ
sége aránylag nagyobb, mert a felügyelőre és 
feleségére itt is szükség van, a rabszolgák szá
mát is nehéz megfelelően csökkenteni, úgy 
hogy a rabszolgák munkája annál költsége
sebb, mennél kisebb a telek. Ezenfölül meg
jegyzi, mennyivel veszedelmesebb a közép, 
mint a nagy birtokosra a rabszolgaság másik 
kellemetlensége: a rabszolga betegsége vagy 
halála nem a munkás kockázata, mint a sza
bad munkánál, hanem a kapitalistáé. Egyetlen 
rabszolga halála megsemmisítheti egy egész 
év jövedelmét, ha a telek kicsi. Ilyen termé
szetű másik nehézséget is fölfedez végül, mikor 
a telekhez szükséges ipari eszközök vételét 
mérlegeli. Az ősi időkben a tárgyak nagyobb 
részét otthon készítette a család egyik-másik 
tagja. Ám Varró észreveszi, hogy ha ezt szol
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gákkal végeztetik, nehezebb dolog, mint ha a 
fiaikkal, mert a rabszolgák általában kevésbbé 
járatosak és így minden telken annyi ügyes 
kézműves szolgát kellene tartani, ahány ilyen 
munka. De egy középbirtok nem tudná elvi
selni ennyi rabszolga költségeit s a haláluk 
vagy betegségük kockázatát. Ezért azt ajánlja, 
hogy vegyenek földeket közel egy városhoz, 
amelyben szabad kézműveseket találhatnak 
vagy közel nagybirtokokhoz, melyeken sok és 
sűrű szolgacsalád lakik, s így a szükséghez 
képest fölbérelhetik valamelyiket, a kellő ideig. 
Végül azt tanácsolja, hogy amennyire csak le
het, használjanak szabad munkásokat, külö
nösen az egészségtelen munkákra és az idő
höz kötöttekre, minő az aratás vagy a szüret. 
Tanácsolja, hogy a szolgák felügyelőjéül ügyes, 
tapasztalt és hű rabszolgát állítsanak, mert 
nélkülök a föld viszi a pénzt ahelyett, hogy 
hozná. Különös buzdítással ajánlja a takaré
kosságot és szerénységet. A telkek adminisz
trációjában ne a legújabb példákat kövessék, 
hanem az évszázados hagyományt. Ne enged
jék legyőzetni magukat a nagyzolás hóbortjá
tól, a gazdaság berendezésénél ne Lucullust 
utánozzák, hanem a régieket, másképp a telek 
jövedelmeit elnyelik a befektetésekhez szüksé
ges tőke kamatai. Más szavakkal az ellen a 
könnyelmű tékozlás ellen harcolt, melyet Cae
sar korában látott Itáliaszerte elterjedni és 
megint becsületét keltette a régi takarékosság
nak. Ködösen, de észrevette, mi volt a legfőbb 
nehézsége annak az igyekezetnek, melyben Itá
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lia emésztődött, hogy minden város körül rab- 
szolgákművelte földek jómódú birtokosainak 
polgárságát telepítse meg: ez az osztály csak 
nagyon jövedelmes földeken tudta elviselni a 
rabszolgatartás költségeit, ha jól el tudta adni 
a termést, ha okosan költötte pénzét és ha a 
városok szabad kézművesei olcsóbban látták el 
ipari eszközökkel. Caesar idejében az idősza
kos áremelkedések, melyeket a prédák behoza
tala, a hitel könnyűsége és mindnyájuk tékoz
lása és rajongása okoztak, rövid periódusait 
hozták a mesterkélt aranykorszaknak, s utá
nuk mindig pusztító válságok következtek. Most 
nagyobb okossággal és vigyázattal állandóbb 
arányt kellett megalapozni a kiadások és jöve
delmek, a termés ára és a termelés költsége 
közt, fölújítva a régi háztartásnak néhány 
egészséges elvét, melyet az előző nemzedék na
gyon lebecsült.

Virgilius nem akarta hasonló és nagyon 
szubtilis okoskodásokkal gyötörni szellemét: 
de aki azt kérdezné, hogy a tíz bukólika után 
hogyan készülhetett ebben a 37. esztendőben 
anyagra és alakra olyan elütő munkához, 
aminő a Georgica, annak jusson eszébe, hogy 
ezidőtájt kerültek nyilvánosságra vagy Íródtak 
meg Tremellius, Hyginius és Varró könyvei. A 
poéta új könyvéhez nem választott ki annyi 
apró és elütő tárgyat az akkor divatos témák
ból, mint a Bukólikákhoz, hanem e témák 
közül a legkomolyabbat és legdivatosabbat, 
még pedig nem annyira Maecenas tanácsára, 
mint inkább dicsőségszomjas művészi hajlan



dóságból aziránt, hogy eleven tárgyakat keres
sen, amelyek illenek az ő képességeihez és 
valamelyest kielégítik az idők érzelmeit. Az iro
dalom most már nem a néhány nagyúri ház 
oltalmából élt, hanem a nép dicséretéből, s a 
Bukólikák sikere arra biztatta, hogy tetszését 
keresse a nagyközönségnek. Melyik tárgy illett 
volna jobban Virgiliushoz, mint az agrikultúra, 
őhozzá, aki mezőgazdának volt a fia: gyermek
korát a falun élte, mélyen átérezte a táj szép
ségeit, szívesen látta a nagy mezőgazdasági 
tradiciók újjászületését, költő volt és egyúttal 
filozófus teleszivakodva Epikuros tanaival? 
Egy kevéssé áttanulmányozva a görög georgi- 
kumot és Hyginiust, könnyen kifejezhette 
—  tudományos pontossággal —  a sok föld- 
művelési ismeretet, melyeket apja mezején ta
pasztalatilag tanult, s az előírások száraz föl
sorolása helyett szinte festőién leírhatta őket a 
mező és a rusztikus élet kicsiny és nagy képei
nek sorozatában. Lelket verhetett beléjük, oda
állítva a földmunkáló nemzedékek fáradságos 
munkáját a természet egyetemes, örökkön pusz- 
tuló-születő életének óriási hátterébe, melynek 
szemléletére a filozófiai iskolákban szokott, és 
szelid költészetté eszményíthette a falusi élet
nek azokat az erényeit és értékeit, melyek cso
dálata akkor divott. A Georgica nem görög 
tanköltemények akadémikus utánzata, hanem 
nemzeti költeménye Itália agrárius megújhodá
sának, mely a Gracchusokra következő más
fél évszázad legnagyobb műve volt. Költői ma- 
gasztalása a kor ama nagy művének, melyet
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Varró mint földmívelő és nemzetgazdász ellen
mondásaiban tanulmányozott. Hasonlatos a gé
pek himnuszához, melyet a modern ipari élet 
hevében egy mai költő írna. Zengése egy össz- 
hangzatos cytharának, melybe belékapott egy 
nép lelkének szélzúgása.



VI.

Antonius és Cleopatra násza.

Közben —  úgylátszik, 37 júliusában —  
Jeruzsálem Herodes és Sossius kezére került, 
és ennek a háborúnak befejeződése megváltoz
tatta a helyzetet. A nagynehezen szerzett taren- 
tumi egyezség jórészt fölöslegessé vált. Az a 
sereg, mely a várost ostromolta, fölszabadult, 
és Antonius, aki már úgyis kollégájára hárí
totta át hajóköltségeinek egy részét, megelé
gedve látta, hogy most már Octavianus 21.000 
katonájának zsoldját és élelmezését is megtaka
ríthatja, mert többé semmi szüksége rájuk. 
Valóban nagy volt a veszedelme, hogy vállal
kozása elhalasztódik nem katonák, hanem 
pénz híján, mert tömérdek költségbe került 
volna végrehajtania Caesar haditervét. Ez a terv 
lángeszű kibővítése volt az arméniai király ta
nácsának, melyre Crassus nem hallgatott 
55-ben. Perzsia meghódítására el kellett pusztí
tani a partuszok hadseregét, különösen lovas-
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ságukat, mely olyan csodálatos ügyességgel 
tudta az ellenséget messze elcsalogatni had
műveletei alapjáról, s aztán hátbakeríteni, 
homlokban támadni, oldalt zaklatni, mindig 
elodázva a döntő összecsapást. Hogyan játsz- 
szák ki ezt a taktikát? Hogyan kényszerítsék a 
partuszokat nyilt ütközetre, nem messze az 
operációs alaptól, kedvező helyen és időben? 
Crassus útját követve és Seleuciát megtá
madva? Nem. A pár túszok nem törődtek vele, 
ha egy időre el is veszítik a mezopotámiai vá
rosokat. A főváros, Seleucia pedig olyan messze 
volt az Euphratestől, hogy az ellenség hosszú 
területen és hosszú ideig üldözhette és zaklat
hatta volna a rómaiakat. Ezért Caesar úgy ha
tározott, hogy Perzsiába egy hosszabb, de ked
vezőbb úton kell betörni, nem Kelet, hanem 
Észak felől. Kis-Arméniában a mai erzerumi fen- 
sikon körülbelül 100.000 embert, légióbelieket 
és keleti kontingenst kell összegyűjteni, nagy 
eleségtartalékot és óriási ostromparkot. Onnan 
aztán gazdag, népes és barátságos országokon 
keresztül vonulni az Árasig, mely a partuszok 
nagy hűbérállamának, Media Atropatenenek a 
határa, és egyenest neki Media fővárosának, 
mely a határtól 400 kilométernél nem sokkal 
messzebb fekszik. Ha a partuszok a hűbéres ki
rálynak segítségére jönnének, a római hadsereg 
a döntő ütközetet vagy ütközeteket kedvezőbb 
helyen vívja meg, biztos háttal. Ha a partuszok 
sorsára bízzák, Media lesz a hódítás első állo
mása, a hadműveletek alapja, ahonnan tovább 
vonúlhatnak Perzsia meghódítására. Hogy An



tonius lelket érzett magában ekkora vállalko
zásra, azt bizonyítja, hogy a gyönyörűségek nem 
lágyították el annyira, mint életírói mondják. 
De annyi katonát kellett fegyvereznie, annyi élel
met gyűjtött, annyi gép volt készülőben, hogy 
tömérdek pénzre volt szüksége, és ez a pénz nem 
telt ki sem azoktól az új uralkodóktól, akiket 
39-ben Keleten kreált, sem a vasnak és réznek 
bőséges keverékéből, mellyel a légiók dénárjait 
(denarii) verette, sem azokból az; apró ekszpedi- 
ciókból vagy tallózásokból, melyekre a hadse
reg egyik-másik részét küldte. Azért ebben az 
időtájban megbízta Canidiust, hogy hat légióját 
vigye a Kaukázusba és hadakozzék az iberekkel 
és az albánokkal, akiket már Pompeius is meg
látogatott, hogy ezekkel a barbárokkal tar
tassa el őket, és a telet az erzerumi fensíkhoz kö
zel töltsék el, ahova tavasszal az egész hadsere
get gyűjteni fogja.

Szóval Octavianus most már semmiben sem 
lehetett hasznára Antoniusnak, s Antonius ép
pen ezért kétszeresen fölháborodhatott ama bi
zalmatlanság és kétszínűség miatt, mellyel kol
légája a cserét rendezte. Kétszeresen érezhette 
az élét annak a sértésnek, melyet sógora Taren- 
tumban elkövetett rajta, rákényszerítve, hogy 
könyörögjön olyan egyezségért, mely Octavia- 
nusnak sokkal előnyösebb volt, mint neki. Az ő 
természete éppen ellentéte volt Octavianusénak. 
erélyes, gőgös, erőszakos volt, de egyszerű, és ha 
olykor ráállt is arra, hogy valami könnyű és 
gyors ravaszsággal csalást kövessen el, nem volt 
elég türelme és ügyessége hosszú intrikák bo
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gozására. A méltatlankodás és a pénztelenség 
ösztökélésére hamarjában súlyos dolgot határo
zott a Tarentumtól Corfuig tartó rövid utazáson: 
elfogadja végre Cleopatra ajánlatát, nőül veszi 
és ha névre nem is, de valójában Egyiptom ki
rályává lesz, hogy könyökig vájkálhasson a La- 
gidák kincseiben. Corfuba érve csakugyan Itá
liába küldte Octaviát a gyermekekkel. Fonteius 
Capitoval pedig megüzente Cleopatrának, hogy 
jöjjön elébe Sziriába, anélkül, hogy egy hosszú 
szerelmi regénynek új fejezetét akarta volna 
kezdeni. Antonius csaknem három évig volt tá
vol Cleopatrától és nem soványodott belé, —  tá
vol volt, ameddig úgy hozta sora. Most újra 
visszatért hozzá, királynőjéhez amaz egyetlen 
keleti országnak, melyet még nem pusztítottak 
el a polgárháborúk. Visszatért hozzá, mikor egy 
roppantul költséges vállalkozásra készült, s 
olyan pénzszűkében volt, hogy hajóhada egy ré
szét át kellett engednie kollégájának. Cleopatra 
nőülvevésével csak azt akarta, hogy a kormány
zása alá került többi országhoz hozzácsatolja 
Egyiptomot is, egyensúlyozhassa a hódítás ve
szedelmes lépését olyan eszközzel, mellyel az 
ázsiai monarkiák ezerszer éltek és visszaéltek, 
csak a római állam természetével és a helytar
tói tekintéllyel nem fért össze: dinasztikus há
zassággal. Tehát nagyon súlyos forradalmi tényt 
vitt véghez, és pedig váratlanul, előkészítés nél
kül, mintha csak egy semmiségről volna szó, és 
ezzel nem Egyiptom királynője iránt való ro
mantikus szerelméről tett bizonyságot, hanem 
arról, hogy milyen könnyelműen állt elébe az
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ismeretlennek és kapott hozzá a szokatlanhoz, 
melytől a legtöbben úgy megriadnak. Egyrészt 
geniális, de nem elég megfontolt temperamen
tumának a bűne, másrészt utóbbi éveinek dús
gazdagságáé és korának zűrzavaráé, melyben 
könnyű volt összetéveszteni a lehetetlent a reá
lissal és a különcködést a bölcsességgel.

Itáliában ezalatt, a 37. esztendő utolsó hó
napjaiban, Octavianus kezdte végrehajtani a ta- 
rentumi egyezséget. A komiciumokkal elfogad
tatott egy törvényt, mely a triumvirátus hatal
mát Kr. e. 32 január elsejéig meghosszabbította. 
Szorgalmasan tovább készülődött a Sextus ellen 
való háborúra, melyet most már végképp elha
tározott a következő évre. A közvélemény bizo
nyára még mindig ellene volt a vállalkozásnak, 
kitartott az öreg Pompeius csodálatában, s a 38. 
esztendő szerencsétlenségeit szívesen úgy ma
gyarázta, mint az isteni harag boszúját, mint az 
istenek oltalmát a nemes és boldogtalan család 
utolsó sarjadéka fölött. És Octavianus, akinek 
értelmét és akaratát megedzették az esztendők 
és a tapasztalatok, kezdte mérsékelni szertelen 
erőszakosságát. Kezdte érezni Liviának, mesteré
nek, Didymus Areusnak, és bölcs barátainak üd
vös hatását. Félt, hogy nagyon fölingerli a köz
véleményt, és ha tudott volna, talán elégtételt 
is adott volna neki. De megértette, hogy Pom
peius nevének népszerűségét, mely Caesar fiára 
olyan veszedelmes, csak akkor irthatja ki, ha el
pusztítja Sextust. Azért elhatározta, hogy erő
szakot tesz a közvéleményen. Az előkészületek 
méretei azonban arra mutatnak, hogy nagyon

Ferrero: Röma nagysága és hanyatlása. TV. 9
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félt Rómának és Itáliának a 39-belihez hasonló 
kirobbanásától, s nem készült volna vállalkozá
sára, ha nem lett volna biztos a siker felől. A 
siker volt az egyetlen eszköz, mellyel az önfejű 
publikumot megtéríthette. Még egy balsiker, és 
vége. Csakugyan igyekezett rábírni Lepidust, 
hogy segítse hajóival és tizenhat légiójával, be
fejeztette Agrippa hajóhadát és kikötőjét, talán 
áttanulmányozta az első pún háború történetét 
is, melyben szintén szárazföldön és tengeren 
harcoltak Szicília ellen, s olyan haditervet ké
szített, amelynek bizton áldozatául esik az új 
Carthago. Ahány légiót csak lehet, útnak indít 
Itália csúcsa felé, hogy átkeljenek Szicíliába, 
egy és ugyanazon a napon indul el Lepidus Afri
kából és Agrippa a hajóhaddal Puteoliból, Ta- 
rentumból pedig Antonius hajóival Statilius Tau
rus, egy homo novus, alacsony származású ifjú, 
aki be tudott jutni Antonius klientélájába és úgy 
kitüntette magát, hogy Antonius az Itáliában 
hagyott ármádia élére állíthatta.

Ilyenképpen a 37. esztendő őszének végén, 
mikor a hajózás és ezzel a birodalom két része 
közt való hírváltás félbeszakadt, Antonius Szí
riában, Octavianus Itáliában volt dandárjával a 
munkának. Antonius, amíg Cleopatrát várta, 
buzgón készült a következő évbeli expedícióra. 
Az ázsiai uralkodóknak megparancsolta, hogy a 
kisarméniai fensíkra küldjék el a katonákat, a 
muníciót, élelmet a következő tavaszra. A Pon
toson királyt változtatott, Darius helyébe, nem 
tudjuk miért, Polemot téve. Sietősen egy diplo
máciai intrikát bogozott, melynek szálait a vé-
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lellen adta kezére, hogy vállalkozásában segít
sége akadjon a partusz arisztokraták közt is, 
akik nem voltak megelégedve az új királlyal, 
Fraatesszel. Fraates elődje, Orodes annyira 
fájlalta Pacorus halálát, hogy fájdalmában 
lemondott a trónról. Octavianusnak, nem tud
juk milyen Ígéretekkel, sikerült meggyőznie 
Lepidust, s nagy részletességgel és buzgón 
készült ekszpediciójára. Afrikát és Európát 
akarta megmozgatni Szicília ellen, igyekezett 
lelket verni katonáiba és a hajósokba, akik 
rosszkedvűek voltak az előző szerencsétlen
ségek és az általános rosszalás miatt, s beléjük 
magyarázta, hogy ez a háború szükséges be
fejezése Caesar megboszúlásának, melyet nyolc 
évvel azelőtt mint fiúi szent kötelességet kezdett 
a nép tetszése közben. De mintha könyörtelen 
balsors esküdött volna ellene. Azon a télen 
járványos betegség tizedelte végig Antonius 
tarentumi hajósait, úgy, hogy a hajók közül hu
szonnyolcnak nem lehetett hasznát venni. Ezen- 
föliil Menodorus Rómában régi bajtársai közé 
került, akikkel együtt szolgált a nagy Pompeius 
házánál, s azok olyan durván rárontottak áru
lása miatt, hogy cserben hagyta Octavianust és 
régi urához szökött Szicíliába.

Ennyi gondja közben Octavianus nem is 
gondolta, hogy Itália sok-sok forradalma után 
Keleten egy újabb forradalom ütött ki azon a 
télen, 37-ről 36-ra, és pedig nem kevésbbé sú
lyos, mint az előzőek, bár háború és vér nél
kül, egy egyszerű házassággal. 36 elején Cleo- 
patra és Antonius nagy ünnepségek között me-
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nyekzőjüket ülték Antiochiában. Antonius nász
ajándék és az ígért alexandriai összegek kárpót
lása fejében odaadta hitvesének a régi egyiptomi 
királyság néhány részecskéjét, elvéve a hűbér- 
uralkodóktól és a római tartományokból: Cyp- 
rust, Fönícia partjának egy részét, Jericho gaz
dag pálmaültetvényeit, Cilicia és Kréta néhány 
darabját, melyeknek sűrű erdei sokat jövedel
meztek. Gleopatra, az új házasságot kötő egyp- 
tomi királyok szokása szerint, új érát kezdett, 
s 37 szeptember elsejétől —  az egyiptomi újév
től —  kezdve számította uralkodása idejét. Gleo
patra győzött, de csak félig, mert Antonius, ha 
ezzel a dinasztikus házassággal bele is egyezett, 
hogy a maga királyi személyét a helytartói te
kintéllyel egybeolvasszák, nem akart lemondani 
arról az előnyről, hogy mindenütt római pro- 
konzulnak mutatkozzék, amely cím jóval hatal
masabb volt, mint az Egyiptom királyáé. Ezzel 
aztán szokott vakmerőségével nekivágott az el
lenmondások egész gomolyagának. Egyiptom 
pénzeire a maga és Cleopatra képmását verette, 
magát azonban triumvirnak és cmtocrator-nak 
(avToxQároQ) nevezte —  az imperator görög 
fordítása —  nem Egyptom királyának. Nem 
bocsátotta el Octaviát, azt a matrónát, akit a 
latin egynejűség szent rítusa szerint vett felesé
gül, és aki Rómában szeretettel nevelte fiacskáit 
akkor is, mikor ő poligám életre adta magát, mint 
egy keleti király, és magának arrogálta a több 
törvényes feleséghez való jogot, melyet a szó
beszéd szerint Caesar akart megadatni magának 
utolsó éveiben. Szóval ezt a furcsa házasságot
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mindegyikük a maga céljai szerint kötötte és 
azzal a szándékkal, hogy céljaira a másikat 
használja föl a lehelő legkisebb ellenszolgálat 
fejében. Cleopatra azért, hogy megnövelje ki
felé az egyiptomi királyságot és könnyebben 
elbánhasson kormánya belső ellenzékével, Anto
nius pedig azért, hogy eszközöket szerezzen a 
partusz hadjárathoz. Antonius és Cleopatra 
közt védőszövetség kezdődött s ugyanakkor 
harc is, amely eldöntse, kettőjük közül ki az 
eszköze és áldozata a másiknak. Cleopatra bi
zonyosan kezdettől fogva kivánta az Octaviától 
való elválást és ellenezte a perzsiai hadjáratot, 
de eleinte eltűrte Octaviát is, a hadjáratot is. 
Az esküvő után azonban rögtön új uradalma
kat követelt, intrikálni kezdett Herodes ellen, 
akit le akart tétetni, hogy hozzájusson Judeá- 
hoz, s meg akarta szerezni Arábiát, Tyrust és 
Sidont. De Antonius akkor még erősen állta 
a ravasz egyptomi asszony bűbájait, nem enge
dett neki semmiben, kőt kioktatta, hogy ne 
nagyon avatkozzék a hűbérállamok ügyeibe. 
Ellenben meggyorsította a maga készülődéseit.

Octavianust nagyon bántotta ez a furcsa 
politikai házasság, mert Antonius azzal, hogy 
tartományaihoz csatolta a gazdag Egyiptomot, 
páratlan hatalommal állt ő ellene és mindenki 
ellen, különösen ha perzsiai hadjárata is fénye
sen sikerül. De abban a pillanatban mi maradt 
más tennivalója, mint sietni a szicíliai háború
val és befejezni, mielőtt Antonius visszatérne 
Perzsiából? Itália azonban nem nagyon indult 
meg, bár a házasság megint egy lépés volt a



134 FERRERO

keleti és nyugati tartományok elszakítása felé, 
melybe tönkrement volna a főváros! A nemzet 
mintha végképpen belenyomorodott volna a 
maga vigasztalan elégedetlenségébe. A dühnek 
az a rohama, amely 39-ben fölverte Rómát, 
nem ismétlődött meg. A politikai önzés és bom
lás nagyon elharapózott és ha a régi pártok 
maradékaiban s a keletkező új osztályokban 
közös vélemények és érzések forrongtak is, 
azok hamar belepárologtak a minden meglevő 
dolgokkal való krónikus, bár nem egészen vi
lágos elégedetlenségbe, ködös és oktalan rokon- 
szenvbe a távoli Sextus iránt, a régi jó idők 
visszasírásába, mely a szokásokról kezdett át
ragadni a politikai intézményekre is. A jelen 
bajairól és orvosságairól senkinek sem voltak 
biztos és pontos fogalmai és a hatalmukvesztett 
jómódú osztályok kö#t nem is lehetett már 
megegyezés és közös akció az ellen a becsülete- 
fogyott csoport ellen mely e hatalmat elhódí
totta tőlük. Octavianus bátran boszút vehetett 
a 39-beli kapitulációért. Egész Itálián háborgó 
tétlenség vett erőt, melyben mint egy szegény 
moszat a viharzó tengerben, úgy hánykódott- 
vetődött tovább a fiatal Horatius. Virgilius, a 
parasztok erős fia, aki a toll fáradalmait épp 
úgy bírta, mint az eke vesződségét ősei, kitar
tóan folytatta poémáját, munkát nem kiméivé 
olvasott, tanácskozott, georgikus könyvekből 
részleteket átírt és ezer verset megírt és áthú
zott, hogy egy-két tökéleteset szerezzen. De 
Horatius még egyre bizonytalan volt, egyre 
félénk, egyre Maecenas alárendeltje, és tovább
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is csak elegyes apró dolgokat írt, egyetlen 
alapeszme nélkül, személyes ajokról-bajokról 
és kevéssé veszedelmes tárgyakról, soha nagy 
témákról. Akkoriban Archilochos néhány vers- 
mértékével próbálkozott —  a jambusokkal —  
melyek Rómában még szokatlanok voltak: de 
csak azért, hogy megverselje a polgárháború 
némely emlékeit, megbosszantsa Virgilius né
mely irodalmi ellenségeit, elmeséljen egy három 
esztendeje történt gáláns kalandocskát és meg- 
énekeljen néhány arcpirítóan komikus motivu- 
mot is, mely annyira tetszett a régiek durva 
trágár kedvének, így például a vénasszonyok 
szerelmeskedéseit.

Ezekről két költeményt is írt, melyek a 
világirodalomban a legtrágárabbak közül valóak 
s amelyekről hajlandó vagyok azt hinni, hogy 
nem is a költő megtörtént kalandjait beszélik 
el, hanem akkoriban elég gyakori aljasságokat, 
melyeket az ifjak cinizmusa iránt elnéző poéta 
a maga személyére vállal. A költemények for
mája kifejező, esztergált, nagyon szép, s már 
a nyelvnek és stilusnak azt a mesteri kezelését 
mutatja —  minden dolgot kevés szóval elmon
dani, megfesteni —  amelyben Horatius később 
minden antik költőt fölülmúlt. De az anyaga 
még lágy. És lágy még az új szatirákban is, 
melyekben a polgárháborúnak egy másik —  
az egyszer vidám —  emlékét beszéli el, vagy 
a hirhedt varázsló nő, Canidia szégyenletes 
kalandját, vagy pedig annak a leírásában tet
szeleg, mennyire irigyelték és molesztálták 
Maecenas barátsága miatt. Végül újabb védel-
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inét írta meg szatíráinak, azok ellen, akik sze
mélyek sértésével vádolták, tudtul adva, hogy 
Virgilius, Plotius, Varius, Maecenas, Pollio, 
Messala helyeselték szatíráit. Más még ha 
Octavianus egész klikkjét támadta volna meg 
homályos senkifiak helyett, akkor sem érezte 
volna szükségét, hogy ennyiszer mentegesse 
magát a publikum előtt! Egyetlenegyszer csa
pott át a politika területére, archilochosi jam- 
busokkal rontva neki egy fölszabadultnak, ki 
Octavianus hadseregében hadi tribunná lett, 
megfeledkezve arról, hogy nem sokkal előbb 
szatírát írt annak dicsőítésére, hogy ő is egy 
fölszabadultnak a fia. Szóval ő sem tájékozó
dott a szellemek ilyen bizonytalanságában, az 
egyetemes kétségben, mely a hatalom uraira 
ráhagyta, hogy merészeljék, amit akarnak, de 
a maguk kockázatára és veszedelmére. A legvak
merőbb dolgokat megpróbálhatták: de jaj volt 
annak, ki kudarcot vallott!



VII.

A partusz hadjárat.

És a triumvirek közül Antonius merte a 
legnagyobb dolgokat. 36 márciusában hadsere
gével és Cleopatrával elindult Zeugma felé, 
Zeugmában elvált a királynőtől, s olyan szín
nel, mintha erővel át akarna kelni a folyón, 
néhány légiót az Euphrates fenyegetésére ha
gyott, ő maga pedig tíz légióval és 10.000 lovas
sal április második felében elkezdte óriási, 
majdnem ezerkilencszáz kilométernyi félkör
ben kanyarodó útját, melynek körülbelül öt 
hónap múlva ért a végére. Átkelt a Tauruson, 
és május első napjaiban Melitenebe, június ele
jén Satalába érkezett. Satalából újra nekivágott 
az erzerumi fensík felé húzódó hosszú útnak, 
s júniusban a fensíkon találta egész össze- 
gyülemlett nagy hadseregét: Canidius hat lé
gióját, ^melyek visszatértek Kaukázusból, a 
Pontus új királyát Polemot, az arméniai ki
rályt Artabacest (vagy Artavasdest), aki elébe
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jött kontingensének egy részével —  6000 lovas
sal és 7000 gyalogossal —  a kisebb keleti pót
lékokat, a csodálatos ostromparkot, s a te
herhordók és az állatok végtelen raját. Az ar- 
méniai kontingens másik része már elhelyez
kedett a királyság határain, Media útjain. A 
tizenhat légióban körülbelül 50.000 ember le
hetett, hozzájuk számított Antonius lovassága, 
a megjelent szövetségesek kontingensei, körül
belül 30.000 ember, Arménia királyának kontin
gense 16.000 lovat számlált, összesen mintegy
100.000 ember, tehát az antik idők egyik leg
nagyobb hadserege. Antonius, mielőtt fölkere
kedett volna seregével, az egészet végig
szemlélte. Kíséretében volt több jeles római, 
köztük Domitius Aenobarbus és Quintus Del- 
lius, aki előbb Cassius tisztje volt és aztán An
tonius szolgálatába lépett.

Ugyanekkor a triumvirek uralma a közvé
leménnyel való harcában visszaszerzett valame
lyes részt abból a területből, melyet 39-ben el
vesztett. Octavianus megkezdhette háborúját 
Sextus Pompeius ellen, Itália nem akadékosko
dott. 36 julius elsején Lepidus elindult Afriká
ból hetven hadihajóval, tizenkét légióját és 5000 
numidiai lovasát ezer szállítóhajóra rakva. 
Taurus 12 hajóval indult el Taréntumból. Oc
tavianus pedig Agrippával Puteoliból kerekedett 
föl. A tengernagyi hajóról előbb ünnepélyesen 
áldozott a Szeleknek, Neptunusnak és a Szél
csöndnek, s azon kérlelte őket, hogy legyenek 
segítségére a fiúi bosszuállásban. De Neptunus 
konok Pompeius-párti volt és rögtön megza-
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varia a hármas támadás kieszelt tervét, nagy 
szelet szabadítva rájuk és föltarajozva a hullá
mokat. Taurus hasztalan próbált megküzdeni az 
ellenkező széllel és visszafordult Tarentumba. 
Octavianus nem akart tágítani, s a Palinuro- 
foknál huszonhat nehéz és sok könnyű hajót 
veszített, s olyan károk estek a flottáján, hogy 
révbe kellett menekülnie. Lepidus elvesztett 
néhány hajót s végül harmadnap Lilybaeum 
(Marsala) elé ért, de július negyedikén, mikor 
ki akart kötni, egymaga maradt volna seregé
vel az ellenségre. Sextus azonban a maga nyolc 
légiójával és 200 hajójával nem védekezhetett 
egyszerre mind a három támadás ellen. Meg
próbálta ugyan, hogy mind a hármuk útját el- 
állja, csapatokat állítva Pantellariába és az 
aegaei szigetekre, megerősítette a partnak sok 
helyét és Lilybaeumba egy légiót küldött, de 
nagyobb haderőit Milae (Milazzo), a Faro-fok 
és Messina háromszögében helyezte el, ahol az 
egész ellenséges ármádia volt, szóval Octavianus, 
az ő legjobban fölfegyverzett, legkönyörtelenebb 
és legkonokabb támadója ellen. Ha le tudja 
győzni Octavianust, Lepidusszal könnyen szót 
érthet. így aztán Lepidus kikötés közben játszva 
elbírt a lilybaeumi légióval. Sextus Pompeius 
ugyan, mihelyt megtudta Octavianus esetét, 
azonnal Lepidus ellen küldte ármádiája egy 
részét Papias vezényletével, de Papias már ké
sőn ért oda, Lepidusék partraszállása után.

Sextus nem merte megtámadni Octavianust. 
Mindössze egy kis tengeri csatározás történt, 
mikor Papias megtámadta Lepidus utolsó négy
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légióját, melyek később indullak el, s két egész 
légiót a tengerbe sülyesztett, sok szállítóhajó
val együtt, melyeken eleség és munició volt. 
Néhány nappal e nagy háború színpadias kez
dete után valamennyien csöndben voltak me
gint, mintha csak teljes békében lennének. Sex
tus Messinában őrködött, Statilius Taurus Taren- 
tumban késlekedett, Octavianus és Agrippa hajó
hadukat javították Palinuro mellett és Lepidus 
is nyugodalmasan várta Lilybaeumban, hogy 
szövetségesei megint tengerre ereszkedhessenek. 
Sőt úgy látszik, Sextust az Octavianus kárairól 
kapott túlzó híradások azzal áltatták, hogy 
ellensége el fogja halasztani a háborút a követ
kező évre. De az állhatatos Octavianus nem tágí
tott szándékától, hogy ezt a véghetetlen pár
viadalt még abban az évben befejezze. Itália, 
amilyen tétlen volt mindaddig, rögtön megmoz
dult, mihelyt hírét vette, hogy az ezer gonddal 
előkészített nagy hadjárat már kudarcot vallott, 
mikor még el sem kezdődött. Rómában nagy 
tüntetések voltak ellene és zavargások törtek ki! 
Ha nem tér diadallal Rómába, elveszett. Agrippa 
segítségével kijavította a megroncsolt flottát, 
amennyire lehetett. Az elsülyesztett hajók meg
maradt evezőseit Tarentumba küldte, hogy 
Antonius 28 hajójára szállítsa őket, amelyek 
üresen várakoztak a kikötőben. Maecenast Ró
mába küldte a rend föntartására. Lepidusnak 
megüzente, hogy induljon el azon az úton, mely 
Lilybaeumtól Messináig húzódott a sziget déli 
és keleti partján, Agrigentum, Catania, Taor- 
mina felé, ahol megállapodik és megvárja, míg
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a tarentumi flotta katonái partra szállnak. Ő 
maga pedig kezére próbálta keríteni a Lipari- 
szigeteket, Milazzot és Tyndarist, hogy az északi 
parton egy másik hadsereget szállíthasson 
partra és Pompeiust a sziget végső csúcsára szo
rítsa. E készülődések közben néhány hajóval 
fölbukkant Menodorus, hogy megint visszapár
toljon Octavianushoz, annyira zokon vette Sex
tusnak nem is annyira oktalan bizalmatlanko
dását, mellyel a Lepidus ellen való ekszpedicióra 
inkább az obszkúrus Papiast küldte, mint őt. 
És Octavianus barátságosan fogadta, mindössze 
arra szorítkozott, hogy többé nem használta 
bizalmas szolgálatra: csak ennyivel büntették 
hármas árulásáért azt a fölszabadultat, akinek 
ismételt és büntetlen hűtlenségei ezer bölcsel
kedésnél jobban megmutatták, hova züllött a 
tekintély a polgárháborúk közben. Még a tulaj
don szabadosaikkal, a tulajdon házukban 
is meg kellett néha alkudniok a világ urai
nak! Július vége felé Octavianus ismét meg
indult úgy-ahogy kijavított hajóival, Taurus 
a squillacei öbölbe ment horgonyozni, a szá
razföldi hadak Itália végső csúcsához rajzot- 
tak. De a hadimozdulatok egysége most is meg
zavarodott, nem a széltől és nem a tengertől, 
hanem Lepidus gőgjétől. Két kollégájának fele- 
dékenysége .nagyon elkeserítette és tele volt 
gyűlölséggel Octavianus ellen, aki sokkal fiata
labb létére gőgösen bánt vele. Meg akarta mu
tatni neki, hogy a maga fejével gondolkozik és 
fölér a kollégájával. Fölkerekedett Messina felé, 
de nem az Octavianus által kijelölt úton, hanem
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egy másikon, mely a sziget északi partján, Tra- 
panin, Partinicumon, Gefalun keresztül húzó
dik. A taorminai találkozás emiatt lehetetlenné 
vált. Octavianus, mikor Vibo (Bivona) alá ért, 
Agrippával új tervet eszelt ki. Agrippa kezére 
keríti a Lipari-szigeteket, s Milazzot és Tyndarist 
fenyegetve, igyekszik lefoglalni az egész ellen
séges flottát, úgy, hogy Sextus ne őrizhesse a 
partot Messinából egészen Taormináig. Octa
vianus az őrizetlen tengert fölhasználva, partra 
szállítja Taorminában azokat a légiókat, melyek 
a squillacei öbölnél álltak és amelyek nem tud
juk pontosan hányán voltak: öten vagy hatan.

Szép volt a terv, de a diktum és a faktum 
közt az egyszer valóban égy egész tenger 
volt, szó szerint és nem költői képből. Octavia
nus Squillaceba ment és átvette az ármádia 
vezényletét, míg Agrippa könnyű szerrel kezére 
kerítette a Lipari-szigeteket s fürge hajócs
kákkal kémleltette a tengert. Sextus Messinában 
volt a flotta javával, Demochares Milazzoban 30 
hajóval. Agrippa el akarta terelni a másik oldal
ról Sextus figyelmét és földerítésekkel, színlelt 
támadásokkal kezdte zaklatni. Végül egy reg- 
geten a fél flottával kiszállt Vulcanus szigetéről, 
hogy a milazzoi vizeken meglepje a magános De- 
mocharest. Nagy meglepetésére azonban Demo
chares már kapott egyszer 40 és egyszer 70 hajó- 
nyi segítséget. Sextus személyesen hozta neki. 
Sextus tehát Messina elhagyásával szinte maga
szántából elkövette azt a hibát, amelyre ő akarta 
kényszeríteni! Agrippa, mikor ezt észrevette, 
egy hajócskát küldött Octavianushoz és figyel
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meztette, hogy Messina üresen maradt. Hajó
hada másik részét is elhozatta, s mert az ellen
séges tengernagyot amennyire csak lehetett, le 
akarta foglalni, hogy Octavianusnak ideje ma
radjon a partraszálláshoz, elszántan megtámadta 
az ellenséget. Agrippa hajói, melyek egyenest erre 
a háborúra készültek, csaknem mind nagyok, 
nehezek voltak, tornyokkal és hatalmas hajító
gépekkel: páncélosok, mint ma mondanék. Sex
tus pedig, hogy modern szóval éljünk, cirkáló
kat vezényelt, csaknem minden hajója hadi 
célokra fölhasznált kalmárhajó volt, sokkal 
könnyebb, rövidebb, kevésbbé védett és kevésbbé 
fölfegyverzett, de gyorsabb és mozgékonyabb. 
Pompeius hajói közébe cikáztak az ellenséges 
hajók hosszú evezőinek és igyekeztek szétron
csolni kormányrudjukat, vagy orrukon és faru
kon támadni őket. Agrippa hajói pedig szigo
nyokkal igyekeztek elkapni ezeket a harapós 
tengeri agarakat, vagy nehéz kövek záporával 
próbálták elkergetni. A fürgeség és az erő soká 
verekedett, mígnem estére Sextus Pompeius, 
aki harmincat elvesztett kis hajói közül, teljes 
rendben visszavonult a milazzói kikötőkbe, jó 
kedvvel, mint estéjén egy olyan napnak, melyen 
mind a két részről bizonytalan kimenetelű har
cot vívtak. Kevéssel előbb Octavianus, aki Ag
rippa figyelmeztetése után sietve hajóra rakott 
három légiót, 1000 könnyű gyalogost, 500 lovat, 
2000 obsitolt veteránt, akiknek Sziciliában föl
deket Ígértek, estefelé Leucopetrába (Capo 
dell’armi) érkezett, de ott sok kétsége támadt, 
s ezek megállították, ami olyan gyakran meg
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történt vele, ahányszor végre kellett hajtania 
valamely vállalkozást, melyet nagyjában jól 
kieszelt. Folytassa-e útját Taormina felé és partra 
szálljon éjszaka, vagy várja meg a másnapot? 
Míg Octavianus Leucopetránál kétségeskedett, 
addig Agrippa, aki öt vagy hat hajót vesztett, 
nem érezte magát biztonságban az ellenség kü
lönös viselkedése miatt. Sextus nagyon is az ő 
kedve szerint távozott Messinából és nagyon is 
könnyen ráhagyta a győzelem pálmáját. Agrippa 
tőrt sejtett, s üldözni akarta Sextust, nem akarta 
lélekzethez engedni, ha nyilt tengeren kell is töl
tenie az éjszakát, horgonyvetve, vagy ha éjszaka 
folytatnia kell is a nappali ütközetet, nehogy 
az ellenség Octavianus megzavarására mehes
sen. Szerencsétlenségére barátai olyan rikító 
színekkel festették előtte katonái fáradságát, a 
nyilt tengeren való éjszakázás veszedelmét, hogy 
Agrippát legyőzte, ami igazság ezekben az észre
vételekben volt, engedett, és visszatért Vulcanus 
szigetére azzal, hogy másnap ismét megjelenik 
Milazzot és Tyndarist fenyegetni és lefoglalni 
Pompeiust, talán abban a hitben, hogy Octavia
nus már partraszállt. Octavianus pedig végül 
másnapra halasztotta a partraszállást. Agrippa 
kétkedése nem volt oktalan. Sextus Pompeius 
föltünése Milazzo vizein, az ütközet, a vissza
vonulás, mindez színlelt dolog volt, azért, hogy 
Octavianust tőrbe csalják. Arra akarták rábírni, 
szálljon partra Taorminában, abban a hiszem- 
ben, hogy Sextus nem őrködik, s mihelyt partra
szállt volna, meglepték volna szárazon és ten
geren, azzal a szándékkal, hogy elfogják és
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meggyilkolják Octavianust, a legdühösebb ellen
séget. Ha ő eltűnik, Sextus könnyen megegyez
het Antoniusszal és a többiekkel, hiszen Itália 
mellette áll. Sextus csakugyan tekintélyes lovas 
és gyalogos haderőt küldött már Taorminába 
és este meghátrált, legyőzöttnek színlelve ma
gát, hogy szemmel tartsa Octavianust és más
nap rajtüssön Taorminánál a partraszállás kö
zepette. S mert Agrippát le tudták beszélni az 
üldözésről, fortélya teljes mértékben sikerült is. 
Octavianus éjszaka valószínűen hírt kapott az 
ütközetről és azt hitte, hogy Agrippa győzött s 
úgy határozott, másnap reggel elindul Taormi
nába, tehát abban az időben, mikor Agrippa 
Tyndaris megvételével próbálkozott. . . Délután, 
mikor Octavianus katonái kezdtek tábort verni, 
egyszer csak fölbukkant a nyilt tengeren Sextus 
flottája, s több oldalról a táborra vetették magu
kat gyalogosai és lovasai. Erre a hirtelen meg
lepetésre a gyönge és ideges Octavianus fejét 
vesztette és nem tudta többé, hogyan intézked
jék. Hadserege talán mind egy szálig elveszett 
volna, ha az ellenség merészebben támadott 
volna és hosszabb lett volna a nap. Szerencsére 

jsl homály félbeszakította az ütközetet, de nem 
azért, hogy a megzavarodott vezérnek tanácsot 
hozzon. Octavianus odáig volt a rémülettől, azt 
hitte, körülfogták, kétségben volt Agrippa sorsa 
felől, megértette, hogy Sextus nem annyira had
seregét akarja elpusztítani, mint inkább őt ma
gát kézrekeríteni. Ráhagyta magát poltron ter
mészetének esztelen fölgerjedésére, nem gondolt 
semmivel, csak a maga megmentésével és fa-

Ferrero: Rónia nagysága és hanyatlása. IV. 10
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képnél hagyta a hadsereget. Ezt jelentette az a 
kétségbeesett szándéka, hogy mindjárt másnap 
ütközetet ad az ellenséges flottának, megszaba
dulni a tenger felől. Éjszaka, míg katonái a 
táborverésen dolgoztak, Octavianus a sereg ve
zényletét egy Cornificius nevű tisztre hízta, a 
flottának megparancsolta, hogy készüljön a 
horgonyszedésre, még hajnal előtt ráverette 
hajójára a tengernagyi jelvényt és mint egy 
megriadt paripa, nekirontott Pompeius flottájá
nak. De ez a flotta, ha számra kisebb volt is, 
különb vezénylet alatt volt és derekasan állta a 
nekicsapást, úgy, hogy az övé szétszóródott. 
Hatvan hajóját foglyul ejtették, a többi a zűr
zavarban menekült, amerre látott. Octavianus 
azonban, tisztára csodából, este egyetlen hajó
val egy elhagyott kis öbölbe menekült, ahol a 
partokat vigyázó Messala segítségére sietett. 
Terve megint kudarcot vallott, meg tudta buk
tatni Sextus tervét is. Csak Octavianus halála 
menthette volna meg Pompeius fiát, rendes 
háborúban ellenfelének minden hibája dacára 
is el kellett vesznie, mert nem győzte haderő
vel. Agrippa azalatt a két nap alatt, míg Pom
peius Taorminánál harcolt, csakugyan meg 
tudta venni nem Milazzot, hanem Tynda- 
rist, és ekkor a pompeiánusok szemeláttára el
kezdte átszállítani hadait Szicíliába. Lepidus 
pedig ekközben, ha csigalépésben is, közeledett 
seregével Tyndaris felé. Cornificius, hogy éhen 
ne pusztuljon a Taormina mellett levő tábor
ban, útra merészkedett Milazzo felé. Azt hitte, 
a város már Agrippa kezére került. Octavianus
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hamar föleszmélt rémületéből, megértette, hogy 
ha meg lehet menteni Cornificiust, az ijedelem 
nagyobb volt a veszedelemnél, s megparancsolta 
Agrippának, hogy Tyndarisból küldjön segítsé
get Cornificius elé. Cornificius négy napig úton 
volt, szakadatlanul harcolva, elesége fogytán. 
Arról, hogy segítség keresi, sejtelme sem volt. 
Az ellenség dühösen üldözte, az ő hadai napról- 
napra fáradtabbak voltak, negyednap a kime
rülés kerülgette és már-már megadta magát. . .  
Ekkor az ellenség egyszerre menekülni kezdett. 
Megérkezett Agrippa három légiója. Egy bizo
nyos Laronius vezette, aki annyi obszkúrus 
személy módjára szintén legalulról küzdötte föl 
magát ezekben a zűrzavarokban a magas tiszt
ségekig.

így tehát Octavianusnak minden szerencsét
lensége és minden hibája dacára sikerült Szi
cíliában sereget szállítania partra, ha az a terve, 
hogy Pompeiust két oldalról megtámadja, ku
darcot vallott is. A szám ereje megint jogaiba 
iktatódott. Minden nap újabb katonák értek 
szárazföldet Tyndarisnál, s a hadsereg egyre 
szaporodott. Sextus Pompeius összeszedte min
den szárazföldi haderejét, mindenáron meg pró
bálta akadályozni az ellenség partraszállásait és 
operációit, de hamarosan észrevette, különösen 
mikor Lepidus hadseregével utolérte a Tyndaris- 
ban partraszállott hadakat, hogy ilyen módon 
legföllebb néhány napig elodázza, de még nem 
változtatja a végzetet. A légiók folytonos érke
zését csak új tengeri ütközettel akadályozhatta 
volna meg, ha sikerült volna elpusztítani vagy



148 FERRERO
I

foglyul ejteni az ellenséges flottát. Azért végül 
elszánta magát erre a kétségbeesett tervre —  
az egyetlenre, amely még számára maradt —  s 
augusztus utolsó napjaiban körülbelül 180 hajó
val kiszállt, ütközetet adni Naulochus vizein 
egy sokkal sűrűbb ellenségnek, melyet a diadal 
biztossága nekibátorított. Természetesen legyőz
ték, elvesztette 160 hajóját —  részben elpusz
tultak, részben foglyul estek —  és mindössze 
17 hajóval Messinába menekült. Onnan, hajóra 
véve kincseit és leányát, elvitorlázott Kelet felé. 
Demochares elveszett az ütközetben, Apollofanes 
megadta magát. Nagynehezen, emberfölötti ve- 
sződséggel és kevés dicsőséggel, de végül mégis 
csak legyőzték Sextus Pompeiust.

Míg Szicíliában dúlt a harc, Antonius végig
szemlélte haderejét az erzerumi fensíkon, s el
indította hadseregét Media határa felé, két úton. 
Az arméniai és pontusi kontingenst, az ostrom
parkot és két légiót Oppius Statianus vezény
letével az Áras völgyének kényelmesebb és hosz- 
szabb útján. A hadsereg többi részét a maga 
vezényletével egy zordonabb, de kurtább úton. 
Július vége felé Media határához ért. A rákövet
kező események azt bizonyítják, hogy Antonius
nak itt meg kellett volna várnia a hadsereg 
másik részét, s egyesített erőkkel törnie rá az 
ellenséges országra. De úgy látszik, hamis hírek 
azt hitették el vele, hogy a médek és a partuszok 
királya távol van, a főváros meglepetése könnyű, 
ezért aztán késlekedés nélkül ostromlására ment. 
Az ostrompark és a hadsereg másik része pár 
nap múlva követte. Csakugyan, augusztus vége
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felé a fővároshoz ért anélkül, hogy találkozott 
volna az ellenséggel, vagy bántódása esett volna. 
De a dombos Mediában a partuszok, ha a lovas
ságuk nem boldogult is, könnyen el tudtak rej
teni egy erős hadsereget az olyan ellenség 
földerítői elől, amely nem sokra mehetett a 
lakosság információival. És valóban, míg Anto
nius biztonságosan elkezdte az ostrom művele
teit, Fraates király észrevétlenül mögéje lopó- 
zott nagy lovashordáival és hátból megtámadta 
a második hadsereget, mely lassúbb tempóban 
követte az ostromparkot Gazacába. Hogy mi 
történt ekkor, nem egész világos. Az arméniai 
király kettős játékot űzött, mint a keleti királyok 
ebben a háborúban annyiszor? Vagy a pontusi 
király szedett-vedelt serege ért keveset? Annyi 
bizonyos, hogy az ostromparkot megsemmisítet
ték, Oppius hadát tönkreverték, Polemot elfog
ták és Arménia királya akár igazi , akár színlelt 
rémületből hazamenekült s magával vitte lovas
ságának legjobb és az ellenség taktikájában leg- 
járatosabb részét. Antonius azonban nem csüg
gedt el, s fölkészült, hogy gépek nélkül is foly
tatja az ostromot. Azon reménykedett, hogy üt
közetre provokálja a partusz lovasok fürge rajait, 
melyek a megszokott taktika szerint hol föltűn
tek, hol eltűntek, mindig jelen voltak, mindig 
zaklatták s mindig hozzáférhetlenül. A légió 
erős hadiszerszám volt, akár egy buzogány, de 
vájjon mit ért egy súlyos buzogány e röpködő da
rázsrajok ellen? Antonius mindenféleképp meg
próbálta, hogy ütközetre vonja a partuszokat. 
Egyik napon egész lovasságával, tíz légióval és
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három prétori kohorsszaí eltávozott a várostól 
egy napi járóföldre, és rengeteg eleséget gyűj
tött, fosztogatott, gyújtogatott, s beszédes for
télyokkal színlelte a félelmet, hogy csak provo
kálja őket. És a partuszok végül lépre mentek, 
megtámadták abban a hitben, hogy megint 
carrhaei ütközet következik I De mikor észre
vették, hogy a légiók támadásra készen vissza
vágnak, megfutamodtak s hasztalan üldözte 
őket a gyalogság mintegy tíz és a lovasság mint
egy harminc kilométernyire, csak igen keveset 
tudtak megölni vagy foglyul ejteni közülök. 
Vissza kellett térniök az ostromlásra. Ügy re
mélték, hogy ha a várost végsőkig éheztetik, a 
partuszok rárontanak a római sorokra. De köz
ben eltelt a szeptember. Az ostromlottak sűrűn 
ki-kirohantak, s lelkeseknek és jól fölszereltek
nek mutatkoztak, a nagy ostrompark híja is 
gyöngítette a műveleteket, elkezdődtek az októ
beri esők és ködök is, a szomszéd vidékek le- 
taroltsága miatt a különítményeknek messzebb 
kellett menniök, ha eleségért jártak, s a hadse
reg elfáradt, impresszionálható lett, rémületre 
hajlandó. Antonius mégsem tágított. Rendkívüli 
eréllyel fegyelmet tartott, s elszánta magát arra, 
hogy a végsőkig kipróbálja az ellenség türelmét. 
Az ellenség fürge, erős, bátor volt, de nem 
szokta meg a római fegyelmet és télre nem akart 
táborban maradni. Ha a római hadsereg elfáradt, 
viszont Fraates is nyugtalanul látta, hogy a na
pok egyre rövidebbek és Antonius meg sem 
mozdul az ostrom szüntetésére. Végül', nem akar
ván ütközetet kockáztatni, arra határozta el
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magát, hogy utánozza a szuréna aljas fortélyát, 
s a fáradt légiók közt hírét kezdte hinteni, hogj 
a partuszok királya hajlandó a becsületes bé
kére, ha Antonius nem makacskodik a háború 
mellett. Az eleségért járó különítmények most 
már nem vad ellenséges ezredekkel találkoztak, 
amelyek rájuk akarták dobni magukat, hanem 
lovascsapatokkal, amelyek barátságosan köze
ledtek feléjük, tisztjeik igyekeztek beszédet kez
deni és azt mondták, hogy a partuszok a békét 
akarják. Ezeknek a kijelentéseknek a híre elter
jedt a katonák közt, útközben megnövekedett, s 
nagy örömet és színes reményeket gyújtott, ma
gát Antoniust is meglepte első bizonytalanságá
ban. A triumvirek szolgái voltak tulajdon kato
náiknak, és bizonyos mértéken túl nem ellen
kezhettek az ő kivánságaikkal. Mindenesetre 
előbb kideríttette, hogy ezek a szóbeszédek igazat 
mondanak-e, aztán békét javasoltatott Fraates- 
nek, azzal a föltétellel, hogy adja vissza Crassus 
jelvényeit és hadifoglyait. Ennyi tudniillik elég 
lett volna ahhoz, hogy a rómaiak előtt rendkívüli 
győzelmét jelentse. Fraates azonban azt felelte, 
hogy ha Antonius rögtön visszavonul, ő kész 
útnak engedni minden zaklatás nélkül. Többet 
nem adhat. Mit tegyen erre? A város konokul 
ellenállt, a katonák fáradtak voltak és vissza 
akartak vonulni, s az ínség közeledett. Antonius 
gőgös volt és keménynyakú, de nem az őrületig, 
s meg tudta érteni, hogy engednie kell katonái 
akaratának. Október utolsó napjaiban, elfogadva 
Fraates ajánlatait, visszavonulást parancsolt.

Fraates azonban utolsó betűig híven utá
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nozni akarta a szuréna aljasságát, és könyörte
lenül üldözőbe vette a visszavonuló ellenséget. 
És talán sikerrel is járt volna, ha Antonius még 
elindulása előtt gyanút nem fogott volna —  
hogy mi módon, nem elég világos előttünk —- 
az ellenség szándékáról. Ekkor elhatározta, 
hogy útat vált, és nem a megtett úton tér vissza, 
hanem egy másikon, amely sokkal halmosabb és 
egyenetlenebb, lovak tehát nehezebben járhat
ják. Némelyek azt hiszik, azon az úton, mely 
ma Tabrison keresztül Julfánál ér az Árashoz. 
Fraates még ekkor sem mondott le az üldözés
ről, s az ellenség után vetette magát, megzak
latni egy huszonnégy órai, kalandos visszavonu
láson keresztül, melyben Antonius vezéri te
hetségének utolsó és legremekebb próbáját 
állta. Fáradhatatlan volt, mindig készen arra, 
hogy oda fusson, ahol a hadsereg hosszú-hosszú 
oszlopát fenyegették, szóval és példával vi
gasztalta katonáit, kenyeresük volt minden 
nélkülözésben és veszedelemben, úgy vigasz
talta, lelkesítette, együtt tartotta a hadsereget, 
hősies erőfeszítéssel tartotta benne a bizalmat. 
Az ő érdeme, hogy ez a nagy sokaság, ha el is 
fogyasztotta minden készletét, ha olykor gyö
kér volt is az étele és áporodott viz az itala, 
ha sok emberét elvesztette és csaknem egész 
prédáját elhagyta is útközben, együtt haladt 
és szakadatlanul harcolt, s nemcsak ellene 
állt a támadásoknak és a tőrvető békeajánla
toknak, melyekkel az ellenség a hegyek zordon 
és vesződséges útjáról a bővizű síkságra pró
bálta csalni, hanem olykor-olykor még vissza-
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vonultában is rá mert támadni az ellenségre, 
és a légiók sasai sértetlenül jutottak át az 
Árason. Húszezer légionáriusát és rendkívüli 
katonáját és 4000 lovasát vesztette a hadjárat
ban. Nem tudta meghódítani Mediát, de Fraates 
sem tudta megismételni Crassus fölkoncolását.

Antonius —  ebben is Caesar diákja —  a 
szenátusnak a maga módján jelentette vállalko
zását, s természetesen úgy adta elő, hogy min
den csodálatosan ment. De ha Antonius megha
misította is akkor az elbeszélést, a régiek és 
a modernek nagyon szigorú Ítéletet mondtak 
erről a hadjáratáról. Antonius egyetlen hibát 
követett el: engedte, hogy Fraates rajtüssön az 
ő ostromparkján. Máskülönben nagyszerűnek 
és remeknek kell mondani a háború haditervét 
(nem csoda, Caesar csinálta), merésznek a vég
rehajtását, pontosnak és részletesnek az előké
szítését, fürgének és gyorsnak egy ilyen nagy
száma sereg kezelését. Annyi bizonyos, hogy 
sebesen és kellemetlenségek nélkül végigcsi
nálta a világ egyik leggigászibb marsát, és meg
menekült egy fáradságos, kemény, nehéz, majd
nem 500 kilométernyi visszavonulás után. Igaz, 
hogy Antonius nem tudta megvenni Media fő
városát vagy ütközetre kényszeríteni a partu- 
szokat, de más tudta volna-e? Például Caesar? 
Ha erre a kérdésre nem felelhetünk is holtbi- 
nyosan nemet, viszont az igennel is jogunk van 
tétovázni, ha meggondoljuk például azt, hogy 
Caesar is csaknem elvesztette háborúját Vérein-
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még ostromokkal sem ütközetre bírni az ellen
séget, s csak azért menekült meg, mert az el
lenséget végül nem Caesar, hanem a tulajdon 
helyzete ütközetre kényszerítette. Mindenesetre 
kétségtelen, hogy ha Antonius követett is el té
vedéseket, a kudarc főokát a vállalkozás olyan 
nehézségein kell keresni, amelyeket nem le
hetett előrelátni. A partusz hadak sokkal erő
sebbek voltak, mint valamennyi más keleti 
hadsereg, melyet Lucullus és Pompeius levert. 
A távolság külön védelmet is adott nekik. Ezért 
tehát merészebb vállalkozás volt Perzsia meg
hódítása, mint a Pontusé vagy Sziriáé. Róma 
nem vihette végbe politikai és társadalmi zűr
zavara közepette. Antonius talán elégséges had
sereget tudott volna összeállítani, ha bővebben 
telt volna az idejéből és ha politikai okokból 
nem félt volna attól, hogy katonáinak ellenére 
tesz, és ha abban az évben hadait Arméniában 
pihentette volna, tavasszal meghódította volna 
Mediát és a következő évre halasztotta volna 
a perzsiai betörést. De Antonius siettette előbb 
a betörést, aztán a visszavonulást, nem azért, 
mert —  ahogy a régiek mesélik —  sietett vissza 
Cleopatrához, hanem azért, mert bizonytalan 
ura volt forradalommal szerzett hatalmának, 
az uralom tartós eszközei nélkül, egyidőben 
kellett szemmel tartania Itáliát és Keletet, kény
telen volt valamelyes pénzbőséget szerezni az 
egyiptomi házasság veszedelmes szerével, s 
mindez gyors cselekvésre sarkalta, mint Caesar
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ral történt Galliában, és nagyon is számot kel
lett vetnie katonái kívánságával. A kudarc fő
okát nem stratégiai alkalmatlanságán kell ke
resni, hanem a birodalom nehéz politikai vi
szonyain. Caesar programját nem lehetett 
többé megvalósítani.



Antonius és Cleopatra.

Antonius elbocsátotta az ázsiai kontingen
seket, a katonák nagy részét Arméniában 
hagyta és sietve Szicíliába tért vissza. Útköz
ben megtudta azokat a súlyos eseményeket, 
melyek Itáliában Sextus Pompeius futása óta 
történtek. Octavianus váratlan kárpótlást szer
zett Antonius egyiptomi hódításáért: letette a 
hatalomról Lepidust, s nemcsak Sziciliát kerí
tette kézre, hanem a harmadik triumvir afrikai 
tartományait és légióit is. A katasztrófa hirte
len jött és sajátságosán. Pompeius futása után 
a bukott vezér nyolc légiója, melyet Messiná- 
ban Agrippa és Lepidus ostromolt, mind a 
kettőjükkel alkudozni kezdett a megadás felől. 
Agrippa időt kért, hogy tanácskozhassék Octa- 
vianusszal, aki Naulochusban volt, Lepidus 
azonban elfogadta a megadást a maga szakál
lára szeptember 3-án, s a nyolc légiót a saját 
zászlai alá vonultatta, megengedve nekik, hogy

VIII.
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katonáival együtt zsákmányoljanak Messinában. 
Ekkor azt hitte, huszonkét légiója élén végül 
megtorolhatja minden elszenvedett megalázta
tását, s Octavianust rákényszeríti, hogy 
Sziciliát adja az ő kezére és adja vissza azokat 
a tartományait is, melyeket a triumvirátus kez
detén bírt. Egy pillanatra mindenki attól félt, 
hogy Sziciliában új polgárháború fog kitörni. 
Octavianus azonban ügyes intrikákkal föl tudta 
lázítani Lepidus hadait, melyek nem sokra be
csülték vezérüket és a másiktól jobb kárpótlást 
reméltek. Lepidusnak, mikor katonái elhagyták, 
örülnie kellett, hogy meg nem ölték, vissza 
kellett térnie a magánéletbe Rómában, s kikez
deni triumvir korában szerzett óriási vagyonát. 
Pontifex maximus volt és Octavianus nem merte 
megsérteni. így végül sok ingadozás után hely
reállt az arány Lepidus nagysága és tehetsége 
között, melyet a forradalom szeszélye az előző 
években annyira és olyan furcsán megzavart. 
Hajóhada is megadta magát. Statilius Taurus 
aztán már könnyű szerrel alávetette Sziciliát, 
melyre 1600 talentumnyi adót mértek, s Octa
vianus birtokába vette a kobzások utolsó ma
radékát, belső Szicilia latifundiumait, a 43-ban 
proskribált lovagok birtokait.

Igaz, hogy utána mindjárt nagy lázadás 
tört ki a katonák közt, akiket elkeserített a 
zsoldok halmozódó hátraléka és a kapzsiság, 
mely annál élesebbre vált, mennél jobban rá
szorultak a kvesztorok, hogy sovány fizet-, 
séggel és kövér szavakkal elégítsék meg a kato
nákat. De Octavianusnak sikerült lecsillapítania
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őket, sok más dolgokkal együtt azt is megígérve 
nekik, hogy a hadsereg egy részét elbocsátja. 
Nem ok nélkül tekintette magát Caesar fia most 
már olyan férfiúnak, ki Nagy Sándor óta min
denkor a legnagyobb szerencsével járt. Senki 
más huszonhét éves korában még nem állt élén 
negyvenhárom légiónak, tömérdek lovascsapat
nak és hatszáz hajónyi flottának, nem volt ura 
akkora birodalomnak, amelybe beleszámított 
északi Afrika nagy része, Hispánia, Gallia, 
Illyria és Itália, s nem volt a kezén csaknem 
abszolút hatalom egy immár tönkrement köz
társaságban. Könnyű megérteni ennek az elgon
dolásával, hogy mihelyt a szicíliai hírek Ró
mába értek, ott az egész politikai világ —  olyan 
nyüzsgő és olyan hanyatló! —  sietett kimutatni 
bámulatát, hódolatát és lelkesedését Caesar fia 
iránt, s nincs benne semmi különös, hogy a 
szenátus a legnagyobb kitüntetéseket dekre- 
tálta neki. A végén már nem tudta egyéb mó
don körülhizelegni, hát elfogadta, hogy ezen
túl minden kitüntetéssel fölékesíthesse magát, 
amelyik neki tetszik. Ötletes módja volt annak, 
hogy biztosan kielégítse a győző minden kíván
ságát, de rút hízelgés, térdetfejet-hajtás volt, 
és sértette az itáliai nemzetnek azt a —  sajnos! 
—  nagyon is tehetetlen részét, mely nem kol
dulásból és politikai rablásból élt máról-hol
napra. Octavianus eddig nagyratörő, gyanakvó, 
aljas és hamis, ellenségeivel könyörtelen zsar
nok volt, s bár egy ideje, Líviával való házas
sága óta és amíg Pompeiustól félt, egy kissé 
megjavult ugyan, de mit lehetett várni tőle egye-
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bet, mint hogy kegyetlensége és erőszakossága 
megint fölgerjed megnövekedett magabizása és 
hatalma erejétől? Sietve körüludvarolni a ha
talmaskodó és kegyetlen győzőt: ez volt a leg- 
bölcsebb tanács a nagyratörőknek és Ínségesek
nek, kik elárasztották a köztársaságot.

És ime Itália, mely afféle új erőszakot 
várt, mint amilyen Philippire és Perugiára kö
vetkezett, egyszerre csak azt hallotta, azt látta, 
hogy Caesar erőszakos fia szinte úgy beszél és 
úgy cselekszik, mint az öreg és folyton siratott 
Pompeius! Mielőtt Rómába belépett volna, 
összehívta a népet a pomériumon kívülre és 
beszédet mondott, beszámolt cselekedeteiről, 
mint ahogy a köztársaság szép napjaiban dívott. 
November 13-án belépett a városba és azonnal 
pénzügyi amnesztiát hirdetett —  így mondanók 
ma —  elengedve az adóhátralékokat és a köz
bérleteket: azokat a hátralékokat, melyeket 
úgy sem lehetett behajtani, de elengedésük, ha 
nem is volt éppen nagy üdvösség, fölszította 
Itáliában azt a reménységet, hogy a kegyetlen 
megzsarolások idejének vége. Eltörölt néhány 
kisebb adót is, a nép közt elterjesztette 

* vállalkozásainak olyan elbeszélését, melyből az 
derült ki, hogy Szicíliát csak azért hódította 
meg, hogy végképp befejezze a polgárháborúk 
korát. Számfölötti augúrrá nevezte ki a volt 
proskribáltat, Valerius Messala Corvinust, tör
vényt bocsátott ki a gazdagok közt elterjedt 
visszaélés ellen, hogy magukra öltötték a szená- 
tori bíbort. Ravaszság? Színlelés? Politikai ár
mány? Részben, bizonyára, De részben kezdete
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volt egy igazi benső észretérésnek és nagy poli
tikai változásnak, mely ha akkor a legtöbbjét 
mint szinte hihetetlen csoda lepte is meg, egy 
ideje már erjedt Octavianusban és a dolgokban, 
s nemcsak ennek a férfiúnak az életében a leg
fontosabb tény, hanem a világ egész történeté
nek egyik legritkább jelensége. Jól meg kell te
hát érteni kúszált belső és külső motívumait. 
Octavianus nem volt a cselekvés embere, ter
mészettől heves szenvedélyű —  mint Sándor, 
Caesar, Napóleon —  akiben a sikerrel növekszik 
a nagyratörés, a gyönyörök mohósága, az elbi- 
zakodás, az örökös győzelem könnyelmű hite, 
a szenvedélyt és képzeletet megfékezni nem 
tudás, a gőg erőszakossága és az érzékek éhsége. 
Kényes egészségű, izmokra gyönge, a testi gya
korlásban ügyetlen volt, kevés bátorságu és be
folyásolható. Mindebben inkább Ciceróra hason
lított, mint Caesarra. Inkább toll és könyv 
embere volt, egyike azoknak a természettől se
kély szenvedélyű és gyönge szervezetű emberek
nek, akik erejük arányában sikerre jutnak 
minden otthonülő, nyugodalmas, kitartó mun
kában, ritkán túloznak, és ha a balszerencsében 
sokszor nem éppen hősiesek, viszont a jósze
rencsében igazságosabbak tudnak maradni, ha
talmuk és vagyonuk minden növekedésével in
kább vigyáznak arra, hogy óvatosan megőrizzék, 
amit szereztek, mintsem vakmerőén kockáztas
sák a még több kedvéért. Bizonyos, hogy láng
eszű ember ritkán akad köztük, mert a lángész 
csaknem mindig heves és háborgó. De Octavia- 
nusnak szenvedélyei sekélysége mellett hatalmas
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intelligenciája volt, és ha olyan időbe, olyan 
helyzetbe kerül, mint az arpinumi nagy szónok, 
ő is jeles íróvá és erős bölcseleti dilettánssá vál- 
hatik. A sors azonban még ifjonti fővel a köz
pályára sodorta, s olyan veszedelmeket kellett 
kiállania, olyan hatalmakat kellett gyakorolnia, 
melyek bátorságát, erejét és érdemét szertelenül 
meghaladták. Mindez fölgerjesztette benne az 
ambiciót, a boszuvágyat, az érzékiséget, a kap
zsiságot, s addig nagyratörő, erőszakos, érzéki, 
boszuálló, kapzsi volt, a mások érdemeire irigy. 
De mindezek csak múló tévedései voltak egy 
gyönge jellemű embernek, kit néha rettentő fé
lelmek riasztottak, olykor hihetetlen szerencse 
szolgált. Természete azonban az okosan maradi 
eszmék felé hajlott, melyek a fényűzés, a kap
zsiság, a nagyratörés, a vesztegetés gyászos ered
ményei felől Cicero könyveiből egész Itália fel
sőbb osztályaiban elterjedtek. Józan volt, nem 
szerette a fényűzést és pazarlást, a magáét olyan 
takarékossággal tudta kezelni, hogy erről haj
landó volnék ráismerni benne a vellitraei uzso
rás unokájára. Ahelyett, hogy új vagyonokat 
halmozott volna, esengte azt a napot, mikor el
múlnak a háborúk és kifizetheti a triumvirátus 
adósságait. Az adósságok kérdése nagyon meg
gyötörte Caesar leromlott fiának éjszakáit, pedig 
Caesar milyen nyugodtan aludt tömérdek adós
ságán! Most már valamennyi hivatalt és kitün
tetést megkapta, egészen a diadalmenetig és a 
fórumi aranyszobrokig, s csak fejét kellett volna 
biccentenie, hogy megkapja a főpapságot, melyet 
a nép el akart venni Lepidustól és neki akart

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. IV. 11



adni. De ez a hideg, kevés hiúságu ifjú, aki ha 
nem szeretett is engedelmeskedni, a parancsolás
ban sem találta nagy kedvét, új kitüntetések he
lyett jobb szerette volna végét látni az örökös 
rettegésnek, mely tíz év óta orgazmusban tar
totta: forradalmak Itáliában, katonai zendülések, 
barátok árulásai, idegen és polgárháborúk. 
Olvasta Cicero műveit, mert buzgó bámulója 
volt a szónoknak, ha meggyilkolásához hozzájá
rult is. Semmi kétség, a De Officiis olvasása 
megvilágította előtte a motívumok fölértését és 
segítette belső észretérésében, mint ahogy segí
tette tanácsaival mestere is, Didymus Areus, 
tagja annak az új-pitagoreus iskolának, mely a 
fölfordult római világban a mérséklet és meg
tartóztatás erkölcsét prédikálta.

Ilyen hajlandóságú ember még igazi sikere 
teljességében sem feledkezett volna meg má
moros szívvel azokról az óriási veszedelmekről, 
amelyekből a szerencse jókedve kimentette, és 
óvatosan vigyázott volna, nehogy ismét ki kell
jen próbálnia a csélcsap istennő szeszélyeit. De 
Octavianus változását annál könnyebb megma
gyarázni, ha elgondoljuk, hogy sikere nem volt 
teljes és igazi. Keserves szicíliai győzelme elle
nére is bizonytalannak, kicsinek, reszketőnek, 
körüliesettnek érezhette látszatra óriási hatal
mát. Sextus legyőzésével veszedelmes vetélytárs- 
tól szabadult, de a diadal megnövelte, ha még 
lehetett, a közvéleménynek a triumvirátus ellen 
való gyűlöletét, ezt a mélységes gyűlöletet, amely
nek nyilvánvaló oka elől most már senki sem 
térhetett ki, Octavianus sem. A próba most már
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végképp megtörtént, nem áltathatták magukat 
tovább: a triumvirátus semmit sem végzett. 
Mindössze egy nagy dologgal kísérletezett akkor 
Antonius: Perzsia meghódításával, de hasztalan 
jöttek a vezér dagályos jelentései, már kezd
ték suttogni, hogy a dolgok rosszra fordultak. 
Ami Octavianust illeti, Philippi után nem keve
sebb, mint hat esztendőt, hat hosszú esztendőt 
töltött azzal, hogy meghódítsa Szicíliát és le
győzze családi ellenségét. Egyikük sem cseleke
dett mást, amit a publikum megcsodálhatott 
volna, egyetlen reformot, egyetlen nagy közmű
vet, egyetlen hódítást sem. De mit reformok és 
hódítások! A triumvirátus még Róma legegysze
rűbb közszolgálatait sem tudta folytatni, még 
olyan középszerűen sem, mint a hanyatló köz
társaság. Megszaporodott minden egyéb hivatal, 
1200 szenátort zsúfoltak a szenátusba, de senki 
sem akadt, aki abban az esztendőben gyakorolni 
akarta volna az edilséget: azt a hivatalt, ame
lyen Róma anyagi jóléte függött, de amelyre na
gyon sokat kellett költeni és amelyen nem lehe
tett nyerni semmit. Ennyire megnövekedett a 
polgári önzés, ilyen kevés volt már a nagy va- 

*gyon! Itáliát tűzzel-vassal végigtarolták, elválasz
tották Kelettől, a birodalmat fenekestől fölfor
gatták, az állam csődbe jutott, a köztársaság 
évszázados alkotmánya elpusztult, minden köz
ügyét ijesztő, szörnyű rendetlenségbe kuszáit a 
forradalom csak azért, hogy valami földet ad
jon hatezer veteránnak, s a szenátusban és a 
köztársaságban helyet szerezzen néhány ezer 
obszkúrus plebejusnak. A triumvirek alkot
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mányellenes nagysága, melyet a veteránok és a 
seregek rövid, őrjöngő dühe szerzett 43-ban, és 
az eredmények véznasága közt túlságos nagy 
volt az aránytalanság: tragikus és egyben ne
vetséges. Bizonyos, ha Antonius hadjárata dúsan 
sikerül, ha Perzsiát meghódítja, ezt az arányta
lanságot sokan tűrhetőnek vélik majd: de akkor 
a dicsőség vájjon csak Antoniusnak járna-e, 
vagy ő is hasznát venné? Mik voltak kollégája 
szándékai? Octavianusnak azt kellett kérdeznie 
magában, hogy Antonius és Gleopatra házassá
gára nem következik-e az Octaviától való elvá
lás, és ez a házasság nem annak lesz-e a jele, 
hogy Antonius ellene fordult, megboszulni a 
tarentumi sértést? Hiszen már annyira hajba 
akartak kapni! És ha már rossz kedvében volt, 
a sziciliai események sem deríthették föl a lel
két. Octavianus áldozatot tétetett a hadjárat dús 
sikeréért, meg akarván menteni a látszatot és 
el akarván palástolni a lappangó botrányokat és 
viszályokat, de magában azon évődött, hogy mi 
lenne nagyobb ártalmára: a hadjárat kudarca 
vagy sikere? Mindenesetre megértette, hogy míg 
Perzsia meg nincs hódítva, addig sem ő, sem 
kollégája nem áltathatja magát arról, hogy 
Itália csodálatát megszerezte. Remélhettek-e leg
alább annyit, hogy Itália féli őket, annyi légió 
vezéreit? A katonák caesarianus fölbuzdulása, 
mely 43-ban annyira közrejátszott a forradalom 
győzelmén, egy idő óta csöndes elégedetlenséggé 
hült a megcsalatott remények, az elmaradt zsol- 
dok és súlyos fáradalmak miatt. Még azokat a 
pénzeket sem fizették meg teljesen, amelyeket a
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modenai háborúra toborzott katonáknak ígér
tek! így aztán még a katonák sem voltak meg
elégedve, pedig a triumvirek őérettük gyö
törték meg annyira Itáliát és a birodalmat. 
A légiók lelki egyensúlya folyton veszedelmes 
módon ingadozott, ahogy azt a legutóbb volt 
lázadás is megmutatta, s a katonákat épp 
oly nehéz volt eltartani, mint obsitolni. Éppen 
akkor is örömest beleegyezett Octavianus 
abba, hogy elbocsásson nyolc légiót —  köz
tük azt is, amelyet 43-ban ő és Decimus tobo
rozott —  s amelyek mindössze csak kilenc 
éve szolgáltak. Nem tarthatott el 43 légiót, még 
harmincöt is sok volt, de viszont meg kellett 
adnia nekik a földbeli kárpótlást, új kobzásokat 
pedig nem mert, mint 42-ben, s így nehéz vesződ- 
sége volt, hogy ezeket a földeket fölhajszol
hassa! És az év végén egyik futár rosszabb hí
reket hozott a partusz hadjáratról, mint a má
sik, és még rosszabb hírek jöttek —  legalább 
Octavianus számára —  Sextusról, aki 36 
őszén megfutott Szicíliából, a Lacinius-foknál 
kizsákmányolta Juno templomát, ezzel a pénz
zel Lesbosba ment és Mitylenében állapodott 
meg, abban a városban, melyet az ő apja nyil
vánított szabadnak, s ahol tisztelettel fogadták 
és Antonius kormányzói békén hagyták. A lel
kek olyan bizonytalanok voltak, olyan várako
znak, hogy sógorának és kollégájának követői 
közt még a legtekintélyesebb férfiak sem merték 
parancs nélkül zaklatni ezt az ő halálos ellen
ségét, aki olyan népszerű volt és akit úgy tisz
telték a neve miatt. Azután meg Lepidus erő



szakos letétele óta a triumvirátusnak még biz
tos jogi alapja sem volt, mert önkényes módon 
duumvirátussá alakult: ártalmatlan fogyaté
kosság egy megcsodált és népszerű hatalmon, 
veszedelmes hiba egy becsületefogyott és egye
netlen uralomra.

Octavianus megértette annak a szükségét, 
hogy a diadal után valamit cselekedjék, Itáliá
nak tetszőt, ami megint népszerűvé tenné Cae
sar szinte gyűlöletes nevét. Igyekezett vala
hogy eleget tenni a jómódú osztályok új kon
zervatív érzelmeinek. Nem állt meg annál, 
amit mindjárt visszatérése után megtett, ha
nem egész köztársasági restaurációval foly
tatta, visszaadva az egyes hivatalnokoknak sok 
olyan hatalmat, amelyet a triumvirek azelőtt 
elbitoroltak. Igyekezett kedvére járni az addig 
csúnyán meggyötört birtokososztályok érdekei
nek is, minden kobzás nélkül gondoskodva 
azontúl a 20.000 elbocsátott katonáról. Nem 
Caesar katonáiról volt már szó, akik Galliában 
öregedtek el, hanem olyanokról, akik kevesebb 
ideig harcoltak s vagy alig, vagy egyáltalán 
nem ismerték a diktátort. Ezeknek tehát nem 
kellett fejenként kétszáz jugerum földet adni, 
elég volt nekik kisebb föld, még pedig nem is 
Itália legszebb helyein. Lassankint Itálián kí
vül adott nekik földeket, Gallia Narbonensis- 
ben, Beterraeban (Beziers) és egyéb tartomá
nyokban, némelyeknek Itáliában is, de vásá
rolt is földeket, köztük Capua hatalmas községi 
birtokát, melynek jövedelmeiből aztán a város 
a közköltségekről gondoskodott. Rávette a
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capuaiakat, hogy cseréljék el a krétai köztár
saság egy dús területéért, amely Knossus mel
lett feküdt, s amely a város tulajdonába ment, 
a közköltségekre 1,200.000 szeszterciuszt jövedel
mezve. Octavianus visszaadatta gazdáiknak 
azokat a kalmárhajókat, melyeket ő vagy Sex
tus bérelt, s mert a hadsereg az elbocsátások 
után is még nagy volt és költséges, elhatározta, 
hogy lerázza magáról Sextus nyolc légióját 
nagyon aljas, de nagyon olcsó és az itáliai pol
gárságnak nagyon kedves módon. Láttuk, hogy 
Sextus légióit jórészt a sziciliai latifundiumok
ból való vagy az Itáliából szökött rabszolgák
ból toborozta, akiknek a misenumi megegye
zés szabadságot adott. Octavianus túltette ma
gát ezen az Ígéreten, föloszlatta a légiókat, ki
kerestette közülök a szökött rabszolgákat és 
megparancsolta, hogy adják vissza őket, talán 
a hajóhadban találtakkal együtt —  összesen
30.000 körül —  gazdáiknak. így megtakarí
totta e katonák zsoldját és nyugdíját, szép 
ajándékot adott Itália jómódú osztályainak, 
visszaadta az elkobzott sziciliai latifundiumok
nak a rabszolgáikat, s ezzel fölverte az értékü

nket. Azután el akarta nyomni a rablókat egész 
Itáliában és a bűnözést Rómában, afféle csend
őrséget akart szervezni, cohortes vigilum-ot, 
valószínűen egyiptomi példára. A Palatínuson 
templomot akart állítani Apollónak, nagy pov- 
tikusszal, hogy a város elhanyagolt proletárjai
nak munkát adjon. A régi templomok valóban 
már pusztultak, s az újak, melyeket építeni 
kezdtek, Caesar temploma és a Boszúálló Mars
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temploma a Capitoliumon lassan készültek, a 
pénz híja és az idők zűrzavara miatt, de új 
izmokat foglalkoztatni és a közönséget kielé
gíteni hadd épüljön egy másik! Meg akarta 
mutatni, hogy a légiók nemcsak a triumvirek 
zsarnokságának fönntartására vannak, s elha
tározta, hogy egész sor hadjáratot kezd az 
Alpok és Illyria barbárjai ellen, akik még félig 
függetlenek voltak és örökkön háborgatták a 
síkság és a partvidék lakóit. Végül —  ami 
még nagyobb meglepetést keltett. —  beszédet 
mondott, melyben kijelentette, hogy kész le
tenni a triumviri hatalmat és helyreállítani a 
köztársaságot, mihelyt megegyezik Antonius- 
szal. Biztosra veszi, hogy Antonius beleegyezik, 
mert ha a polgárháborúnak vége, nincs miért 
fönmaradjon a triumvirátus. Megjavította szó
val ‘politikáját és megjavult ő maga is, elfoj
totta magában a gőgöt, a haragot, a boszú- 
állást, a féltékenységet, rossz esztendeinek min
den más bűnét: Agrippának most már fényes 
jutalmat adott győzelmeiért, szokatlan kitün
tetéseket szavaztatott meg neki, és nagy java
kat adott Szicíliában, köztük olyanokat is, me
lyek a 43-ban proskribált lovagok birtokai vol
tak. Óvatosan tisztába akart jönni Antonius 
szándékaival, anélkül, hogy provokálná. Ötle
tes módon a 35. év kezdetén 2000 válogatott em
bert és sok hadianyagot küldött neki a szicíliai 
vizeken elpusztult hajói kárpótlására, amelyeket 
nem adhatott vissza, s az egészet Octaviával 
küldette . . . Nem találhatott ki jobb és ügye
sebb eszközt arra, hogy Antoniusszal megér-



ANTONIUS ÉS CLEOPATRA 169

fesse: ő nem akarja megszakítani a rokonság 
kötelékeit és szeretné, ha a béke tartós ma
radna. Ennyi mérsékletnek meg is volt a maga 
jutalma: a sérthetetlenség és a többi tribuni ki
váltság, melyet ráruháztak kevéssel azután, 
hogy visszatért Rómába.

Az ötlet ügyes volt és az alkalom kedvező. 
Antonius ía perzsiai hadjáratban nem járt 
olyan ragyogó sikerrel, amely igazolta volna 
minden cselekedetét, és sok nehézségen kezdte 
érezni vakmerő eszközeinek hatását. Kudarca, 
melyet a közbeszéd még nagyított, egy pilla
natig annyira megroncsolta az állhatatlan Kele
ten új királyságainak és hercegségeinek rend
szerét, hogy a 36-ról 35-re forduló télen Sextus 
Pompeius már Antonius megbuktatására mert 
számítani, bizakodva nevének keleti jóhírében. 
Csakugyan titkon alkudozást kezdett Armenia, 
a Pontus és a partuszok királyával, hajókat 
gyűjtött és katonákat toborzott, s mikor bizo
nyos számú hajót és embert összeszedett, 
partraszállt a kontinensen, Lampsacusba ment, 
ahol katonái akadtak Caesar gyarmatosai közt 
is, annyira hatalmas volt még Pompeius neve! 
Ekkor megpróbálkozott Cyzicus megvételével 
és valóságos háborút kezdett Bythiniában. An
tonius tehát Keleten egy kisebb polgárháborúba 
keveredett, amely arra kényszerítette, hogy 
Szíria helytartóját, Titiust flottával és légiók
kal Sextus ellen küldje. Itáliában pedig, ahol a 
hadjárat kudarca még terhesebbnek mutatta 
hatalma rendkívüli nagyságát, Octavianus 
csupa gyanakvás volt ellene az egyiptomi há
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zasság miatt és megnövelte haderejét. Mind
ezek után kész volt jó arccal fogadni Octavia- 
nus baráti ajánlatait, s még azt is eltűrte, leg
alább pillanatra, hogy kollégája a maga elő
nyére forradalmi módon feldöntötte a trium
virátust. Sőt arra gondolt, hogy L. Bibulust, 
Caesar hírhedt konzultársának fiát elküldi 
hoz)zá barátságos üzenetekkel és segítségét 
kéri az illyriai hadjáratra. De ugyanakkor, 
amilyen ingerült és elégedetlen volt, ki akarta 
irtani a lelkeknek ezt a bizonytalanságát, s 
megint meg akart próbálkozni. Miközben Sextus 
lázadásának elnyomására készült, sietve el
szánta magát, hogy megszaporítja légiói számát 
s Itáliába és Ázsiába megbízottakat küldött ka
tonát szedni. Ám az első kudarc után sokkal 
nehezebb volt már az új kísérlet. Vájjon rá 
tudja-e venni a légiókat vagy a keleti fejedelme
ket, hogy a hosszú út embertelen fáradalmait 
újra vállalják? Vájjon ki tudja-e préselni 
Egyiptomból a második vállalkozáshoz szük
séges pénzt azután, hogy az első olyan sokat 
elvitt és nem hozott semmit? Egyiptom, ha 
abszolút monarkia kormányozta is, nem volt 
lélektelen eszköz, melyet akárki megragadhat 
akármilyen munkára. Az előző évek eseményei 
megnövelhették a felső osztályok ellenkezését 
Cleopatrával és kormányával szemben, mert 
ez a római prokonzullal való házasság még 
Kelet dinasztikus politikájának is nagyon szo
katlan és furcsa eszköz volt, s mert a régi és 
szorgalmas Egyiptom csak a gazdagságával, a 
művészetekkel, a tudományokkal és a gyönyö
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rűségekkel törődött. Pénzével művészekei és tu
dósokat akart megfizetni, templomokat és pa
lotákat akart építtetni, csatornákat ásatni, ün
nepségeket rendezni, a hivatalnokok számát 
növelni, nem pedig meghódítani egy távoli bi
rodalmat, amely iránt senki sem érdeklődött. 
Ezért Cleopatra most már, hogy a perzsiai had
járat akár jól, akár rosszul megtörtént, el 
akarta fordítani Antoniust az újabb kísérletek
től és a maga céljaira akarta fölhasználni. Azt 
akarta, hogy végre valljon színt, és ne legyen 
tovább prokonzuli palástba rejtőzött egyiptomi 
király, hanem váljon el Octaviától, nyilvánítsa 
magát az ő férjének és királyának, s növelje 
meg az egyiptomi birodalmat. így aztán ő iga
zolhatná saját politikáját és Antoniusszal kö
tött házasságát népe előtt. A vénülő Egyiptom, 
amennyire nem szerette a háborúkat, annyira 
szerette a hatalom és nagyság olcsó és köny- 
nyen eső mutogatását, s ezért csodálattal adó
zott volna a birodalom növekedésének, amely 
mindössze szép királynője asszonyi fáradozá
saiba került.

35 tavaszán a szelíd, jó Octavia, aki olyan 
szívesen otthon ült volna gyermekeit nevelni, 
fölkészült a keleti utazásra, mint egy genera- 
lessza, 2000 emberrel, és Illyriában megkezdő
dött a háború. Egy hajóhad, úgylátszik Ag- 
rippa vezényletével, dél felől végigvonult az 
Adria partján, a dalmát és pannon szigetecs
kékből kirebbentette a kalózokat és a barbár 
népeket, elfogta a liburniak hajóit és derék 
szál embereit, hogy eladja őket rabszolgákul,
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mert sokra becsülték őket, mint pásztorokat. 
Közben észak felől egy hadsereg menetelt 
Triestenek, onnan egy része északra fordult a 
barbár karnok és tauruszkok ellen, a másik 
pedig délnyugatnak kanyarodott, Senia 
(Segna) felé. Seniánál a hadsereg és az ármádia 
valószinűen találkoztak, és Octavianus Seniából 
tekintélyes haderővel a mai Horvátországba 
vette magát, egy hatalmas területre, melynek 
különböző nemzetiségű lakóit közös néven ja- 
pideknek hívták, s először alávetette a moen- 
tinieket (Modrus?), aztán az avendeatokat, 
az arupinieket (Ottocsac), aztán a belsőbb vi
dékek többi japidjeit, megvéve két városukat, 
Terponet és Metumumot, amelyek nem tudjuk 
hol álltak. Végül bevonult a mai Horvátország
nak abba a végső részébe, melyet a régiek 
Pannóniának neveztek, s tűzzel-vassal pusz
títva eljutott egészen a legnagyobb községig, 
Sisciáig (Sziszek), mely a Culpa és a Száva 
összefolyásánál feküdt. Ostrom alá fogta a hely
séget és harminc nap után meg is vette, ostrom 
közben elveszítve a derék Menodorust, aki el
kísérte és akit egy összecsapásnál megöltek. A 
vállalkozás tehát jól sikerült, és tömérdek rab
szolgát, pénzt, hajót jövedelmezett. Octavianus 
barátaiban ezek a sikerek annyi reménységet 
gyújtottak, hogy amíg ő ősszel elhagyta Illy- 
ricumot és Galliába vonult kitelelni, még nagy
szerűbb terveket forgattak: meghódítani a 
dákok nagy és független országát, mely a 
Duna fölött terült el, a mai Magyarországban, 
meghódítani Britanniát, melyet Caesar alig hogy
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érintett, szóval végigcsinálni mindazokat a ter
veket, amelyek szerzőjéül okkal vagy oktala
nul a diktátort emlegették. Antonius azokban 
a hónapokban, míg Octavianus a vad Illyriá- 
ban harcolt, legyőzte Sextust és megölette, de 
olyan színnel, mintha parancsainak végzetes 
félreértéséből történt volna. így remélte elke
rülni azt a gyűlölséget, mellyel Itália Pompeius 
törzsének kiírtójára gondolt volna. Zászlai alá 
sorakoztatta aztán a Pompeiustól elvett három 
légiót, s így bőségesen kárpótolta magát a per- 
zsiai hadjárat veszteségeiért. De alig múlt el 
ez a veszedelem, még nagyobb és még kuszább 
nehézségek támadtak, mert az a két vágya, 
hogy Octavianusszal jóbarátságban maradjon 
és hogy újra megpróbálkozzék Perzsiával, ki- 
békítlietlenül ellene szólt egymásnak. Cleo- 
patrát nagyon nyugtalanította az a hír, hogy 
Octavia Keletre jött bátyja ajándékával, s még 
jobban megnyugtalanította a pontusi király 
küldöttsége, mely 35 tavaszán a médiai király
nak azt a különös ajánlatát közvetítette Ale
xandriába, hogy szövetkezzenek a partusz ki
rály ellen! A két szövetséges összekapott a ró
maiaktól szerzett prédán, s egymás ellen kö
szörülte kardját. Antonius édesörömest fo
gadta ezt az ajánlatot, mely úgy látszott, várat
lanul megkurtítja és kiegyengeti útját Perzsia 
felé, s megint rendkívül nekimelegedett a par
tusz hadjáratnak. Fölkészült, hogy azonnal 
Arméniába megy, megköti a szövetséget és 
hozzálát a háborúhoz. Cleopatra reményei tehát 
végső veszedelemre jutottak, ha egyszer Anto
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nius megint háborúba keveredik Perzsiával és 
ha Octavia találkozhatik és beszélhet vele. A 
királynő, nem tudván rögtön visszatartóztatni, 
legalább arra kérte Antoniust, hogy hadd kí
sérje el, és Antonius beleegyezett. Súlyos téve
dés volt tőle, mert Cleopatra útközben elő 
tudta szedni mindazokat az ügyességeit, me
lyekkel egy ravasz asszony leszerelhette egy 
inkább heves, mintsem erős férfi elhatározását. 
Letett régi viselkedéséről, nem mutatkozott 
többé Antonius ünnepségekben és uralkodás
ban gőgös, magabízó, szívesen látott társának, 
hanem szomorúságot miméit, igyekezett leso
ványodni és megsápadni. Betegnek mutatta 
magát. Zokszava nem volt, de titokban gon
doskodott róla, hogy hol egyik, hol másik ud
varonc figyelmeztesse Antoniust: a királynő 
azért olyan szomorú és beteges, mert attól fél, 
Antonius elhagyja, és ha csakugyan elhagyná, 
megöli magát. Egy bizonyos laodicaeai Alexis, 
úgylátszik, nagyon segítségére járt ebben a 
mesterkedésben. Antonius, akinek heves ter
mészetében volt valamelyes jóság és sok gyön- 
geség, elernyedt a gyönyörök hosszú tivornyá
jától, kezdett hozzászokni az egyiptomi udvar 
léhaságaihoz és fényűzéséhez, kezdett a ra
vasz és eszes királynő hatalmára jutni, mint 
ahogy már egyszer uralta Fulviáét, és végül 
engedett. Hasztalan, hogy Octavianus közben új 
zálogát adta barátságának, s megmutatta, 
mennyire szívén viseli sógora és Octavia egyet
értését, s mindkettőjüknek nagy kitüntetéseket 
szavaztatott Sextus halála után. Megüzente
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Athénbe Octaviának, ne jöjjön elébe, mert Per
zsiába készül, de aztán nem ment háborúba 
Perzsia ellen, hanem visszatért Alexandriába, 
és mindent a következő évre halasztott.

A 34. esztendő tehát nagy hódítások jeles 
esztendejének Ígérkezett, annyi hódításról be
széltek Itáliában és Keleten 35 végén: Perzsia, 
Britannia, Dácia . . .  De télre mindezek a 
nagyszerű tervek úgy összezsugorodtak, mint 
a kipukkadt hólyag. Octavianus arra gondolt, 
hogy annyi hadi költségeskedés után itt az 
ideje gondoskodni valamelyest az elhanyagolt 
közszolgálatokról, ebben is orvosolva a publi
kum jogos elégedetlenségét, s azt forgatta 
eszében, hogy végét veti az edili hivatal botrá
nyos betöltetlenségének, Agrippát konzulviselt 
ember létére is azonnal kinevezi, mihelyt 
megszabadul az illiriai háború gondjaitól. A 
szicíliai földajándékozás után Agrippa, aki ró
mai egyszerűséggel élt —  nem úgy, mint a 
határtalanul fényűző Maecenás —  dúsgazdag 
emberré vált, és számíthatott az elvénhedt 
Atticus örökségére is, amely már nem járt 
messze. Ezzel a nagy vagyonával tehát a buzgó 
és járatos Agrippa egymaga pótolhatta az előző 
évek elmaradt ediljeit, gondját viselhette az 
ínséges városnak és a népnek, s mindenki cso
dálattal fogadta ezt a konzult, aki hajlandó 
volt alacsonyabb hivatalt vállalni és vagyona 
egy részét a népre költeni . . .  A 35-ről 34-re 
forduló télen kósza hírek jártak arról, hogy a 
pannonok ismét föllázadtak volna. Octavianus 
elhatározta, hogy ha a lázadás csakugyan ki
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tört, a következő évben megerősíti a római 
uralmat Pannóniában, aztán, ha ideje marad, 
végképp megfékezi Dalmáciát, amely még min
dig független volt félig. Ugyanezen a télen 
Gleopatra lankadatlan ravaszsággal azon dolgo
zott, hogy Antonius végképp letegyen a perzsiai 
hadjáratról, melyet akkor még csak elhalasz
tott, és egészen a maga különös asszonyi im
perializmusára térítse Antoniust. Igyekezett 
meggyőzni őt arról, hogy lehetetlen Egyip
tomra kivetni olyan egy hosszú és drága vál
lalkozás költségeit, ha nem akarja zavargások 
és forradalmak kitörését kockáztatni. Sokkal 
hosszabb, de biztosabb úton kell célra töre
kednie: hódítsa meg a következő évben Armé- 
niát, az sokkal közelebb van és sokkal köny- 
nyebb. Királyuk megérdemli ezt a sorsot 
36-beli árulása miatt, az ország nagy kincseivel 
méltó kárpótlást szerez az első hadjárat veszte
ségeiért, melyekért királyukat okolhatja, és hat
hatós eszközt szerez minden jövendőbeli vállal
kozásához. Bocsássa el Octaviát, és ha már a 
rómaiak miatt nem szánja rá magát arra, hogy 
Egyiptom királyává legyen, válassza a közép- 
útat. Állítsa helyre Egyiptom körül a fáraók 
régi birodalmát, ossza el fiaik közt, és így ala
pítson a maga sarjadékainak egy nagy görögö- 
sítő monarkiát, Nagy Sándoréhoz hasonlóak 
Egyiptom népe megrészegednék a birodalom új 
nagyságától, és szívesen hozzájárulna kincsei
vel Perzsia meghódításához. Merész tanácsok 
voltak ezek s az ambiciózus és nagyeszű asz- 
szony ugyancsak buzgólkodott bennük! De a
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triumvir tétovázott. Ekkor Cleopatra előszedte 
a meggyőzés minden eszközét, mellyel mint ki
rálynő és mint asszony élhetett: elkábította cso
dálatos ragyogású ünnepségekkel, a mulatsá
gok véghetetlen változatait eszelte ki Antonius 
számára, megtette őt az utánozhatatlanok, az 
udvar afféle jeunesse dorée-jának fejévé, amely 
ifjak abban dicsekedtek, hogy egyedül ők tud
ják és gyakorolják a keleti érzékiség legfőbb 
raffinementjait, s igyekezett legyőzni Antonius 
római barátainak ellenségességét, akik a pro- 
konzullal jöttek Alexandriába. Űj akadály volt 
ez, mely annál magasabbra torlódott, mennél vi
lágosabbra derültek Cleopatra szándékai. Mind 
a jeles rómaiak, kik Antonius körül voltak, 
Domitius Aenobarbustól L. Bibulusig és T. 
Munatius Plancusig, Itáliában tudták vagyo
nukat, családjukat, barátaikat, szívüket, vala
mennyien a latin hivatalokra vágyódtak, me
lyeket Itáliában adtak és gyakoroltak: azért 
belenyugodtak, hogy Keleten maradjanak, 
ameddig szerencsecsinálás okából kellett, de 
nem akartak gyökeret verni ott, méltatlannak 
találták, hogy örökké fölszabadultak és eunu- 
chok udvarában éljenek. Nem kívánták, hogy 
Antonius elbocsássa Octaviát és viszályba keve
redjék sógorával, mert nem akartak két ma
lomkő közé szorulni. Sokan Antonius barátai 
közül, mint például Statilius Taurus, Octavianus 
kíséretébe szegődtek csak azért, mert Itáliában 
élt és ők jobb szerettek Róma közelében. Cleo
patra igyekezett, ahányat csak tudott, Egyiptom
ban marasztalni az érdek szálaival. Némelyik-

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. IV. 12
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nek pénzt adott, némelyiknek magas hivatalt az 
udvarban —  egyikük, bizonyos Ovinius, az 
utóbbi évek tucatszenátorai közül, a királyné 
szövőtelepeinek lett a főnöke —  de legtöbbje el
lenállt. Ezeknek aztán igyekezett kedvét szegni, 
sértegette, bántotta, megrágalmazta őket Anto- 
niusnál, még meg is fenyegette őket ijesztésíil. 
Antonius barátai közt kitört az egyenetlenség, 
a csöndes háború: az egyik a királynét pártolta, 
a másik ellene szegődött. A Cleopatra-ellenesek 
hasztalan buzgólkodtak: Antonius engedett, en
gedett, engedett. Ami értelmi és akarati ereje 
még megmaradt kalandos élete után, az is elpá
rolgott a hizelkedések, ünnepségek, gyönyörök 
folytonos mámorában. Cleopatra azon a télen rá
tudta venni, hogy előbb, 34-ben, Arménia hódí
tásához fogjon.

Ezért 34 tavasza és nyara Keleten is, Nyu
gaton is apró háborúkban telt el. Octavianus el
küldte Messala Corvinust, hogy fékezze meg a 
szalassziakat, akik a mai Aosta völgyét lakták. 
Ö maga pedig hadsereggel Illyricumba tért, föl
szabadítani Fufius Geminust, akit Sisciánál csak
ugyan ostrom alá fogtak a föllázadt pannonok, 
de még útközben megtudta, hogy Fufius már sza
bad, mert a barbárok kifáradtak és elhagyták 
az ostromot. Ekkor hadseregét a tenger és a Di
nár-alpok keskeny földnyelvére vezette, harcra 
kelni a barbár és vitéz dalmáciai népekkel. Való
színűen elküldte valamelyik tábornokát a Száva 
és azon át a mellékfolyók völgyébe, melyek a 
mai nyugati Boszniában és Szerbiában folytak, 
hogy járják meg gyorsan és fogadják a népek



formális hódolatát. Antonius tavasszal elindult 
Alexandriából, utolérte hadseregét, mely Armé- 
niától nem nagyon messze állomásozhatott, és 
elküldött Dellius királyhoz, adja a lányát fele
ségül Alexandroshoz, a maga és Cleopatra fiához. 
Rejtegetni akarta igazi szándékait, hogy köny- 
nyebben és biztosabban sikerüljön vállalkozása. 
Mikor Nicopolisba ért, Kis-Arméniában, magá
hoz hivatta a királyt, tanácskozni a perzsiai had
járatról. Arménia királya gyanút fogott és kü
lönféle ürügyekkel mentegetőzött, de a római 
vezér, hirtelen előrenyomulva légióival Artaxata 
felé, újra meghívta. Az armén kénytelen volt 
belenyugodni és elment Antonius táborába, 
ahol nagy tisztességgel fogadták, de rabul ma
rasztalták, Arméniát római hódításnak nyilvání
tották, a minisztereket fölszólították, hogy adják 
át a királyi kincseket. Ellenkezni próbáltak, a 
trón örököse védelmezni akarta az apai uralmat, 
háború támadt, de nem sokáig tartott, és a ró
maiak győzelmével végződött. A légiók végig
zsákmányolták az egész országot. Kifosztották 
Anaitis ősrégi idők óta tisztelt, gazdag szentélyét 
is Aciliseneben. Az istennő színarany szobrát a 

4 katonák szétdarabolták és elosztották maguk 
közt. Míg ezek történtek, Antonius alkudozni 
kezdett Média királyával, hogy Jotape lányát 
jegyezzék el Alexandrosnak, s az eljegyzés meg
történtével nyáron Alexandriába ment, magával 
vitte Arménia királyát, családját, tömérdek kin
csét, aranyát-ezüstjét. Octavianus közben to
vább háborúskodott a dalmátokkal.
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Az új egyiptomi birodalom.

Nem igazi hódítás volt az arméniai ekszpe- 
dició, hanem szerencsés zsákmányolása arany
nak, ezüstnek, amelyből aztán Antonius hatal
mas összegű pénzt verethetett, katonákat fizet
hetett, háborúkat kezdhetett és megveszteget
hette a szenátorokat, anélkül, hogy az egyiptomi 
kincstár segítségét igénybe vette volna. Csak
ugyan jókedvvel, a hódításra büszkén tért vissza 
Arméniából, nem azért, mert nem szorulván 
annyira rá az egyiptomi segítségre, megszakít
hatta volna a királynővel való veszedelmes szö
vetségét, hanem azzal a végső elszántsággal, hogy 
Keleten új királyságot és új dinasztiát alapít 
a maga és Cleopatra fiainak, s aztán nyomban 
újra hozzálát nagy eszközökkel Perzsia meghó
dításához, ami az egész birodalomnak urává 
fogja emelni. Cleopatra a dús arméniai siker 
után, mely egyrészt az ő tanácsainak volt az 
eredménye, fölébe kerekedett Antonius ró-

IX.
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mai tanácsadóinak, s rá tudta bírni a vezért, 
hogy szinte valamennyi régi kívánságát teljesítse. 
Antonius nemcsak római módra tartott diadal
menettel vonult be Alexandriába, hanem nyom
ban azután, 34 őszén néhány tollvonással elsza
kította Itáliától Nagy Sándor örökségének egy 
tekintélyes részét és átruházta a maga és Cleo- 
patra fiaira. A nagy szertartást a Gymnasionban 
tartották meg, egy óriási parkfélében, amely a 
macedón hódító síremléke és múzeuma közelé
ben volt, tele palotákkal és oszlopcsarnokokkal. 
Antonius, Cleopatra és gyermekeik, a hatéves 
ikrek, Cleopatra és Alexandros és a kétéves Pto- 
lomaeus megjelentek Caesarionnal az óriási nép
tömeg előtt, fölvonultak a középen álló ezüst
emelvényre és leültek az aranyszékekre, Antonius 
és Cleopatra a két nagyobbra, a gyermekek a ki
sebbekre: és Antonius ekkor Cleopatrát a kirá
lyok királynőjévé proklamálta, Caesariont Cae
sar fiává és Egyiptom uralmában anyjának osz
tályosává nyilvánította, Egyiptomot régi határáig 
terjesztve Cyprus és Coelesyria hozzákapcsolásá
val. Ptolomaeust és Alexandrost királyok kirá
lyává proklamálta, Ptolomaeusnak adta Föní
ciát, Szíriát és Ciliciát, Alexandrosnak Arméniát 
és Médiát, amely örökségül illette őt, mint a mé
diai király jövendőbeli vejét, és neki Ígérte Per
zsiát is, ha majd meghódította. A kis Cleopatrá- 
nak adta Lybiát, beleértve Cyrenaicát is, való
színűen egész a Nagy Szirtiszig.

Cleopatra most már azzal áltathatta magát, 
hogy végre fölemelte királyságát abból a meg- 
alázottságból, amelybe kétszáz év óta a római
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politika nyomorította, s helyreállította a régi 
egyiptomi birodalmat, anélkül, hogy a nemzet
nek a legcsekélyebb áldozatába került volna! 
Könnyű elképzelni, mekkora hódolattal rajongta 
körül egy pillanatra Cleopatrát ez a csélcsap 
nemzet, mekkora újjongással örvendezett Cleo- 
patra azon, hogy örökre legyőzte kormányának 
minden ellenzékét, személyének minden ellenfé
lét, s mikor körülhízelegték és Isis gyanánt 
való tisztelete megint fölgerjedt, hogyan tom
bolt benne a büszkeség: ő lett a Földközi-tengee 
leghatalmasabb uralkodója! De két dolgot nem 
tudott kivinni: azt, hogy Antonius elváljon 
Octaviától, és azt, hogy ne legyen többé kétarcú 
ember, Janus isten módjára, s ne szerepeljen 
Alexandriában Egyiptom királyának, mikor 
Rómának úgy ír és úgy működik, mint egy* 
római prokonzul. Antonius nemcsak hogy nem 
merte nyiltan megsérteni a latin hagyományokat, 
római barátainak érzelmeit és érdekeit, hanem 
szokott merészségével tovább is arra használta 
föl Octaviát, hogy Itália ügyeinek gyeplőzésében 
eszköze legyen. Hozzáküldte azokat a barátait, 
akik hivatalok és előnyök vadászatára mentek 
Rómába és valahányszor csak szüksége volt rá, 
őt küldte közbenjárásért Octavianushoz. És a 
szelíd Octavia mindig szót fogadott és szeretettel 
tovább nevelte Fulvia fiait is! Közben ő Alexand
riában keleti hercegek módjára neveltette fiait, 
s egy jeles tudóst adott melléjük oktatómester
nek, a damaszkuszi Nicolaost. Gyermek lé
tükre a királyok szertartásai szerint bántak ve
lük. Cleopatra mellett királyi hatalmát gyako-
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rolta, megvitatta vele az ügyeket, elkísérte utazá
saira, elfogadta a gymnasiarchai méltóságot, ke
leti ruhát, viselkedést és pompát öltött, Osiris- 
nek és Dionysosnak imádtatta magát, megen
gedte, hogy Alexandriában a tiszteletére templo
mot kezdjenek építeni, és Cleopatra mellé légio
náriusokat adott testőrségnek. De az alexandriai 
donációban nem adott magának semmi címet 
vagy méltóságot, úgy, hogy senki sem 
tudta megállapítani, ki és mi ő Alexan
driában. Talán a királynő privát férje? 
Ezenfölül, bár minden cselekedete előre 
ratifikáltatott, külön határozatban akarta el
fogadtatni a szenátussal az alexandriai doná- 
ciókat, el akarván hitetni Rómában, hogy az 
ajándékozások mindössze afféle szokott dinasz
tiaváltoztatások voltak, új alkalmazásai a 
hagyományos római politikának, mely az ázsiai 
tartományokban örökkön oldozta-bogozta a ki
rályságokat. Jelentést írt az arméniai háborúról 
és az alexandriai újjászervezésről, s a jelentést 
az év vége felé elküldte az ő hűséges Aenobarbu- 
sának és alázatos Sossiusának, hogy alkalmas 
időben olvassák föl a szenátus előtt és fogad
tassák el.

Valóban, alig terjedt el az alexandriai ese
mények híre —  még a hivatalos közlemény előtt, 
csak a nép száján —  úgylátszik nagy megrökö
nyödést és kedvetlenséget támasztott. Az a nyug
talankodás, mely Antonius különös keleti politi
kája miatt már régóta bujkált Itáliában, most 
mert először megnyilatkozni valamelyest. A kö
zönség jobban respektálta Antoniust, mint Octa-
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vianust, és jóidéig megadóan tűrte minden cse
lekedetét. De most már nagyon érezték az állam 
is, a magánemberek is a pénzügyi nehézségeket, 
a súlyos adókat, melyeket legtöbben a keleti tar
tományok járulékainak elapadásával magyaráz
ták még akkor is, ha nem úgy állt a dolog, —  és 
nagyon megfinomodott a régi hagyományoknak 
abban az újjászületésében a nemzeti büszkeség 
csigaszarva . . . Antonius, ha meghódította 
volna Perzsiát, talán még csöndet teremthetett 
volna. De ő is csak félsikerrel járt, ő sem vitte 
véghez a nagy vállalkozást, és Itália lassanként, 
amíg a triumvirátus bomladozott, visszaszerezte 
bátorságát, kifogyott hosszú türelméből, min
denki ellen zúgolódott, még Antonius ellen is! 
Mindezek a hírek azonban nagy nyugtalan
ságot keltettek Octavianus barátai körében 
is. Mindama dolgok közül, melyeket An
tonius Alexandriában véghezvitt, egy külö
nösen sértette és nyugtalanította: az, hogy 
Caesariont elismerte Caesar törvényes fiá
nak. Antonius ezzel a cselekedetével, épp 
úgy, mint azelőtt már Octaviának és itáliai 
fiainak élhagyásával megbizonyította, hogy most 
már egyáltalán nem törődik Octavianus barátsá
gával, sőt szinte a diktátor nevének és javainak 
bitorlójává nyilvánította őt. Ha annyi egyenet
lenség támadt kettőjük közt akkor, mikor még 
Octavia volt a triumvir szelid barátnője és ta
nácsadója, mennyivel könnyebben és érde
sebben fognak fölütközni most, hogy Antonius 
úgylátszik rabszolgájává lett a királynőnek, ki 
Octavianust az ő Caesarionja kellemetlen ve*
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télytársául tekintheti! Azután meg Antonius 
akkoriban elhatározta, hogy légiói számát a per- 
zsiai háború miatt harmincra növeli, sok ágense 
már dolgozott is Itáliában és Ázsiában. Harminc 
légióval, az ázsiai segítőcsapatokkal, a maga és 
Egyiptom hajóhadával, az arméniai király és a 
Ptolomaeusok kincsével óriási hatalomhoz fog 
jutni, különösen ha beválik a perzsiai hódítás. 
36-ban még csak latolgatta Octavianus, hogy a 
perzsiai hódításból haszna lesz-e több, vagy 
kára. Most azonban már világos volt, hogy min
denáron meg kell akadályoznia ezt a vállalko
zást, mert ha vetélytársa sikerrel harcol —  ami 
ekkora haderő mellett valószínű —  akkor ő egé
szen a kegyelmére jut. Csak egy üdvös eszköze 
volt arra, hogy a vállalkozásnak valamelyest 
gáncsot vessen: ellene szegülni Antonius ama 
kívánságának, hogy a szenátus hagyja jóvá az 
alexandriai donációkat. A szenátus elutasító ha
tározatából Antoniusnak bizonyára olyan ne
hézségei támadnak Keleten, hogy el kellene állnia 
a hódítástól. De nem okoz-e ezzel egyszersmind 
polgárháborút és valamely nagy veszedelmet?

Octavianus most már, nemcsak azért, mert 
január elsején személyesen akarta elfoglalni 
második konzulátusát, hanem talán mert ezek 
az új nehézségek is sürgették, 34 végén visszatért 
Rómába. A dalmáciai háború befejezését Stati- 
lius Taurusra bízta. Beszélni akart leghívebb ta
nácsadóival. Nehéz volt a határozás, mert ko
moly események következhettek belőle: azért 
nagyon fontos lenne, ha közvetlen dokumen
tumokból ismernők, mely szempontok szerint
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igazodtak ebben a szorult helyzetben Octavia- 
nus és barátai. De följegyzések híján kénytele
nek vagyunk az akkori idők állásából követ
keztetni. Az a mozgalom, mely a forradalom 
örvényléseitől megriadt lelkeket arra késztette, 
hogy visszamenjenek a nemzet történelmi kút
fejeihez, visszatérjenek a nagy birodalom kis 
kezdeteihez, még jobban elterjedt 36 vége felé, 
mikor Octavianus metrumot és stílust változ
tatott kormányzatában, s maga is úgy mu
tatta, hogy ez eszmék felé hajlik, —  és át
változott a művelt és jómódú osztályok nagyi 
konzervatív mozgalmává, mely lassan-lassan 
meggyőzte a régi forradalmárokat is. Sokan 
kezdték ezeket az eszméket vallani. Mindenütt 
az igaz és egészséges morálról vitáztak, amely 
az idők bajainak szükséges orvossága. Az iro
dalom tele volt vele. Nemcsak hogy Virgilius 
mondott a Georgica második könyvében nagy 
himnuszt a dolgos, vallásos, takarékos, szi
gorú, szerény földmívelőről, aki nem dönti 
polgárháborúkba az államot, hogy „drága ser
legekből igyék, vagy bíborban járjon", hanem 
Horatius is bátorságra kapott végül, s elhagyta 
vézna témácskáit nagyobb szárnyalásért. E l
szánta magát, hogy közreadja különféle sza
tíráit, melyeket addig csak néhány barátjának 
olvasott föl, de a gyűjtemény elé írt még egyet, 
nagy erkölcsi szatírái közül az elsőt. Ebben 
már nem pletykákat és galantériákat hord 
össze, hanem a művelődésnek egy gyötrő be
tegségét tanulmányozza, melyet versben és 
prózában, ünnepies miszticizmussal vagy köny-
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nyű iróniával annyi nagy szellem fejtegetett 
már könyörtelenül, Jézus Krisztustól Spencerig 
és Tolsztojig: azt a gazdagságot, mely a gyö
nyör eszközéből a maga céljává fordult, a bí
rásnak azt az őrületét, mely végül megöli az 
élvezést. Nem is volt oka, hogy megbánja, 
amiért túladott tétovázásán, mert ebben az 
időtájban, és pedig valószínűen a szatírák első 
könyvének közreadása miatt Maecenástól szép 
földbirtokot kapott ajándékba Sabinumban, 
nyolc rabszolgával, akik a földet művelték, és 
jókora erdővel, afféle középbirtokot, mint 
amilyeneknek az ökonómiáját Varró tanulmá
nyozta és amilyennek a jövedelméből éldegélni 
sokak vágyódása volt az itáliai középosz
tályban. Ez az ajándék megerősítette, Octavianus 
változása megnyugtatta, a konzervatív eszmék 
egyre növekedő népszerűsége pedig fölbátorí
totta, s ekkor megírta szatírái második köny
vét, mely végtelenül fölötte áll az elsőnek, 
nemcsak a szerkesztés, a párbeszédek, anek
doták, leírások és az irónia művészetében, 
hanem témái jelentőségében is. Sohasem érinti 
a kényes politikai kérdéseket, de szikrázó 
párbeszédekben és életábrázoló kis jelenetek
ben kifejti a mérsékletnek, egyszerűségnek és 
becsületességnek azt az erkölcstanát, amelyet 
Cicero tógás ünnepiességgel mutatott be, az 
apák tradíciói és a görög filozófia nyomán, 
amelyre Didymus Areus oktatta Octavia- 
nust Pythagoras nevében, s amelybe lassankint 
belétorkoltak mindazok konzervatív óhajtásai, 
akik békében akarták élvezni, amijük megma
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radt, vagy amit összeharácsoltak a forradalom
ban. Lucilius merész vehemenciája természete
sen más időkre illett, nem ezekre az elpuhult 
unokákra, és az óvatos Horatius a bűnösöket 
névtelenül emlegeti vagy csak olyanokat nevez 
meg, akik keveset számítanak, nem pedig a ha
talmasokat. Elénk állítja Otellust —  egy venu- 
siai kisbirtokost, akit vele együtt kifosztottak 
41-ben, s aki belenyugodott, hogy colonus-a, 
vagy félbérlője legyen kifosztójának —  s elso
roltatja vele mindazt a sok és hiú és meddő pá- 
váskodást, mely minden műveltségben annyi 
embert az arany rabszolgájává görnyeszt. Egy
szerű életet és józanságot ajáltat vele, mint ami 
épségben tartja a testet és megmenti azoktól a 
gyomorrontásoktól, amelyektől a gyönge gyomrú 
Horatius annyira rettegett, s amelyek a túlfino
mult műveltségekben megrontják az egészséget 
és az élet örömét. Nekirontat vele azoknak a 
gazdagoknak is, akik semmit sem költenek a 
haza javára. Utána egy bukott régiségkeres
kedő következik, Damasippus. Elmondja, ho
gyan vette rá egyik ama sok furcsa útszéli filozó
fus közül, Stertinius, hogy ne dobja magát a Ti- 
berisbe, és bemutatja Stertinius tanát, a stoi- 
cizmus gúnyos túlzását. Mindenki bolond e vi
lágon. Bolond a kapzsi, bolond a fösvény, bo
lond a tékozló, a nagyratörő, a szerelmes. Bo
lond végül maga Horatius is.

—  Mindenesetre nem annyira, mint te! —  
mimeli befejezésül a költő, de közben mennyi 
keserű igazságot mondatott a bolonddal a nagyok 
bűneiről! És ime Catius ünnepélyesen, mintha
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a világ legkomolyabb témájáról volna szó, hosz- 
szú értekezést tart a konyha és a föltálalás mű
vészetéről: torzképe annak a durva falánkság
nak, mely a forradalmi fölfordulásban annyira 
elterjedt a Város fölkapaszkodottjai közt. A de
rék mester többek között arra is kioktat, hogy 
nem szükséges éppen káprázatos lakomákat 
adni, de igenis jó vigyázni arra, hogy a tányérok 
tiszták legyenek és a termeket jól kisöpörjékI 
Egy másik szatíra a pénz mohóságát —  amely
nek bírása nélkül „születés, becsület, erény egy 
szalmaszálat nem ér“ —  legundorítóbb alakjá
ban támadja meg: az örökségvadászatban. Mae- 
cenas kis földbirtoka végül sok bölcs megfonto
lásra ihleti a költőt a nyugodt mezei élet felől, 
megutáltatja vele a kórságos városokat, s eszébe 
juttatja a mezei és városi egér meséjét . . . Ami
lyen félénk, kevés igényű, egészségre kényes, 
nagyra nem törő ember volt, ez az életfölfogás 
illett legjobban a temperamentumához.

A szatírák második könyve is idők jele. 
Bizonyság Cicero és Varró politikai és erkölcsi 
eszméinek egyre nagyobb terjedéséről, s arról az 
új alakban való föltámadásáról a hagyományos 
érzéseknek és gondolatoknak, amely kijutott a 
köztársasági eszménynek is, amint a triumviri 
hatalom meggyöngült és a nagy étvágyak jól- 
lakatásával lehűlt a forradalmi láz. A tömérdek 
fölforgató, aki 44-ben mindenfelől összerajzott, 
most már vagy elveszett, vagy meghizott a 
proskribáltak javain, a pénzajándékokon, az osz- 
tozásokon és a rablásokon. Caesar veteránjai, a 
polgárháború főmozgatói, most már Itáliaszerte
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mint jómódú rentiers éltek. Egész osztály ala
kult a forradalommal betelt parvenus-bői, akik 
kezdtek konzervativekké válni, kezdtek kíván
kozni a biztos rend helyreállítása után, s mert 
nem kellett többé konzervatív restaurációtól 
félniök, kezdtek nem törődni a triumvirátussal 
és szívesen együttéreztek a szellemeknek azzal 
a mozgalmával, mely a tradicionális szokások 
és intézmények fölújítását akarta. A diadalmas 
forradalom megszelídült a lakoma után. A nagy 
társadalmi forradalom gyűlölségeit, bosszúsá
gait, kölcsönös keserűségeit, minden fájdalmas 
következéseit elfeledték. Octavianust egyrészt 
a szimpátia, másrészt az érdek ösztökélte, hogy 
ezt a mozgalmat kövesse. Mert ha a 35-beli re
form után nem is vetették meg annyira, mint 
valamikor, de még nagyon elevenek voltak a 
múlt emlékei, eleven a harag és a bizalmatlan
kodás. Ez annyira igaz, hogy Virgilius, aki egy 
idő óta ismerte, több helyen beszél ugyan róla a 
Georgicában, mindig nagy dicsérettel, de Hora
tius még mindig tartózkodó a philippii győzővel 
szemben, Maecenasszal való barátsága dacára, 
pedig talán Octavianus már értésére adta, hogy 
helyesli a szatírákkal megkezdett erkölcsi propa
gandáját és folytatására is biztatta. De az a 
gyanú, hogy Antonius egy keleti dinasztia alapí
tásával az ő elpusztítására és a nagy nemzeti tra
díciók és érdekek megsértésére készül, rábírta 
arra, hogy a maga védekezéséből egyenesen har
cosává legyen a nemzeti ügynek és tradíciónak, 
ellenezve az alexandriai ajándékozások jóváha
gyását. Merész elhatározás, —  mondjuk mi,
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akik tudjuk a következményeit. Jó eszköz arra, 
hogy kevés fáradsággal és veszedelemmel nép
szerűséget szerezzen, —  gondolta talán Octa- 
vianus. A birodalom és Itália kimerültek, Anto
nius nem fog úgy könnyedén háborút provo
kálni, amely mindenesetre elhagyatná vele a 
perzsiai hódítást, inkább rááll, hogy lemond 
nagy tervéről, mely különben nem is volt éppen 
veszedelmek nélkül, s megegyezik kollégájával. 
A közvélemény mindenesetre pártján volt az 
egyszer. Valóban, Domitius és Sossius, akiket 
befolyásolt a közellenkezés s talán informáltak 
Octavianus szándékairól is, nem közölték a sze
nátussal sem Antonius jelentését, sem kérését. 
Octavianus kezéből ezzel kiszaladt volna egy 
szép alkalom, hogy a nemzeti ügy védőjének 
szerepelhessen, csak azért, mert a szenátusban 
senki sem olvassa föl kollégája leveleit és nem 
számol be cselekedeteiről. Azért unszolta Anto
nius megbizottait, olvassák föl az egészet 33 
január elsején, de azok ellenkeztek. Octavianus 
kötötte magát, s akkor beleegyeztek abba, hogy 
az arméniai háborúról szóló jelentést fölolvas
sák. Az év vége közel járt, Octavianus kétségbe
esett, amiért nem tudta rábeszélni őket, s el- 
szántabb és gyorsabb eszközzel élt. 33 január 
elsején, mikor mint új konzul ő elnökölt a sze
nátusban, beszédet tartott de summa republica, 
melyben elmondta az alexandriai ajándékozáso
kat és szigorú kritikát ejtett róluk.

A kocka elperdült. Octavianus, hogy meg
szerezze magának a bizalmatlan Itália kegyét, 
Antonius keleti politikájának ellenzőjéül szere
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pelt. De akkor még senki sem képzelte, milyen 
rettenetes eredménnyel fog járni ez az ellensze
gülés. Nem tudta sem Octavianus, aki kevéssel 
azután lemondott a konzulságról, hogy átadja 
helyét egy barátjának és Dalmáciába ment, sem 
Agrippa, aki abban az évben kezdte gyakorolni 
az edilséget és végre munkát adott a munkás
népnek, melyet Clodius és Caesar halála óta 
annyira elhanyagoltak a nagyok. Adott neki 
munkát olyan bőséggel, hogy az szinte monstró- 
zus abban a tétlenségben, mely akkor mindent 
fojtogatott. Fölfogadott a maga pénzén tömérdek 
munkást az utak javítására és a legveszendőbb 
középületek tatarozására, kitisztíttatta a kloa- 
kákat, helyreállíttatta az acqua Martia vízveze
tékét, mely szinte hasznavehetetlenné romlott. 
A maga pénzén folytatta a saepta Júlia építését, 
melyet Caesar kezdett a galliai háborúk idején. 
Olajat és sót osztatott a szegények közt. Kieszelt 
még egy nagyobb tervet is, s hozzálátott a meg- 
csinálásához. Róma alsó népe megszerette a für
dőket, nem az egyszerű hideg fürdőket, melye
ket a régiek csak úgy találomra vettek a Tibe- 
risben egészség vagy tisztálkodás okából, ha
nem a gyönyörűségből való langyos vagy forró 
fürdőket, amelyek után olajjal dörzsölték ma
gukat, s amelyeket azok, kiknek otthon nem 
volt fürdőjük, szegényes, piszkos helyiségek
ben vettek. Ezeket a helyiségeket magánspe
kulánsok tartották s a kiszolgálást rabszolgák 
végezték. Voltak ilyen fürdők boldog-boldog
talan számára, minden erszényhez szabva, még 
annak is, aki csak egy quadranst akart költeni.
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Agrippa nemcsak arról intézkedett, hogy a sze
gények abban az évben az ő költségére tisztál
kodhassanak a magánfürdőkben, hanem a Mars
mező legmélyebb részén a Caprea mocsarában, 
melyet valószínűleg feltöltetett, megtakarítva a 
telekvásár költségeit, egy elegáns izzasztót 
vagy gőzfürdőt akart létesíteni —  a régiek la- 
conicumnak nevezték —  melyben sok szegény 
plebejus megfürödhetik. Ehhez kapcsolta volna 
a Nagy Szentélyt, a Pantheumot, amely nem 
az összes istenek temploma lett volna (sokan 
így fordították a nevét, és rosszul, mert csak 
azt jelenti, hogy „legistenibb44 és igen sokszor 
a pantheus jelzőt egy-egy isten neve mellé il
lesztették), hanem valószínűen a Mars és Ve- 
nus temploma, a Julius-család védőisteneié. 
Föl akarta vidítani a nép játékokat is, melyek 
egy idő óta nagyon hitványak voltak, s mind
járt hivatala elején megfizette Róma összes bor
bélyait, hogy a szegényeket grátisz beretválják. 
Annyi nyomorúság közepette sokan ezt a kis 
költséget is megérezték, s a borbélyok, kik Ró
mában annyian voltak akkor, mint ma Ná
polyban és Londonban, keveset kerestek. Ag
rippa tehát jót cselekedett a borbélyokkal is, a 
klienseikkel is.

33 tavaszán, amíg Octavianus sietett békét 
kötni a dalmát népekkel, Antonius szétküldte 
parancsait, hogy Kelet különböző részeiből 
Arméniában újra tizenhat és még talán több 
légiót is szedjenek (néhányat az előző évben 
otthagytak), ő maga pedig jókor útrakelt Ale- 
xandriából Arménia felé, hogy végképp meg-

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. IV. 13



194 FERRERO

kösse a szövetséget Media királyával. Esze ágá
ban sem járt, hogy Itáliában nehézségei lesz
nek az alexandriai ajándékozások miatt, és 
nyugodt lélekkel készült a perzsiai vállalko
zásra. Éppen ezért nagyon meglepődött, mikor 
útközben, alighanem márciusban, hírét vette 
Octavianus beszédének. Mi lehet az oka, hogy 
kollégája, aki az utóbbi esztendőkben mintha 
egyezségben akart volna élni vele, most ellene 
szegült az alexandriai donációk jóváhagyásának, 
kockára téve az ő triumviri tekintélyét egész 
Keleten? A bizalmatlanság a veszedelmek köze
pette élesedik. Antonius is azonnal megbízot
takat küldött Rómába, hogy jobban kémleljék 
ki Octavianus klikkjét, mint a bóbiskoló ren
des megbízottak, feleljenek a szenátusban és az 
összejöveteleken Octavianus beszédeire és a 
vádakért vádakkal fizessenek: Octavianus elra
gadta Szicíliát és Lepidus tartományait, a föld
osztásnál kedvezett saját veteránjainak, nem 
osztotta meg ővele törvényesen az Itáliában 
sorozott katonákat. Vádaskodás helyett tehát 
inkább tegye meg a kötelességét és adja meg 
Antoniusnak, ami jár. Irt egy levelecskét is 
Octavianusnak, s megfelelt benne azokra a 
célzásokra, melyeket kollégája Cleopatrára 
tett. Nyíltan megvallotta, hogy Cleopatra a fe
lesége, Octavia nincs többé, s olyan trágár for
mában, hogy nem fordíthatom le a ránk ma
radt töredéket. Pedig kár, mert megmutatná, 
milyen csőcselék vagy részeg diákok szájába 
való mocskos csetepatéba keveredett a biroda- 
dalom, két legfőbb embere. Ennyire nem tud-
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tak a régiek arról, amit mi decenciának neve
zünk. Antonius mindazonáltal nem vette olyan 
súlyosan a bajt, hogy amiatt el kelljen hagynia 
partusz vállalkozását, 'és tovább utazott Ar- 
ménia felé.

Octavianus mikor hazaért Dalmáciából, 
valószínűen júniusban vagy júliusban, meg
kapta Rómában Antonius levelét és megtudta, 
hogy kémek és hírvivők jöttek vigyázni, intri
kálni és megfelelni neki. Antonius visszavágása 
ügyes volt és a pártatlan közönség nem Ítél
hette igazságtalannak, mert ha nem hagyta is 
jóvá Antonius alexandriai cselekedeteit, viszont 
nem lobbant akkora méltatlankodásra, mint 
ahogy Antonius ellenfelei szerették volna. Még a 
publikumnál is tartózkodóbb és körültekintőbb 
volt a politikai világ. Elméletben, mikor a nép 
a Fórumon vagy a politikai körökben csevegett, 
valamennyien bámulták a köztársaságot, imád
ták a dicsőséges latin hagyományokat, s iga
zán római politikát kívántak. De mikor a ma
gánbeszélgetésekről a nyilvános cselekedetekre 
kellett térni, senki sem volt annyira híve a 
római birodalom integritásának és fönségének, 
hogy magára vette volna érette egy ilyen ha
talmas embernek a haragját. Gondoljuk meg: 
Antoniusnak nemcsak óriási hadserege volt, 
hanem tömérdek kincse is, amelyből egy-egy 
erecske Itáliába is átszivárgóit, fölvígasztalni 
ezt vagy azt a megszorult szenátort! A leg
többje tehát ha nem is helyeselt nyíltan Anto
niusnak, nem bátorította Octavianus ellenkezé
sét sem. De ha ez így marad: Antonius az el-

1 3 *
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lensége, a politikai világ bizonytalan, a közön
ség hideg és akaratlan, mi történik az év vé
gén Octavianusszal? A triumviri törvény lejá
rata rettentően megnövelte a jelen nehézségeit. 
Megújítani a triumvirátust, mint 37-ben, most 
már lehetetlen volt, az osztályoknak ebben az 
általános elégedetlenségében. V alamenny ien
megértették ezt, bár a törvényt könnyen meg 
lehetett volna szavaztatni a néppel. A trium
virátus nagyon elbénult, becsületét vesztette, 
nem volt miért megmaradnia. Maguk a vete
ránok, maguk az utóbbi évek hivatalnokai és 
szenátorai, maguk az elkobzott javak megvá
sárlói, akiknek a jogai biztosítására a trium
virátus alakult, most, hogy biztonságban érez
ték magukat, ellene fordultak ennek a rendet
len és törvénytelen rezsimnek, mely olyan soká 
tartott. Másrészt arra, hogy visszavonuljon a 
magánéletbe, minden egyéb nélkül helyreállítva 
a régi intézményeket, sem Octavianus nem 
gondolt, sem legfőbb barátai, bár ambíciói 
meglehetősen elpárologtak: mert Octavianus- 
nak nem volt olyan rettenetes tekintélye, mint 
Sullának, s nem engedhette meg magának a 
magánélet nyugalmát! A polgárháború sok gyű- 
lölsége és haragja rögtön rászabadult volna ő 
rá és barátaira. Szóval nem hozhatták rendbe 
a köztársaságot a maguk megrövidítése nélkül, 
ha meg nem egyeztek Antoniusszal, azzal az 
Antoniusszal, aki haragosnak mutatkozott és 
lehetetlen pretenziókkal élt. Nem indíthatták 
engedésre, csak ha vádjaira vádakkal, követe
léseire követelésekkel feleltek. És ime Octavia-
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nus —  minden küzdelemnek örök törvénye 
szerint —  kénytelen volt még beljebb törtetni 
a kavarodásba, iszidalmai és vádjai tárgyául 
nem a tisztelt és hatalmas Antoniust választva, 
hanem Cleopatrát, akit annyi okból gyűlöltek 
a rómaiak. Antonius rekriminációira beszédek
kel felelt és feleltetett barátaival is a szenátus
ban és a népgyűléseken. Szemére lobbantotta An
toniusnak, hogy együtt él Cleopatrával, fiainak 
tekinti a tőle született fattyákat, óriási aján
dékokat adott a királynőnek Róma költségére, 
s a kis Caesariont elismerte Caesar fiának. Azt 
ajánlta neki, adja veteránjainak az Armeniában 
és Perzsiában hódított földeket, megtámadta az 
armeniai király ellen való aljasságáért, s kije
lentette, hogy majd akkor osztja meg vele Lé- 
pidus tartományait, ha Antonius megadja neki 
Armeniából és —  jegyezzük meg —  Egyiptom
ból járó részét. Ez volt a legmerészebb provo
káció, mert ezzel Octavianus mintegy kijelen
tette, hogy Egyiptomot már római tartomány
nak kell tekinteni.

Az ügyek zavarodtak, és Rómában sokan 
kezdtek nyugtalankodni. Kicsi és nyomorú ci- 
vakodásokból már nagyon sokszor támadtak 
öldöklő polgárháborúk! De még nagyobb lehe
tett a fölindulás az alexandriai udvarban. Cleo- 
patra egyszer csak azt látta, hogy Rómában 
Octavianus körül párt alakul, mely ellene van 
az egyiptomi királyság helyreállításának, s na
gyon valószínű dolog volt, hogy ebből előbb- 
utóbb háború lesz. Vájjon Cleopatra hírvivők
kel tudtára adta Antoniusnak ezeket a félelmeit
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és messziről is hatott a lelkére? Vagy Antonius 
magától észbevette Arménia felé utaztában, 
hogy az ellenkezés, akárcsak a tarentumi 
alkudozás, a perzsiai vállalkozást akarja 
elgáncsolni, s hogy alkalmasabb lesz emiatt, 
ha előbb rendbeszedi Itália ügyeit —  ez 
egyszer végképpen —  megsemmisítve ke
leti politikája ellenzékét? Mind a két föltevés 
valószínű. Bizonyos, hogy Antonius 33 nyarán, 
míg a hadsereg egy részével az Áras felé köze
ledett, találkozni a médiai királlyal, megváltoz
tatta szándékait és elhatározta, hogy a követ
kező évben Perzsia meghódítása helyett poli
tikai intrikát kezd, amellyel elteszi az útból 
vetélytársát lés ellenszegülőjét. Egyelőre meg
elégszik azzal, hogy Media királyának római 
katonákat ajánl a perzsa király ellen való há
borújához, s cserébe lovas segítséget kér, nagy 
hadsereget és sűrű hajóhadat küld Kis-Ázsiába, 
Ephesusba és a triumvirátus lejártával meg
ismétli Caesar 50-beli mesterkedéseit. A szená
tusnak elküldi azt a javaslatát, hogy lemond a 
vezényletről, ha Octavianus is lemond. Kettő 
közül egyik. Vagy beleegyezik Octavianus, és 
akkor Antonius fölhasználva azt az időt, míg 
a határozatot átadják neki, valamely ügyes 
jogcimen meghosszabbíttatja vezényletét, mi
kor a másik már letette az övét. Vagy nem 
egyezik bele, és akkor háborút kezdhet Octa
vianus ellen azzal a színnel, hogy helyreállítja 
a szabadságot, s elpusztítja a triumviri zsar
nokságot. Szóval, folytatja addigi kétértelmű 
politikáját: Keleten dinasztiát alapít, mintha
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Itália érdekeit szolgálná vele. Diplomáciai ér
velését majd erősíti az, hogy Ephesusban nagy 
hadserege áll. Szerencsésebb volt, mint Caesar: 
intrikájában számíthatott a 33. év két kon
zuljára, Domitius Aenobarbusra és Sossiusra. 
Értésükre adta, hogy el akarja törölni a trium
virátust és helyre akarja állítani a szabadságot, 
s rábírta őket, hogy mihelyt 32 elején újra el
foglalják a köztársaság kormányzását, mint 
legfőbb hivatalnokok, azonnal nevezzék ki Oc- 
tavianus utódait, a seregek vezényletére, ha 
Octavianus, mint valószínűnek látszott, Ró
mából való kivonulása után is , gyakorolná 
a vezényletet promagisztrátori minőségben. 
Ugyanekkor megegyezett Cleopatrával is, hogy 
készítsenek fegyvert, pénzt és hadianyagot 
Egyiptomban.

Antonius tehát a médiai királlyal való ta
lálkozásakor megváltoztatta javaslatait. Media 
királya elfogadta az újakat, de ravaszul al
kudni kezdett és Armeniából is kért egy részt. 
Antonius engedett, s ugyanakkor Kis-Armeniát 
Polemonak adta, hogy még jobban összebarát
kozzék vele. Augusztusban vagy szeptemberben 
4aztán írt Cleopatrának, hogy jöjjön Ephesusba, 
s megint útnak vágott Ephesus felé, amerre 
hadseregének egy része már fölkerekedett. A 
menetelés hosszú volt: 1500 mérföld. Itáliában 
ezalatt Octavianus azon dolgozott, hogy a 
maga pártjára hajlítsa a közvéleményt, s min
den módon kedveskedett az új konzervatív 
mozgalomnak. Éppen mikor annyira kiújult 
Róma régiségeinek csodálata, történt, hogy a
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Város egyik legrégibb temploma, Jupiter Fe- 
retriusé, melyről az volt a hagyomány, hogy 
maga Romulus emeltette és tele volt aggatva 
az első háborúk troféumaival, elpusztult, mint
egy bizonyságául, hogy milyen kevés gondját 
viselték mindannak, ami a nagy birodalom kis 
kezdeteire emlékeztetett. Nagy volt a fájdalma 
a régi idők minden csodálójának, s Atticus, a 
régészet dilettánsa, levelet írt Octavianusnak, 
hogy javíttassa ki a templomot. És Octavianus 
boldog volt, hogy megint bizonyságot tehetett 
a haza nagy halottai iránt való buzgó ke
gyeletéről. Agrippa viszont az élőknek viselte 
gondját, tovább segítette és mulattatta az alsó 
népet. Szeptemberben a római játékokat meg
toldotta valamely kezdetleges lottójátékkal. A 
nép közé cédulákat dobatott, melyekre egy-egy 
tárgynak a neve volt fölírva. Aki a cédulát el
kapta, azé lett a ráírt tárgy. A cirkusz köze
pére pedig asztalokat állíttatott, tele ajándékok
kal, melyeket a nép a látványosság végén szét
kapkodott. Elképzelhetjük, milyen dühös ostrom 
következett ilyenkor, milyen féktelen kavaro
dás, mennyi öklözés, rúgás-harapás! De a tö
megek uralmának leggyorsabb eszköze mindig 
is a megrontásuk volt. Ugyanakkor tovább iz
gatták a publikumot Cleopatra gyűlöletére. Azt 
kezdték fölróni Cleopatrának, hogy meg akarja 
hódítani Itáliát és uralkodni akar Rómán, s a 
legfurcsább híreszteléseket eszelték ki, hogy 
csak a nemzeti párt harcosainak lássák őket. 
Mindenesetre ha Cleopatra gyűlölete nem volt 
is olyan veszedelmes, mint Antoniusé, de nem
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volt veszedelem nélkül való. Gleopatra nem tört 
Itália meghódítására és Róma uralmára, ahogy 
itáliai ellenségei mesélték. De mert látta, hogy 
Octavianus pártja a hatalom megtartására or
szága ellen akarja szítani Itáliát, szokott el
szántságával a helyreállított egyiptomi biroda
lom védelmére készült. Egész országában ga
bonát, ruhát, nemes érceket s minden egyéb 
dolgot összegyüjtetett, ami a háborúhoz szük- 
sékes. A Lagidák kincstárából 20.000 talen
tumot —  körülbelül 100 milliót —  vett ki. 
Összegyűjtötte az egyptomi hajóhadat, körül
belül 200 hajót. Ezzel a fölszereléssel Ephesus 
felé vitorlázott, Antonius elé. Merészen elszánta 
magát, hogy Antonius mellé áll, elkíséri a há
borúba, mely az új egyptomi birodalom meg
maradásáról vagy pusztulásáról fog dönteni. 
Elkíséri azért is, hogy segítse Antoniust, azért 
is, hogy a két triumvir meg ne egyezhessék, 
föláldozva az ő királyságát.

33 vége táján Cleopatra fölkerekedett 
Egyiptomból, Antonius elé, Antonius pedig 
Ephesushoz közeledett, s hogy ellenségeit iga
zán szokatlan hadi készültséggel riassza meg, 
ráparancsolt a keleti fejedelmekre, küldjenek 
a télen katonát és hajót Ephesusba s odaren
delte a maga flottáját is. Octavianus Rómában 
az idők jeleit kémlelte. A triumvirátus lejárta 
közeledett: mi fog történni azután? És ime, az 
év vége felé megérkezett a levél, melyben An
tonius kijelentette, hogy hatalmát leteszi a sze
nátus és a nép kezébe, ha Octavianus is úgy 
cselekszik. Természetesen amennyire megmo
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solyogták ezt a hamiskodást a politikai mes
terkedésekben járatosak, annyira megindult 
tőle a jóhiszemű publikum. Őszintének hitte An- 
toniust és újra csodálni kezdte, s úgy véleke
dett, hogy az utóbbi időkben ellene emelt vá
dak mind ellenségeinek rágalmai. Lényegében 
Antoniust mindig jobban tisztelték Octavianus- 
nál, és így a publikum jobban is bizott hozzá 
és szívesebben látta volna a köztársaság helyre- 
állításának munkájában őt, mint a kollégáját. 
Ezért Octavianusnak az év végén, nehogy magán
emberré váljon, a 37. év eszközével kellett él
nie: december 31-én este kivonult Rómából s 
mint promagisztrátor megújította a seregek 
vezényletét. Végre befejeződött a triumvirátus! 
—  gondolta mindenki nagy örvendezve. Csak
ugyan, másnap, 32 január elsején a szenátus 
összegyűlt a két konzul elnökletével, akik me
gint a köztársaság első hivatalnokaivá emel
kedtek. Caius Sossius rögtön hozzáfogott An- 
toniusszal kieszelt tervének megvalósításához. 
Fölolvasta Antoniusnak a visszavonulásra vo
natkozó kijelentéseit és az antik író, Dió sze
rint Octavianus ellen való javaslattal végezte. 
Valószínűen azt javasolta: nevezzék ki utódait 
a hadsereg vezényletében. A történetírók nem 
mondják el, mit gondoltak a szenátorok erről 
a javaslatról, de valószínű, hogy a legtöbbje 
megriadt tőle. Csak nem tér vissza Caesar és 
Pompeius ideje, mikor a kard-ki-kard előtt 
annyi hamisságot követtek el mind a két rész
ről, s kölcsönösen azt javasolták, hogy vonul
janak vissza a magánéletbe, de vagy mind a két-



ANTONIUS ÉS CLEOPATRA 203

ten vagy egyikük sem? És valóban, mint az 
akkoriban annyiszor megtörtént, a nép egyik 
tribün ja megint hangot adott a tíz év óta néma 
tribuni hatalomnak, és fölkelt vétót mondani, 
így aztán azon az ülésen nem végeztek semmit. 
A köztársaság már helyre is volt állítva, leg
alább a könnyelmű kölcsönös obstrukció, mely- 
lyel a pártok egy időben egymást bénították, 
újra kezdődött! De jaj, nem sokáig. Octavia- 
nns hamarosan észrevette, hogy ha így folyta
tódik a dolog, oldhatatlanul összekuszált par
lamenti harcokba keveredik, s a végén nem jut 
semmire.  ̂Attól tartott, hogy ellenségei, ha ke
mény kézzel meg nem riasztja őket, nekibáto
rodnak, elvétetik tőle a vezényletet, valamilyen 
intézkedéssel s ez megrendíti (hűségükben a 
katonákat, akik félnek, nem Domitiustól vagy 
Sossiustól, hanem Antoniustól. Ezért állam
csínyre szánta magát. Január tizedikén vagy 
tizenegyedikén visszament Rómába és a vele 
levő kis csapat katonával és barátaival, akik 
tógájuk alatt tőrt rejtegettek, belépett a szená
tusba, ott mérsékelt hangú beszédben újra 
összefoglalta Antonius ellen való panaszait és 
kifogásolta Sossius cselekedeteit. Sem Sossius, 
sem más nem mert felelni, és ekkor ülést je
lölt ki, alighanem tizenötödikére, melyben majd 
bizonyítani fogja Antonius ellen emelt vádjait. 
Octavianus, hogy egy pillanatra kénytelen volt le
tenni három év óta tanúsított mérsékletéről, igye
kezett az államcsínyt a lehető legkevesebb erő
szakkal véghezvinni. Cselekedetét mégis kedve
zőtlenül Ítélte meg a gyanakvó publikum, mely
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elhitte Antonius nyilatkozatainak őszinteségét 
és hajlott arra, hogy cselekedetét újabb tör
vénytelenségnek tekintse, amely a triumviri 
zsarnokság meghosszabbításáért történt. Vájjon 
Octavianus, akinek a múltját még csak félig 
feledték el, rövid magábatérése után nem 
kezd-e újra kegyetlenkedni? Valamennyien 
féltek, és félt a két konzul is, akiknek terveit 
megzavarta ez az alighanem váratlanul jött 
erőszak. Antonius nagyon messze járt, s mit 
merhettek ők magukban az ellen, aki az Itáliá
ban állomásozó hadakat vezényelte? Nem 
akartak megint csak azért elmenni a szená
tusba, hogy ott hallgassanak, mint az előző 
ülésen, egyebet pedig nem tudtak határozni. 
Tizenötödike előtt tehát titkon eltávoztak Ró
mából, azzal a szándékkal, hogy Antoniushoz 
mennek. A konzulok menekülése —  közelgő 
politikai világomlásnak ez az újabb jele —  
még jobban fölzaklatta a nyugtalan publiku
mot. Sok szenátor, akit Octavianus gyanúba 
fogott, vagy aki gyanújában sejtette magát, el
utazott Antoniushoz. Horatius most először 
mert politikai dolgokról verselni, és vehemens 
jambusokban keményen kifejezte a pártatlanok 
véleményét, gonosztevőknek nevezve az egyik 
pártot is, a másikat is:

Quo, quo scelesti ruitis?

Gyönge lábon állhatott már a triumviri te
kintély, ha egy írócska, aki Maecenas protek
cióján élt, ekkora pártatlansággal merte meg
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ítélni protektora főnökét! Csakugyan, Octavia- 
nus nyugtalankodott államcsínyjének helytele
nítése és a menekvések miatt. Megértette, hogy 
a szigorúság még jobban elkeserítené Itáliát, 
melytől pedig nemsokára embert és pénzt kell 
kérnie. S mert nem érzett elég erőt a kegyetlen
séghez, szerencsés gondolattal kijelentette, hogy 
zaklatás nélkül utazhat mindenki, aki Anto- 
niushoz akar jutni. Ez a kijelentés elnyugtatta 
egy kevéssé a lelkeket, de csak körülbelül 400 
szenátor utazott el. Vagy hét-nyolcszáz Rómában 
maradt.

Ephe'srusba ezalatt megérkezett Antonius 
és lassan-lassan megérkeztek Kelet és Nyugat 
minden részéből a hajók is, Illyricumból épp 
úgy, mint Sziriából, Armeniából épp úgy, mint 
a Fekete-tengerről. Hozták a gabonát, ruha
neműt, vasat, fát és a háborúhoz szükséges 
egyéb dolgokat. Jöttek a katonák és lovasok, a 
legtarkább viseletben, Ázsia és Afrika királyai, 
dinasztái és tetrarkái: Boccus, a mauritánok 
királya, Tarcondimotus, Felső-Cilicia dinasz- 
tája, Archelaos kappadóciai király, Pliiladel- 
phus paflagóniai király, Mithridates comma- 
genei király, Sadalas trák király, Amyntas ga- 
láciai király. Megérkezett végül Cleopatra is 
az egyiptomi flottával, a 2000 talentummal és 
tömérdek kíséretével. Ephesus sikátorain és 
csapszékeiben együtt nyüzsögtek a közelben 
táborozó tizenkilenc római légió katonái, az 
arméniai lovasok, Ázsia izmos és barbár gall- 
jai, a mór harcosok, a kappadóciai és pafla
góniai katonák, az egyptomi matrózok. Utcá
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kon, piacokon mindenünnen a nyelvek bábeli 
zűrzavara hangzott. Kelet minden részéből 
odarajzottak nemcsak a fegyveres emberek, ha
nem a gyönyör napszámosai: hetérák, kók
lerek, komédiások, táncosnők, színészek és szí
nésznők is, mulattatni a katonákat és uralkodói
kat. Az ősi ázsiai város a maga fönséges palo
táiban és nyilvános épületeiben soha nem látta 
vendégül a földnek ennyi hatalmasát, akik 
szakadatlanul ünnepségekre hívták meg egy
mást és vetélkedtek fényben-pompában, úgy 
hogy napnap után lakomák, fölvonulások, lát
ványosságok járták. Mindenekfölött nagyszerű 
és pompázó volt Cleopatra, aki mintha azzal 
akarta volna a közelgő háborúra tüzelni ezt a 
zagyva embertömeget, hogy mulatságokkal ré
szegítette. Az egész birodalom egy rettegés, 
egy fájdalom volt, Itália reszketett a római vér 
újabb elontásának félelmében, és ennyi fájdalom 
és ennyi rettegés közepette, Kelet legősibb, leg
műveltebb, legdolgosabb és legpolgárosultabb 
állama pusztulásának vigíliáján Ephesus éjjel- 
nappal vidám daloktól és jókedvű társaságok
tól volt hangos. A seregek, nyelvek, fajok 
zűrzavarában akárcsak nagy győzelmi orgiát 
ültek volna —  jaj, nagyon korán! —  mintha 
a győzelem már a kezükben lett volna. A törté
nelem könyörtelenül bánik a legyőzöttekkel, és 
szégyenleteseknek, őrülteknek bélyegezte azo
kat az ephesusi orgiákat, melyeket a nagy 
megpróbáltatás árnyékában ültek, de aki job
ban megérti az eseményeket és a mélyükre lát, 
annak e vígságok távol visszhangja rekedten
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és fájdalmasan hangzik, mint a halálhörgés. 
Az a harc, amely itt kezdődőben volt, nem 
döntő viaskodás volt a római monarkikus 
hatalomért, mint a történetírók valamennyien 
mondották, hanem az új egyptomi birodalom 
megalapító és konszolidáló háborúja. Nem Oc- 
tavianus háborúja volt Antonius ellen, hanem 
Cleopatráé Róma ellen. Utolsó és kétségbeeselt 
próbálkozása az egyetlen dinasztiának, mely 
Nagy Sándor sarjadékai közül megmaradt, 
hogy visszaszerezze azt a hatalmat, melyből 
kétszáz esztendő alatt Róma végzetes erejének 
a világban való terjeszkedése kiforgatta. A 
kultúra, a merkantilizmus, a fényűzés, a gyö
nyörök, az, amit művelődésnek neveznek, 
annyira elpuhította és meglazította Egyiptom 
politikáját, hogy a különös és komplikált diplo
máciai fondorlatok mesterei után végül meg
jelent a Ptolomaeusok trónján egy asszony, 
hogy ezt az utolsó talpraállást még különösebb 
és még komplikáltabb fondorlattal merje meg
próbálni, s a Lagidák királyságát legalább ne 
engedje olyan álmosan veszni, ahogy az Attali- 
dáké veszett: egy királyi jegyzőkönyv aláírásá
val, hanem egy furcsa, hangos és megindító ka
tasztrófában, melyet többé soha el nem feledhe
tett a világ. Ami művészetet csak egyiptomi 
asszony és királynő kifejthetett, mind fölhasz
nálta, hogy Egyiptom javára fordítsa azt a 
nagy politikai fölfordulást, melyben Róma 
mintha szétzüllött volna: megpróbált elrabolni 
Itália nagy városaitól két hatalmas hadvezért, 
akiknek uralmává csökkent volna az egész
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köztársaság. Ezzel sikerült maga köré sze
reznie, a maga ambíciójának szolgálatára har
minc légiót, nyolcvan hajót, Kelet leghatalma
sabb uralkodóit, korának legvitézebb ve
zére és leghíresebb férfia alatt. De még többre 
elszánta magát, a világ történetében igazán 
hallatlan dologra: arra, hogy elkíséri a had
sereget a háborúba, hogy a táborok és a kato
naság közé elviszi a királyság ragyogó appa
rátusát: asszonyait, rabszolgáit, eunuhjait, sző
nyegeit, aranyedényeit, drága fölszereléseit, s 
elmegy a vasba öltözött férfiak közé a maga 
,,turpe conopium“ -ában, finom fátyoléban, mely 
arca bőrét a szúnyogok ellen védte. Nem asz- 
szonyi szeszély űzte, hanem végső kénytelen- 
ség szorította erre a hallatlan merészségre. 
Kelet uralkodói tiszteletből és félelemből kö
vették Antoniust, nem abból az ambicióból, 
hogy visszaállítsák Egyiptom hatalmát. Anto
niusnak most már Keleten erős szándéka volt, 
hogy konszolidálja a dolgok megállapított új 
rendjét, de azt kellett színlelnie, hogy a köz
társaságot védelmezi, nehogy elforduljon tőle 
római barátjainak egy tekintélyes része, amely 
segítségére szánta ugyan magát, de igyekezne 
őt visszatartani, mihelyt világosan fölütközne 
a háború célja. A tábor látszó egyetértésében 
végükszakadatlan viszályok és árulások magja 
bújt meg. Vájjon kitart-e Antonius tűzön-vizén 
át? Cleopatra lehetetlen célt tűzött maga elé, 
mikor erők konfliktusát ravasz fondorlatok té
kozló erőfeszítésével akarta megoldani, s a cél 
abszurd volta és az eddig használt nagyon is
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asszonyi eszközök sajátos eksztravagánciája 
arra kényszerítette őt, hogy egyik furcsaság 
után a másikat és a tetejében még ezt a végső 
különösséget kövesse el: merészen a hadvezérek 
közé menjen, kövesse a hadakat, üljön a hadi
tanácsokban és sztratégiai terveket vitasson. 
Mindezt annak a vigyázatából, hogy a háború 
ki ne zökkenjék és el ne forduljon attól a céltól, 
mely neki drága volt: az új egyiptomi biroda
lom védelmétől Róma ellen.

Ferrero: Hóma nagysága és hanyatlása. IV. 14



Actium.

Csakugyan: a római szenátorok, kik már
ciusban vagy áprilisban Ephesusba értek, el
mondani Octavianus államcsínyjét, elképedtek, 
mikor ott találták Cleopatrát. Még pedig nem 
is elvegyülve a többi fejedelmek közé, hanem 
úgy, hogy minden ügybe beleszólt, s mindenek 
szemeláttára Antonius oldalán és Antoniusszal 
egy fokon. Mi oka lehetett Egyiptom királynő
jének, hogy résztvegyen s pénzt és tanácsokat 
adjon egy olyan háborúban, melynek a köz
társaságot kellett helyreállítania Rómában és a 
triumvirátust eltörölnie? Octavianus vádjai 
tehát nem voltak annyira kieszelés művei, mint 
Itáliában vélték? De senki sem mert nyiltan 
beszélni Antoniusszal. Szerencsére a sok obsz- 
kúrus politikus közt ott volt egy a néhány meg
maradt római nagyúr közül, aki nem hódolt 
be azoknak az etiket-törvényeknek, amelyeket 
Cleopatra a rómaiakra is rá akart diktálni, és
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Gleopatrát konokul a nevén szólította, soha ki
rálynőnek: Domitius Aenobarbus. Domitius, 
aki Antoniusszal egyenrangúnak érezte magát, 
nem alázkodött meg előtte, hanem nyiltan 
megmondta neki, amit a legtöbben gondoltak: 
Cleopátrát vissza kell küldeni Egyiptomba.

Milyen elkeseredett harcot vívtak Anto- 
niusért Cleopatra és a római párt Ephesus- 
ban! A pillanat kedvezett a római pártnak. Oc- 
tavianus, úgy látszott, elfogadta a neki dobott 
keztyűt, és államcsínyjével Antoniust arra 
kényszerítette, hogy újabb és üdvösebb fenye
getéssel éljen, mert az ephesusi sereggyüjtós 
nem használt. De ez az új fenyegetés csak 
akkor lehetett üdvös, ha világos, félre nem 
érthető, megtámadhatatlan jele volt annak, 
hogy háborút kezd, nemcsak egy vetélytársá- 
nak elpusztítására, hanem a köztársaság 
helyreállítására is. Cleopatra jelenléte nagyon 
kezére járt az ellenségesek rágalmainak, re
torzióinak, sértegetéseinek. Ezért végül Do
mitius, akit Dellius, Plancus, Titius, Silanus s 
minden tekintélyes római segített, majdnem 
meg tudta győzni a triumvirt, de a konok ki
rálynő hatalmas összeggel megvesztegette An
tonius bizalmasát, Publius Ganidiust, s rá
bírta, hogy szóljon az ő ügye mellett. Domitius 
és barátjai nem sokáig örülhettek: mikor mind 
arra vártak már, hogy Cleopatra szemük lát
tára elhajózzék Alexandria felé, megtudták, 
hogy a királynő marad, Antonius megmásította 
akaratát. Ettől a pillanattól kezdve az a csön
des ellenségeskedés, mely Cleopatra és az An

14 *
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tonius kíséretében levő tekintélyesebb rómaiak 
közt forrongott, nyilt viszályba tört ki és a 
Rómából érkezettek kis szenátusában egy 
egyiptomi háborúspárt és egy római békepárt 
alakult. Antonius legtekintélyesebb barátai, 
akik Ephesusba jöttek, ha mellette nyilatkoz- 
koztak is a szakítás pillanatában, nem voltak 
éppen ellenségei Octavianusnak és nem akar
tak kíméletlen háborút. Sőt inkább azon vol
tak, hogy rövidesen hazatérhessenek Itáliába 
és nyugodtan élvezhessék továbbra is megszer
zett nagyságukat. A vetélytársak újabb, harma
dik összebékülését kívánták és remélték, ha
sonlatosat a brundisiumihoz és tarentumihoz, 
s készek voltak föláldozni Gleopatrát a békének 
és a maguk ambícióinak. Cleopatra hamarosan 
észrevette ezeket a szándékokat, s minden esz
közét fölhasználta arra, hogy a háborút siet
tesse. Antonius már elhatározta, hogy felelni 
fog Octavianus államcsínyjére, és Görög
országba vezeti hadseregét. De a királynő 
észrevette, hogy Octavia eltaszítása halálosan 
elmérgesíti majd a két sógor ellenségeskedését, 
és azon sürgette Antoniust, hogy küldje el fe
lesége válólevelét Itáliába. Egyszersmind igye
kezett megbontani a római pártot is, nagy 
összeg pénzekkel a maga és a háború pártjára 
vesztegetve a párt jórészét. A római párt, mi
kor kitudódott, hogy Cleopatra sürgeti a vá
lást, természetesen oltalmába vette Octaviát. . .  
Antonius ennyi ellenkező sürgetés ostroma kö
zepette április vége felé rávétette magát arra, 
hogy Cleopatrával és a római szenátorokkal el
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utazzon Samos felé, ahonnan Görögországba 
fog vitorlázni, hadseregének egy részét egyelőre 
Ázsiában hagyva. Athénben, nagyobb közelség
ben Itáliához, majd végképp elhatározza, mit 
kelljen cselekednie. Még ingadozott a háború 
és béke, a többnejűség és a válás között . . . 
Egészen más helyzetbe került Octavianus és 
a pártja. Cleopatra jelenléte a táborban min
denesetre ártott Antoniusnak, de annyi barátja 
volt még Itáliában, s olyan rettenetesnek tűnt 
a légiók és ázsiai kontingensek élén! Itália 
azonban konzulok nélkül maradt, és az 
esztendőre kijelöltek közül L. Cornelius csak 
junius elsején lépett volna hivatalba, M. Va- 
lerius november elsején, sok hivatalnok pedig 
elmenekült. Lehetetlen vagy legalább is igen 
nehéz lett volna a szenátust, ha ugyan annak 
nevezhették a Rómában maradt szenátorok 
gyülekezetét, rábírni arra, hogy Octavianusnak 
törvényes megbizást adjon háborúra Antonius 
ellen. Ha erősen makacskodik, vájjon nem 
kockáztatja-e, hogy félelemből még a megma
radtak is kereket oldanak? Viszont, ha a hely
zeten nem változtat, Antonius törvényes cím
mel marad katonái élén, mert az utódját még 
nem nevezték ki, Octavianusnak pedig Rómába 
való bevonulása óta nincs többé semmi joga 
katonákat vezényelni. Vájjon beleegyeznének-e 
a katonák, hogy fegyvert viseljenek a philippii 
győző ellen, kivált ha nem lesz elég pénze az 
alkotmányos aggodalmak eloszlatására? És ezt 
a pénzt hogyan préselje ki Itáliából? Ha ön
kényesen adókat vet ki, eltörli Antonius hibái
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nak hatását, s fölújítja a triumvirátus rettentő 
emlékeit. Végül Antonius sok pénzzel is rendel
kezett és ágensei bizonyára már körüljártak 
Itáliában, szenátorokat és katonákat veszte
getni, váratlan pálfordulásokon dolgozni. Szó
val a törvényesség tiszteletben tartása lehetet
len volt, újabb államcsíny pedig veszedelmes, 
miután már annyiszor megígérte, hogy helyre
állítja a régi hivatalok törvényes rendjét. Sze
rencsére és mintegy kárpótlásul —  Antonius párt
jának egyenetlenségétől elütően— Octavianusban 
most már, amint meggondolása lassan érlelő
dött, ha nem is volt annyi aranya és akkora 
hírneve, mint vetélytársának, meg volt sok 
nagyon hasznos tulajdonság, amellvel meg 
tudta tartani az egyetértést egy hatalmas vi
harra szánt hajón. Nem volt már olyan hara
gos, hiú és gyanakvó, mint azelőtt, türelme
sebb volt, dicséretekben és jutalmakban bő
kezűbb, barátaival szívesebb, úgy bánt velük, 
mint egyenrangúakkal, jobban hajlott mások 
sugallatára és így nagyobb bizalmat gerjesztett 
nemcsak Agrippában és Maecenasban, akiket 
olyan szálak fűztek hozzá, hogy árulás többé 
nem foghatott rajtuk, hanem újabb párthívei
ben is, mint Valerius Messala Corvinusban, Lu- 
cius Arruntiusban, Statilius Taurusban. Ezek a 
jóbarátok bizonyára hosszasan megvitatták 32 
első hónapjaiban, hogy milyen módon lehetne 
valamely törvényes igazolást adni Octavianus 
hatalmának, ami a legsürgősebb dolog volt. 
Végül megegyeztek abban a gondolatban, hogy 
ágenseket küldenek Itáliaszerte —  fölhas^
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nálva erre a célra az első Caesar és a triumvir 
tömérdek veteránját —  és előkészítik a váro
sokat, hogy adják meg Octavianusnak, majd ha 
kéri, azt az esküt, melyet nagy közveszély ide
jén a köztársaság biztonságának őrzésére a sze
nátus által megbízott magisztrátus a polgárok
tól követelt. Ez az eskü minden polgárt ka
tonai fegyelem alá vetett, a magisztrátust tehát 
teljes hatalommal ruházta föl. Szóval arra gon
doltak, hogy magával a néppel hirdettessék ki 
az ostromállapotot, ahogyan ma mondanék. 
Különös egy gondolat, ékesen szóló bizony
sága különös helyzetüknek, bizarr alkotmá
nyos kibúvó* —  mellyel soha nem éltek az 
előtt —  arra jó, hogy új diktatúrájuk olyan 
színben tűnjék föl, mintha egész Itália bele
egyezett volna. És ha sikerrel akartak járni, 
február, március, április hónapjaiban elő kel
lett készíteniök a lelkeket, egymásután szét- 
küldve ágenseiket és kérő leveleiket egész Itá
liában, fölnoszolva minden érdeket, kigyújtva 
minden szenvedélyt . . .  A veszély sürgette 
őket.

Antonius kíséretében csakugyan rosszra 
fordultak a dolgok, ami Róma és a béke ügyét 
illette. Utazás közben elmérgesedtek a római 
és az egyiptomi párt harcai Octavia miatt: de 
Antonius, akin Cleopatra egyre nagyobb hatal
mat vett, Octavia eltaszítására határozta ma
gát. Megértette azonban, hogy ezt az elhatáro
zást a legtöbb római szenátor súlyosnak fogja 
találni, azért önszeretetük cirógatásául tanács
kozásra hívta őket, mikor Athénbe ért, május
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második felében. Sokan, mindazok, kik Anto
nius és Octavianus kibékülését akarták, a válás 
éllen voltak, amely a háborút jelentette. Akadt 
azonban olyan is, aki a válás javára beszélt, —  
Cleopatrának és aranyainak hatalma! Antonius 
aláírta a válóleveleket, s elküldte Rómába ágen
seitől, azzal a meghagyással, félemlítsék meg 
Octaviát, hogy ki ne tegye lábát a házából. 
Ephesusba pedig elküldte a parancsot, hogy a 
hadsereg szálljon hajóra és menjen Görög
országba. Cleopatra győzött, és nyomban, nem 
minden intenció nélkül, olyan kitüntetéseket 
adatott magának Athén polgáraival, amilye
neket Octaviának adtak. A fölháborodott római 
párt megnyugtatására Antonius beszédet inté
zett a katonákhoz és ünnepélyesen megígérte, 
hogy a teljes győzelem után két hónappal le
teszi a hatalmat és helyreállítja a köztársasá
got. Belerögzött abba a kétszínű politikájába, 
hogy Itália előtt a szabadság megboszulójául 
mutatkozzék, mikor Róma kardját Cleopatra 
és egyiptomi politikája védelmére köszörüli. Az 
ellenmondás azonban kezdett derengeni né
melyek agyában s két tekintélyes egyén, Ti- 
tius és Plancus, akiket már Cleopatra is meg
sértett, elhagyták e határozatok után Antoniust, 
hogy Itáliába menjenek. Talán úgy vélekedtek, 
Itália is hasonlóan Ítéli meg a dolgokat, mint 
Athénben azok, kik tulajdon két szemükkel 
látták. Pedig Itáliában nagyon bizonytalan volt 
a közvélemény, bár Octavia elbocsátása vissza
tetszést keltett. Nem gyulladt ugyan vehemens 
fölháborodásra, hogy könnyebben javasolhat
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ták volna a coniuratio-1 a biztos siker reményé
vel. Nem tudott választani e furcsa polgárhá
ború vezérei közt, amelyről mindegyik azt 
mondta, a szabadság és a köztársaság megmen
téséért vivja. Ki hazudott? Antonius? Octavia- 
nus? Mind a kettő? Titius és Plancus nagy ag
gódásban találták Octavianust és pártját, nagy 
nyugtalanságban Antoniusnak a sereghez kül
dött parancsa miatt — melyből azt a szándékot 
betűzhették ki, hogy gyorsan akar rájuk tá
madni, a készületlenekre —  és nagy munká
ban azon, hogy amennyire kitellik tőlük, meg
gyorsítsák a készülődést, katonákat és eleséget 
gyűjtsenek, rendbehozzák a hajókat, s lehető és 
lehetetlen eszközöket gondoljanak ki . . . Úgy 
látszik, arra számítottak, hogy a háborút Görög
ország északi részén fogják megvívni, a mai 
Balkán-félszigeten és szövetséget akartak kötni 
a géták királyával, feleségül ajánlva neki Júliát, 
Octavianus leányát, és —  ha Antonius állításait 
elhihetjük —  egyik lányát féleségül kérve Octa- 
vianusnak. De mindenben késleltette őket az 
auktoritás törvényes címének híja, mert emiatt 
minden cselekedetükben nagyon körültekintők
nek kellett lenniök. Ezért friss erővel újra kezd
ték az agitációt Antonius és Cleopatra ellen, hogy 
a közvéleményt előkészítsék a coniuratio-ra. 
Nemcsak tengernyi mende-mondát terjesztet
tek az alexandriai udvarról, Cleopatráról és An- 
toniusról, többé vagy kevésbbé igazakat, gyak
ran sikamlósakat vagy trágárokat, a középosz
tály kevésbbé romlott részének megbotránkozta- 
tására, —  nemcsak azt beszélték, hogy Anto
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nius szinte eszét vesztette egy bájital miatt, 
mellyel a királynő megitalta, hanem tovább 
szövögették a nagy mesét Cleopatra ambíciói
ról is, aki föl akarja dúlni a Capitoliumot, Ró
mát alája akarja vetni Egyiptomnak és a biro
dalom fővárosát Alexandriába akarja áthe
lyezni. Antonius oda ajándékozta neki a perga- 
musi király könyvtárát, megengedte, hogy az 
ephesusiak királynőnek szólítsák, —- mesélte 
Calvinius egyik beszédében nagy hévvel és sok 
tódítással. Csak világos, hogy Cleopatra azt az 
ázsiai tartományt akarja, amelyhez a legtöbb 
érdek fűzi az itáliaiakat? De Antoniusnak még 
sok barátja volt, s a kimenetel bizonytalansá
gában elegen akadtak, kik nem akarták, hogy 
rossz lábon álljanak vele, ha győzni talál: azért 
Octavianus nem tudta megakadályozni, hogy 
ennek a propagandának ellenpropagandát szö
gezzenek szembe, hogy a komolyabb tényeket 
kétségbe vonják, s hogy minden vádra mentsé
get találjanak. Mind a két párton dühösen szer
vezkedtek. Titius és Plancus elmondta Octa- 
vianusnak, hogy Antonius a veszta szüzeknél 
végrendeletet helyezett el, amelyben, új és szer
telen ajándékokat adott fiainak, s ezenfölül in
tézkedett, hogy holttestét Cleopatrának adják ki 
és Alexandriában temessék el. Nem volt-e ez a 
legékesebb bizonysága, hogy Antoniust most 
már egészen megbabonázta a végzetes egyip
tomi nő, ha már holtában sem akart megválni 
tőle? Octavianus abban a reményben, hogy 
sokat árt vele Antoniusnak, kényszerítette a 
legfőbb veszta szüzet, hogy adja át neki a vég
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rendeletet, amelyet aztán fölolvasott a szenátus 
előtt . . . Nagy lett a publikum elképedése és 
fölindulása, de Antonius barátai igyekeztek át
terelni a méltatlankodást a végrendeletről arra 
a módra, ahogyan Octavianus megszerezte. T il
takoztak az ellen —  és nem igaztalanul —  
hogy Octavianus megsértette a szent magántit
kot. Azt azonban nem tagadhatták, hogy a Vég
rendelet nem méltó egy nagy rómaihoz, és Oc- 
tavianusék a népgyűléseken el tudták érni, 
hogy Róma népe bizonyos Geminiust, mint a 
nép követét elküldje Antoniushoz, megkérni, 
hogy ne vágja maga alatt a fát meggondolatlan 
cselekedetekkel.

De nem vesztegethették sokáig az időt ilyen 
szócsavarintásokkal Octavia sértő eltaszítása 
után és amikor az ellenséges hadak már csak
nem mind Görögországban voltak. Octavianus- 
nak végül föl kellett hagynia késlekedésével, és 
valószínűen július utolsó napján elhatározta, 
hogy Itáliaszerte összes ágenseinek kiadja a 
parancsot, ösztökéljék a városokat a coniura- 
tio-ra. Nem tudjuk, hogyan hajtották végre ezt 
a különös műveletet, de következtethetjük, 
hogy az első községi tisztviselő, vagy valamely 
jeles polgár minden városban összehívta a né
pet, beszédben elmagyarázta, hogy Itáliát há
borúval fenyegeti Cleopatra, aki le akarja igázni 
Rómát. Elmagyarázta, hogy a köztársaság nagy 
veszedelemben és majdnem szenátus nélkül 
van, Itáliának magának kell megmentenie ma
gát, hűségesküt téve Octavianusnak és alávetve 
magát a katonai fegyelemnek. Valószínű, hogy
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Octavianus többé-kevésbbé kifejezetten azt is 
megigérte, hogy a háború befejeztével helyre
állítja a köztársaságot. Ilyen szokatlan kérésre 
a bizonytalan és gyanakvó Itália nem felelhe
tett egyhangú, rajongó lelkesedéssel. Valóban 
tudunk is róla, hogy néhány város, például Bo
logna, visszautasította, és föltehetjük, hogy min
den városban sokan igyekeztek kibújni. De az 
óvatos Octavianus nem parancsolta rá az esküt 
a vonakodókra. Úgy tett, mintha nem is venné 
észre, mennyi hang hiányzik a teljes kórusból. 
Azt állította, hogy egész Itália in sua verba es
küdött, mert úgy okoskodott: akik nem esküd
tek, örülnek, hogy szárazon viszik el és nem 
fogják aktiv módon elvitatni a többiek esküjé
nek alkotmányosságát. így aztán az egyik rész 
esküjével megkockáztathatta Octavianus, hogy 
egész Dáliával úgy bánjon, mintha törvényesen 
az ő imperium-a. alá volna vetve: mintha ka- 
tonásítva volna, mondanók ma.

Nyomban rábírta a szenátust, amelynek 
tagjai szintén alája voltak vetve, mint katonák, 
hogy üzenjen háborút Cleopatrának: jegyezzük 
meg, Cleopatrának és nem Antoniusnak, kit 
csak a hadak vezényletétől és a méltóságaitól 
fosztottak meg, de nem nyilvánították közel
lenséggé. Ennyire nem hitte el Itália azokat a 
vádakat, melyeket Octavianus és barátai An- 
toniusról terjesztettek! Octavianus haladéktala
nul új adókat vetett: vagyonuk nyolcadának 
megfelelőt azokra a fölszabadítottakra, akik
nek több volt a vagyonuk, mint 200.000 szesz- 
terciusz, évi jövedelmük negyedének megfelelőt
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a szabad birtokosokra. Ám az egyszer az adókba 
belefáradt Itália nem ijedt meg a hadi törvény
től és az ostromállapottól sem. Visszautasította 
az új adókat, augusztus hónapban pedig tumul
tusokba és véres lázadásokba tört ki, amelye
ket Octavianus a dolgok bizonytalan állapotá
ban nem mert többé keményen elnyomni. 
Egyik nehézség a másikból Jámadt és csoda, 
—  mondják a régiek —  hogy Antonius nem 
használta ki ezt a fölfordulást és nem támadt 
éppen akkor Itáliára. De az egyiptomi pártnak 
a válás kérdésében való győzelme és a hirtelen 
görögországi előrenyomulás után Antonius tá
borában az utóbbi küzdelmek lendületére olyan 
ernyedtség következett, amely megbénította a 
hadsereget. Az egyiptomi párt Cleopatra révén 
parancsolhatott a vezér táborában, de nem tudta 
legyőzni a katonák titkos ellenkezését, akiknek 
tisztjei csaknem mind a római párthoz hajlot
tak. A fő egyiptomi volt, a kar római. A római 
párt csüggedt és elégedetlen lévén, a tisztek 
csak nagy kedvetlenül engedték belevonszol- 
tatni magukat egy olyan háborúba, amelyet 
nem akartak s amelynek célja felől most már 
annyira kétségben voltak. Legtöbbje, ha nem is 
merte utánozni Titius és Plancus példáját, fá
radtan követte a hadsereget, bizalom és buzgó- 
ság nélkül. Antonius, aki maga is fáradt és tá
jékozatlan volt, nem számíthatott már legügye
sebb dolgozótársaira sem, Domitiuson kezdve. 
Canidius pedig nem pótolhatta a többiek ked
vetlenségét. Minden kapkodva történt, nagy ren
detlenségben. Senki sem gondolt a legszüksége
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sebb előkészületekkel, például azzal, hogy ga
bonát gyűjtsenek, amivel a hadsereget táplál
ják télire a téli szálláson, melynek helyét egyéb
ként szintén nem tudta senki. Nagy dolgokat 
ilyen helyzetben nem merhetett Antonius. Ezen- 
fölül valamennyien, egyiptomiak és rómaiak, 
bizonyára megegyeztek legalább egy dologban. 
Antonius, amilyen bővén volt a pénznek és 
amilyen biztos volt hadserege felől katonái cso
dálata és ellenfelének szegénysége miatt —  aki 
nem juthatott hozzá a megvesztegetésükhöz — 
a maga kára nélkül várhatta, míg Octavianus 
elébe jön és hadra kél vele a döntő győzelemért 
Macedónia és Thessalia mezein, mint Caesar 
18-ban és a triumvirek 42-ben. Octavianus nem 
kényszeríthette sokáig Itáliára a hadiállapot 
költségeit és terhét, hogy ebből súlyos zavarok 
és nehézségek ne támadjanak, amelyek köze
pette a folyton rendetlenül fizetett katonák hű
ségét könnyen megvásárolhatta ellenfele. És 
csakugyan azután, hogy Cleopatra ellen ki
mondták a háborút, Octaviánus és barátai 
nyomban ki akarták próbálni a hadiszerencsét: 
bár azután semmit sem tettek, nem mervén el
határozni magukat, mikor Itália olyan dühösen 
föltámadt Octavianus kétes diktátorsága ellen 
s mindenütt Antonius korrupciójának gyanúja 
és félelme kisértett. Antonius ellenben elhatá
rozta, hogy a telet hadseregével Görögországban 
tölti, Itáliába pedig új ágenseket küld pénzt 
szórni, zavarokat támasztani a lakosság közt és 
megrendíteni a légiók hűségét. Hajóhadának 
javarészét —  több mint háromszáz hajót —
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Ambracia (Arta) öblébe akarta küldeni, Gorfu 
és Leucas közé, egy nagy természetes kikötőbe, 
melyből csaknem egy kilométer széles csatorna 
nyilt a tengerre. Az előőrsöt Corfuban akarta 
fölállítani. Az ármádia tehát mint egy előretolt 
őrség vigyázhatja az Adriát, ha az ellenség a 
következő tavasszal át akar kelni rajta. A terv 
bölcs volt, bár siettében és nagy rendetlenséggel 
hajtották végre, ahogy a sokféle gyülölséggel és 
viszállyal tele tábor zűrzavarában éppen lehetett. 
És ugyanannak a római pártnak, mely a békét 
akarta, nem volt oka panaszkodni, mert ezzel a 
háború elhúzódott s a háborúval meghosszab
bodott az idő és a reménység is. Viszont a római 
pártnak ebből a haragos tétlenségéből hasznot 
szedhetett az egyptomi párt, mely a vezér sátrá
ban úrkodott, hogy azt a haditervet fogadtassa 
el, amely neki tetszett. Aki megfigyeli a Föld
közi-tenger térképét, könnyen meggyőződik róla, 
hogy egy olyan tábornok, kinek hatalmán van 
—  mint akkor Antoniusén volt —  Cyrenaica, 
Egyiptom, Szíria, Anatolia és a Balkán nagy 
része, és Thessaliában, Macedóniában vagy Epi- 
rusban vívandó háborúra készül, annak ember- 
és anyagtartalékát Kis-Ázsiában kell elhelyez
nie, amely közel van, a Balkán-félszigethez apró 
szigetsor köti, akárcsak átjáró kövek egy patak
ban, s mindössze két tengerszoros választja el 
tőle. Ezért Antoniusnak, ki egy hajórajt négy 
légióval Cyrenében hagyott Pinarius parancs
noksága alatt, négy légiót Egyiptomban, hármat 
Szíriában, Anatóliába kellett volna visszahívnia 
őket. Ehelyett nemcsak ott hagyta őket, ahol vol
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tak, a messze Egyiptomban, hanem éppen akkor 
kezdett végigrakni a Földközi-tengeren egész 
láncolat szárazföldi és vizi őrséget, mely Cyre- 
naicát összekötöttte Epirusszal: megszállta Cyre- 
nét, Krétát, a Taenarum-fokot és Metonét, Pat- 
rassusban akart áttelelni, szétszórva szárazföldi 
hadseregét egész Görögországon, megerősítette 
Leucast, a hajóhadat az Ambracia-öbölbe he
lyezte és az előőrsöket Corfuba. Nem lehetne 
megmagyarázni Antonius haderőinek ezt a külö
nös elosztását, ha nem ismernők föl benne Cleo- 
patra egyiptomi politikájának művét. Gleopatra 
főképpen Egyiptomot akarta megvédelmezni Oc- 
tavianus valószínű ellentámadásaitól épp úgy, 
mint a belső forradalmaktól, és nyitva akarta 
tartani a birodalma szívével való összekötteté
seit. A hadseregnek ez az elhelyezése egy kissé 
alkalmatlan volt, mert egy merész ellenfélnek 
kezére járt abban, hogy túlnyomó erővel megtá
madja a hosszú vonalnak ezt vagy azt a pont
ját, de tehették-e másképp, ha egyszer Epirus- 
ban Egyiptomért kellett harcolniok?

Valóban, talán október vége felé, mikor 
mindez Rómában kitudódott, egy pillanatra föl 
is ütötte fejét az a javaslat, hogy próbáljanak 
rajtaütni az Ambracia-öbölben horgony zó flot
tán. De aztán a viharok miatt —  ha a régi tör
ténetíróknak hihetünk —  elfordultak ettől a 
javaslattól és mindössze egy kisebb hajórajt 
küldtek az epirusi partokra, hogy alkalmas ki
kötő-helyeket keressen. Mikor a 31-ről 32-re for
duló tél elzárta a tengert, Antonius kénytelen 
volt Patrassusban áttelelni, Cleopatra, a római
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szenátorok és a keleti fejedelmek társaságában. 
Octavianus, Agrippa, Maecenas egybegyűjtve a 
flottát és a légiókat Tarentumban és Brundi- 
siumban, Rómába ment, Itáliát vigyázni és 
meghozni a végső határozatokat. Soha tél nem 
lehetett olyan félelmetes Octavianusnak és bará
tainak, mint ez. Itália nyugtalan volt és elégedet
len, a pénzéhes légiókat árulásra csábította a 
gazdag ellenfél. Octavianusnak gyors siker 
kellett, amellyel lelket verhet katonáiba, 
nyugton tarthatja Itáliát és megerősítheti 
a maga hatalmát. De messze volt már 
az az idő, ,mikor Caesar kis galliai had
serege élén akkora elszántsággal és hévvel meg
valósíthatta a háborúzás művészetének legfőbb 
szabályát: megkeresni az ellenség derékhadát és 
szétzúzni. Sem Octavianusnak, sem Agrippának 
nem volt annyi mersze, hogy húsz légióval part- 
raszálljon Epirusban és Caesar nevét új Pharsa- 
lusra kockáztassa. Az ütközet kimenetele két
séges volt. Az első vereségre Itália föllázadna, a 
hadsereg elpártolna az ellenséghez és nem ma
radna egyéb menekvés, mint a halál. Amellett 
kockázatos dolog volt baj társakat vinni harcra 
bajtársak ellen. És hát igazában úgy állt-e a do
log, hogy nem lehetett újabb békét kötni? An
tonius könyörtelennek látszott, és Cleopatra állt 
az oldalán. De ha valamely módját találnák a 
megértésnek, nem jobb volna-e? Érett megfon
tolás után a középutat választották és úgy hatá
roztak, hogy kezdetben megelégednek félsikerrel 
is, hajóroncsolással. A kikötőben hagyják csak
nem valamennyi nagy, tornyos hajójukat, ame-

Ferrero: Róma nagysága éa hanyatlása. IV. 15
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lyek túlságosan testesek és súlyosak, összeszedik 
Sextus Pompeius számos cirkálóját, és azokat, 
melyeket az illyriai háborúban a liburniaktól 
elvettek. Azok könnyebbek, gyorsabbak és job
ban állják a viharokat. Agrippa a legjobbkor, 
márciusban támadást szinlel Délgörögország 
partjain, hogy az ellenség azt higyje, Agrippa 
odalenn akarja partra szállítani a hadsereget. 
Közben Octavianus tizenöt légiót fölrak a meg
maradt flottára, partra szállítja őket Epirus 
partjain, s onnan a hajók és a hadsereg az Am- 
bracia-öböl felé ereszkednek, meglepni és föl- 
gyujtani Antonius flottáját. Azon reményked
tek, hogyha vállalkozásuk beüt, fölhasználhat
ják annak a hírnek a nagy hatását, hogy Anto
nius flottája megsemmisült: vagy arra, hogy 
Antoniust okos föltételü békekötésre bírják, 
vagy arra, hogy Itáliát ráveszik, szenvedje tü
relemmel egy hosszabb háború költségeit és ba
jait. Űgylátszik, az ekszpediciót, a hajókat, fegy
vereket, élelmet nagyobb gonddal készítették 
elő, mint a többi háborúkban. De valamennyien 
megértették, milyen döntő játszmára tették föl 
mindazt, amit hatalomban és vagyonban a pol
gárháborúk tizenhárom esztendeje alatt szerez
tek, és Octavianus elrendelte mind a hétszáz 
Rómában maradt szenátornak, hogy kövesse őt, 
nem akarván Rómában hagyni olyan embere
ket, akik képesek lennének forradalmat gerjesz
teni Antonius érdekében. Csak néhányan uta
sították vissza, köztük Asinius Pollio, aki azt 
mondotta, ő nagyon is jóbarátja mind a két ellen
félnek és semleges akar maradni. Octavianus
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nem makacskodott vele, a béke kedvéért. Telj
hatalmú erejénél fogva kijelölte a következő év 
hivatalnokait, még pedig konzuloknak önmagát 
az egész évre és M. Valeriust, Titus Titiust, 
Gneus Pompeiust.

És valóban, ha a végzetes egyiptomi poli
tika nem zavarta volna föl mélységesen Anto
nius sztratégiáját, ma a Pantheon oromzatán 
nem díszelegne Agrippa büszke neve és egyetlen 
uralkodót sem hívnának Caesarnak! Már a télen 
baleset érte az Ambracia-öbölben, meddő vi
déken horgonyzó flotta legénységét. Elégséges 
élelem nélkül maradván, mikor a hajózás félbe
szakadt, a legénységnek mintegy harmadát el
pusztította az éhség és a betegség. Antonius nem 
pótolhatta a híjukat, azért megparancsolta a 
hajók kapitányainak, hogy a helyükbe rabolja
nak mindenfelől földműveseket, vándorokat, fu
varosokat, rabszolgákat. De ennél a súlyos eset
nél még súlyosabb is történt azon a télen: a 
római és az egyiptomi párt szerepet váltott. 
Cleopatra, akit Octavianus és hívei úgy írtak 
le, hogy Róma elpusztítására tör, ellene fordult 
a háború folytatásának, derékon akarta törni a 
háborút és rá akarta bírni Antoniust, hogy ta
vasszal térjen vissza Egyiptomba, meg se várja 
az ellenséget. A római párt pedig kezdte a há
borút tanácsolni. Motivumait ennek a változás
nak, amely nélkül lehetetlen volna megmagya
rázni az események sorát, csak következtetessel 
betűzhetjük ki a két párt összebékíthetlen viszá
lyából, mely mindezeknek az eseményeknek 
legfőbb mozgatója. Ezen a télen, annyi római

3 5 *
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szenátor között, Cleopatra jobban megismer
hette Itália állapotát és a közvélemény kíván
ságait. Hallotta, amint a szenátorok közül sokan 
arról a közös reménységről beszélgettek, hogy 
Antonius a győzelem után rendet csinál Itáliá
ban, ahol annyi a tennivaló. Megértette, hogy 
ezek a szenátorok komolyan vették a köztársa
ság helyreállításának Ígéretét és hogy Antonius 
a győzelem után rabja marad a római pártnak, 
s ez a párt és a dolgok szüksége Antoniust is 
épp úgy kényszeríteni fogja, hogy visszatérjen 
Itáliába, mint Caesart Alexandria megvétele 
után. Mi lesz akkor az ő törékeny egyiptomi bi
rodalmával? Vissza kell majd megint térnie 
Rómába, hogy újra megkísértse Antoniust, mint 
ahogy tizenhat évvel azelőtt elment rábeszélni 
Caesart? Cleopatra kezdett félni a győzelemtől 
épp úgy, mint a vereségből. És mert Octavia el
utasításával kibékíthetetlenül összeveszítette a 
két rokont, igyekezett megakadályozni a há
borút és visszavezetni Antoniust Egyptomba, 
hogy nyíltan alapítsa meg az új dinasztiát, 
hagyja rá Itáliát és a barbár európai tartomá
nyokat Octavianusra, a pártjára vagy akárkire. 
Ha Octavianus vissza akarná állítani a biro
dalom egységét, Keleten kellene őket megtá
madnia. Ehhez a vállalkozáshoz pedig sem elég 
ereje, sem elég bátorsága nem lenne. Szóval 
teljesen és végképpen be akarta fejezni a keleti 
és a nyugati birodalomnak azt az elválasztását, 
melyet Antonius még csak körvonalazott. Hogy 
milyen fogásokkal és szofizmákkal igyekezett 
belelopni Antonius leikébe ezt a szándékot, nem
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tudjuk. De valószínű, hogy titkon már ezen a 
télen kisérteni kezdte. Aminthogy valószínű az 
is, hogy Antonius kezdetben ellene vetette, mi
lyen nehéz lenne ekkora tömegeket megállítani 
a háború megkezdése után és visszameneteltetni 
oda, ahonnan jöttek. Ellene vetette a katonák, 
a szövetségesek és az ellenség vélekedését: mind 
futásnak kürtölnék a visszatérést. Föltárta 
előtte annak a veszedelmét, ha így nyíltan, a 
győzelem küszöbén jelentené ki, hogy nem Ró
máért vonultak harcba, hanem Egyiptomért. 
Még ha föltesszük is, hogy a Rómából jött sok 
szenátor közül igazán kevesen voltak nemcsak 
szóval, hanem lélekkel is hívei Róma nagyságá
nak, számba kell vennünk, hogy valameny- 
nyiüknek Itáliában voltak a javaik, ott volt a 
családjuk, ott volt hatalmuknak minden támasz- 
téka. Ha Antonius félbehagyja a háborút, vala
mennyien csak Octavianus kegyelmén térhetnek 
vissza Itáliába, valamennyien tönkremennek és 
kénytelenek száműzetésben élni Keleten. És mi
helyt attól kellene tartaniok, hogy ilyen áruló 
módon cserbenhagyja őket fele úton Itália felé, 
föllázadnának ellene.

Tél vége felé mindezeket a kétségeket és 
vitákat hirtelen kettévágta egy ellenséges hajó
raj, mely váratlanul fölbukkant a görög vize
ken. Március elején Agrippa rávetette tengeri 
agarainak falkáját Dél-Görögországra, vadásza
tot kezdve azok ellen a hajók ellen, amelyek 
gabonát hoztak Ázsiából és Egyiptomból. Meg
vette Metonet, fürge cirkálóival átkutatta a par
tot, mintha a hadsereg kiszállására alkalmas
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helyet keresne, és nagy lármát-zendülést csa
pott Antonius háta mögött, hogy maga felé for
dítsa a vezér figyelmét. És Antonius csakugyan 
lépre ment. Azt hitte, Octavianus Görögország
ban akar döntő ütközetet s félredobva a háború 
vagy visszavonulás latolgatását, intézkedni kez
dett haderejének összevonásáról. Úgy látszik, 
Cleopatra kezdetben próbálta megnyugtatni és 
útját állni, nehogy hanyatthomlok belevesse 
magát a háborúba. Ekkor, a készülődések köze
pette, híre érkezett, hogy Octavianus hadsereget 
szállított partra Epirusba, és hogy flotta és 
hadsereg sietve ereszkedik délnek . . . Antonius 
megértette, hogy Octavianus el akarja pusztí
tani az ambraciai flottát, s talán jobban meg
ijedt, mint amennyire igaz és nagy volt a ve
szedelem, mert a nélkülözések, fáradalmak és 
kicsapongások őt is riadozóvá tették. Nyomban 
parancsot küldött szétszórt hadseregének, hogy 
meneteljen Ambraciába, és nagy sietséggel ő 
maga is odautazott. Úgy látszik, majdnem egy 
időben ért oda Octavianusszal, de majdnem 
egyedül. Mikor az ellenséges flotta horgonyt ve
tett a Comaro-öbölben, s a hadsereg tábort fo- 
gort fogott azon a szirtfokon, mely az öbölt észa
kon elzárja, egy magaslaton, amelynek ma Mi- 
kalici a neve, Antonius hajóin mindössze a polt- 
ron, megtört, megtizedelt legénység állott . . . 
A rajtütés teljesen sikerült, Agrippa érdeméből. 
De Antonius lélekjelenléte az utolsó percben 
megbuktatta a kieszelt stratagémát. Antonius, 
amennyire lehetett, légionáriusoknak öltöztette 
a legénységet, fölküldte a fedélzetre és úgy mu
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tatta, hogy flottája ütközetre készül. Octavianus, 
mint rendesen, megijedt, azt hitte, a flottát ka
tonák védik, nem merte megtámadni, hanem 
szárazföldön ajánlt ütközetet. Antonius azonban 
csatározásokkal tartóztatta, arra várva, hogy 
Görögország különböző részeiből megjöjjenek 
kohorszai és légiói. Mikor megérkeztek, nagy 
tábort ütött a déli szirtfokon, mely az öbölt el
zárta, és amelyet Actiumnak neveztek, és meg
erősítette a csatornát. Megérkezett Cleopatra is. 
Ha már nem tudta tartóztatni, utána ment a 
táborba, nehogy egyetlen pillanatra is a római 
párt karmaiban maradjon.

Ezalatt Octavianus visszahívta Agrippát a 
Dél-Görögország partjairól, hogy egész had
erejét összevonja az ellenség előtt. A két ve- 
télytárs most már szemtől-szembe táborozott 
május végén (valószínű, hogy mindez esemé
nyek közben eltelt az április és a májusnak is 
egy része), mint 48-ban Pompeius és Caesar, 
mint 42-ben a triumvirek és az összeesküvés 
vezérei, a Balkán-félszigeten, ezen a nagy csata
mezőn, amelyen Kelet és Nyugat, Ázsia és 
Európa mindig mérkőztek. De újabb szünet kö
vetkezett. Ügy látszott, az egyszer egyiküknek 
sem sürgős a megütközés. Octavianus, aki nem 
maradhatott fegyverben olyan sokáig, mint 
Antonius, védelemre szorítkozott és várt a maga 
táborában, melyet úgy megerősített, akár egy 
igazi várat és nagy falakkal kötötte össze a co- 
maroi kikötővel. Megpróbálkozott azzal is, hogy 
új békealkudozásokat kezdjen, mert a rajtütés 
kudarca után, mely többi terveit is megzavarta,
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nem merte többé ütközetre szorítani az ellenséget 
sem szárazon, sem vizen, még ha sikerrel járt 
volna is. Ezenfölül akkor jobb körülmények 
közt volt, mint Caesar 48-ban és a triumvirek 
42-ben, mert hajóhadával gabonát hozathatott 
katonáinak Itáliából és a szigetekről. így aztán, 
hogy határozatlan természetét nem sarkantyúzta 
cselekvésre sem az éhség, sem a veszedelem, 
nem tudta többé elhatározni magát. Antonius a 
maga részéről nem volt hajlandó alkudozásokba 
bocsátkozni, de kisújját sem mozdította, hogy 
az ellenséget ütközetre kényszerítse. Hadseregé
nek egy részét a szoroson túl táboroztatta, hogy 
közelebbről fenyegesse az ellenséges tábort. Az 
öblöt erős lovas svadronokkal járatta körül, 
amelyek igyekeztek elzárni az ellenség elől a 
vizet és talán titokban megkísérteni Octavianus 
légióit. A mindenható Cleopatra így sem há
borúra, sem békekötésre nem engedte. Az egyik 
táborban épp úgy mint a másikban, a két há
borúskodó párt főemberei közt az egyenetlen
ség, a gyanakvás, a félelem gátját vetette minden 
műveletnek vagy cselekvésnek, s a két óriási 
hadsereg mintha csak azért került volna szembe 
a világ két tájáról, hogy egymást vigyázza nagy 
tétlenségében, legfőbb bizonyságául annak az 
aggkori elgyöngülésnek, mellyel a triumvirátus 
uralma és a dolgoknak 42-ben a diadalmas nép
forradalom által megállapított rendje végződött. 
Alig múlt el több tíz évnél, Clodius és Caesar 
egész öröksége elfogyott, elpusztult! Másrészt 
Octavianus nagyon jól észrevette, milyen ve
szedelmekkel jár a teljes tétlenség, amely el
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csüggeszti majd katonáit, a megvesztegetésre 
hajlandóbbakká puhítja őket és fölszítja Itália 
lázadó kedvét. Ravasz kerülőkkel és demonstrá
ciókkal próbált segíteni magán, ha már egyenest 
szét nem vághatta a csomót. Megbízottakat kül
dött Görögországba és Macedóniába, hogy igye
kezzenek zavargásokat támasztani Antonius 
ellen azok közt a népek közt, melyek a súlyos 
ínséget okozó haditerhek miatt elégedetlenked
tek. A Peloponnesus első családja, Euriclesé, 
gyűlöletből Antonius iránt, aki apjukat meg
ölte, fölfegyverzett Octavianus támogatására 
egy hajót, Euricles vezényletével. Titius és Sta- 
tilius megleptek és megszalasztották egy ellen
séges lovascsapatocskát, mire Octavianus ezt a 
vézna sikert Itáliában nagy fegyverténynek ma
gasztalta. Agrippa nagyobb dolgot merészelt: 
hirtelen rácsapott arra a kis rajra, mely Leu- 
cast őrizte, legyőzte, aztán körülcirkálta a szige
tet és elkergetett egy másik kis őrséget is, mely 
a Ducato-fokon állomásozott. Ekkor Octavianus 
azt írta haza Rómába, hogy Antonius hajóhadát 
bezárta az Ambracia-öbölbe, ami hiú nagyot- 
mondás volt, mert az érintetlen hajóhad akár
melyik pillanatban kivonulhatott és lecsapha
tott az övére. Valószínű, hogy Agrippa nem ha
gyott őrséget Leucasban és ha hagyott volna, 
sem gátolhatta volna Antonius gabonahozó ha
jóinak megérkezését, ha pedig nem hagyott, 
akkor nem tudjuk megérteni, miért nem tett 
Antonius semmit a sziget visszafoglalására. Min
dent összevetve, ezek a műveletek csak csatáro
zások, demonstrációk, cselfogások voltak, el



234 FERRERO

rejteni az ellenség és Itália elől Octavianus gyen
geségét és félelmét.

De párviadalt nem nyer, aki csak színlelt fo
gásokkal él és soha nem mer odavágni. Octavia- 
nus végül a maga gyávaságával arra provokálta 
volna az ellenséget, hogy rátámadjon, ha szeren
cséjére meg nem segíti Antonius politikájának 
eredeti bűne. Az az ellentét, mely Antonius po
litikájában az igazi cél, az egyiptomi birodalom 
konszolidációja, és az igazolásul színlelt cél, a 
szabadság helyreállítása közt volt, hadi művele
teit lehetetlenül szétzilálta, végül pedig olyan 
különös és váratlan katasztrófába zúdította, 
amelyet sem a kortársak, sem az utókor emberei 
nem tudtak megérteni. Cleopatra megint kezdte 
lebeszélni Antoniust minden ütközetről, mert ha 
azelőtt ellene volt a háborúnak politikai okok
ból, most már katonai okokból is ellene for
dult. Octavianus konokul bezárkózott tábo
rába, így tehát Antoniusnak vissza kellett volna 
vonulnia Macedónia felé, rákényszerítve Octa- 
vianust, hogy megmozduljon és kövesse, ezzel 
pedig eltávolodtak volna a tengertől, amelyen 
gyorsan érintkezhettek Egyiptommal. Neki magá
nak is tűrnie kellett volna minden fáradalmát és 
szenvednie minden kockázatát annak a sok me
netelésnek és visszamenetelésnek, melyet a két 
hadsereg, akárcsak 48-ban, megtett volna az 
összecsapás előtt. És az ütközetek sorsa mindig 
bizonytalan: már most, ha Antonius akkora tá
volságban vereséget szenvedne, Egyiptom föllá
zadna és fiai végső veszedelemre jutnának.

Cleopatra mindezek miatt igyekezett meg
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győzni a kortól és bűneitől elgyöngült Anto- 
niust, hogy tengeren vonuljon vissza Egyiptomba. 
Fölhasználta egész kitartását, biztosságát, buz
galmát, amivel csak rendelkezik egy ambició
zus és értelmes asszony, egy olyan királynő, aki 
megszokta, hogy csalhatatlannak higyje magát 
és akaratát mindig rákényszerítse másokra, 
még Antoniusra is. A végén, ki tudja milyen ér
vekkel és rábeszéléssel, de győzött. /}gy látszik, 
július elején már eszébe vette Antonius, hogy 
félbeszakítja a háborút és ütközet nélkül vissza
tér Egyiptomba. De nem vallhatta meg nyíltan 
azt a szándékát, hogy Itáliát Octavianusra 
hagyja, lemond a köztársaság helyreállításáról, 
elárulja a római szenátorokat, akik az ő ked
véért jöttek el Itáliából . . .  A ravasz Cleopatra 
ekkor újabb szemfényvesztő kibúvót talált: ten
geri ütközettel álcázni a visszavonulást. A had
sereg egy részét hajóra rakják, a másikat Gö
rögország fontosabb pontjainak őrzésére kül
dik, s kiszállnak, mintha tengeri ütközetet ajál- 
nának. Ha az ellenség kimozdul, csakugyan üt
közetet adnak, azután elhajóznak Egyiptomba, 
így legalább a hadseregnek az a része, melyet 
hajóra raknak —  a fele —  biztosan eljut 
Egyiptomig: ha a keleti pótlékok és a többé légiók 
elhagyatásuk után szétszóródnak, nem lesz 
olyan nagy veszedelem. Másrészt —  a Sextus 
Pompeius ellen való háborúk megmutatták 
—  a tengeri ütközetek egyenlő erők mellett so
hasem végződtek egyik vagy másik ellenfél tel
jes vereségével, mert a szétfutás és a pánik sok
kal nehezebb volt. Antonius tehát —  alighanem
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július elején —  azt javasolta az alvezéreknek és 
a keleti nagyoknak, hogy a tengeren adjanak 
ütközetet. Ezt a váratlan és különös javaslatot 
nagy megrökönyödéssel fogadták valamennyien, 
Domitius Aenobarbus, Dellius, Amyntas és a 
többiek is nyugtalanul és gyanakodva kérdez
gették magukban, honnan szerezhette Antonius 
ezt a nyakatekert ideát. Még Canidius is megje
gyezte, hogy tengeri ütközettel csak az emberei
ket pocsékolják hasztalanul. Nyilvánvaló volt: 
egy tengeri győzelem nem csüggesztheti el any- 
nyira az ellenséget, hogy serege szétbomoljék. Ha 
gyorsan akarnak végezni a háborúval, a hadsere
get Macedóniába kell vinni, hogy magával von
szolja Octavianust. Valamennyien rögtön gya
nút fogtak, hogy ezt a váratlan javaslatot Is 
Cleopatra sugallta. Heves viták indultak, s ha 
a teljes igazság nem is, valami mégis kiszivár
gott Cleopatra igazi intencióiból, annyira lehe
tetlen volt a javaslat. Sokan szimatolni kezdték: 
a királyné azért akar tengeri ütközetet, hogy 
minél hamarabb végezzenek és Antoniusszal 
visszatérhessen Egyiptomba, ha megoldatlan 
hagyják is a köztársaság súlyos politikai zava
rait, melyeket ennek a háborúnak kellett volna 
megorvosolnia Itáliában. A római é§ az egyp- 
tomi párt egyenetlensége újból nekidühödött, 
rettentő jelenetek játszódtak le Cleopatra és a 
főbb rómaiak, különösen Cleopatra és Domitius 
közt. A dolgok odáig sodródtak, hogy még Ca
nidius is, aki Antoniust rábírta, hogy hozza 
magával Cleopatrát, azt tanácsolta, inkább küld
jék vissza a királynőt Egyiptomba tengeren, ha
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már nincs kedve folytatni a háborút, de ne ál
dozzák föl a katonai okosságot az ő ijedezésének 
ilyen balga módon. Néhány nap alatt a jeles 
emberek csoportját Antonius körül szétforgatta 
a rettenetes viszálykodás, gyülölség, rágalom, s 
mindezek közepette Antonius, aki érezte, hogy 
gyanúsítják és nem tudta helyreállítani a békét, 
kénytelen volt engedni és lemondott a tengeri 
ütközetről. Talán hogy az árulástól tartó ró
maiakat megnyugtassa, Delliust és Amyntast el
küldte Thráciába, zsoldos lovasokat fogadni: 
ime, ennyire igaz, hogy Epirusban akar döntő 
ütközetet! De a viszályok nem ültek el, sőt még 
július hónapban annyira elmérgesedtek, hogy] 
Domitius végre jóllakott Cleopatra túlkapásai
val, bizonytalan volt Antonius felől is, aki most 
már egészen azt az asszonyt uralta, s egy regge
len bárkára szállt azzal, hogy egészsége okából 
—  lázrohamai voltak —  egy kis utazást akar 
tenni az öbölben, és átment Octavianus tábo
rába.

Nem sokkal később, valószínűen hasonló 
okokból, követte őt Paflagonia királya is. Anto- 
niust a véghetetlen viszály felbőszítette és ter
rorral akart élni, valamennyiüket kémleltette és 
árulás első gyanújára megölette Qu. Postumius 
szenátort és egy arab sejket, Jamblicust. De az
tán nyugtalankodni kezdett ennek a véres csele
kedetnek a hatása miatt is, attól félt, hogy 
Dellius és Amyntas nem tér többé vissza, 
arra gondolt, hogy utánuk megy, de aztán meg
elégedett a visszahívásukkal.

De ennyi bizonytalanság és tétovázás köz
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ben az idő múlott —  már augusztus elejére ér
tek —  anélkül, hogy akár az egyik, akár a má
sik táborban cselekedtek volna valamit. Mind
össze két kisebb jelentőségű csatározás történt: 
egyik a tengeren, egyik a lovasok közt. Antonius, 
nem tudván összebékíteni Cleopatrát és a római 
pártot, sem a tábor megmozdítására, sem a 
tengeri ütközetre nem szánta el magát. Octa- 
vianus megtudta Domitiustól és egyéb szemé
lyektől Antoniusnak azt a szándékát, hogy ten
geren akar rátámadni, minden hajóját össze
gyűjtötte Comaro kikötőjében és napról-napra 
várta a megjelentett támadást s mindig hiába. 
Augusztus elején azonban Cleopatra megint sür
getni kezdte Antoniust. Most a maláriától való 
félelem ösztökélte. Antonius tábora nem éppen 
egészséges helyen feküdt, s a hőség miatt sokan 
megbetegedtek. Ezért a királynő, aki már úgyis 
erősen érezte a háború viszontagságait, türel
metlenül várta, hogy minél előbb eltávozzanak 
erről a dögleletes helyről. Antonius valószínűen 
ellenkezett, mert a sok egyenetlenség után még 
több veszedelemmel járt egy ilyen szokatlan és 
merész művelet. De Cleopatra nem tágított, s 
úgy látszik, pénzzel vissza tudta szerezni párt
jára Canidiust is. Végül talán maga Ahtonius 
is letett arról a reményről, hogy valaha rá 
tudná venni Cleopatrát a beljebb vonulásra 
vagy az előkelő rómaiakat az Egyiptomba való 
visszatérésre, s elhatározta, hogy új erőfeszítés
sel ráparancsolja hadseregére és szövetségeseire 
azokat a terveket, melyekről két hónappal az
előtt lemondott. Nem kérdezett meg többé sen
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kit, hanem augusztus 29-én kiadta első paran
csait a vizi ütközetre.

Parancsai azonban nagyon furcsák, kétér
telműek, különösek voltak, s az éles eszíiekben 
megint fölverték a régi gyanút, hogy ez a vízi 
ütközet a sietős egyiptomi visszavonulást és a 
római párt elhagyását álcázza. Valóban nemcsak
22.000 katonának —  talán tíz légiónak —  ad
ták parancsba, hogy szálljon a százhetven nagy 
hajóra, melyeknek pedig teljes volt a legénysége, 
hanem a kormányosok nagy megrökönyödé
sére azt is elrendelték, hogy a nehéz, alkalmat
lan és drága nagyvitorlákat is vegyék a hajóra. 
Minek magukkal vinni ezeket a vitorlákat olyan 
ütközetbe, melyet az öböltől néhány mérföldre 
akartak megvívni? Antoniusnak az a magya
rázata, hogy az ellenséget akarják üldözőbe 
venni velük, nem volt valami meggyőző. Még 
nagyobb elképedést keltett az a parancs, hogy 
égessék el azokat a hajókat, melyeket nem vi
hettek az ütközetbe és az egyptomi hajóhad egy 
részét. Nem lett volna okosabb megtartani őket 
azoknak a hajóknak a pótlására, melyek az 
ütközetben megsérülnek? Mindezek az intézke
dések vagy képtelenek vagy fölöslegesek lettek 
volna, ha Antonius csak tengeri ütközetet akart 
volna adni. Antonius érezte, hogy újra gyanúba 
fogják, és augusztus 30-án néhány kohorsszal 
támadást próbált Octavianus tábora ellen. Meg 
akarta mutatni, hogy komolyan harcolni akar. 
A támadást természetesen visszaverték: de efféle 
hamiskodással nem lehetett rászedni olyan ra
vasz és gyanakvó embereket, mint Dellius és
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Amyntas, mikor az ambraciai öbölben óráról- 
órára több lett a gyanús jel. A kincstárt is el 
kellett szállítani: de hogyan rakják föl a hat
van egyiptomi hajóra, ha nem akarják világgá 
kiáltani szándékukat? Rejtve, éjszaka, hűséges 
rabszolgákkal lopatták föl a kincstárt a ha
jókra. De ehhez is néhány nap kellett: szeren
csére az idő rosszra fordult, rettentő vihar dü
höngött a tengeren. Egy-két napos várakozás 
tehát nem ébreszthetett gyanút. De a surranó 
éjszakai szállításokról bizonyára kitudódott egy 
és más, s ez a kevés is bekoronázta a legbizal
matlanabbak gyanúját. Augusztus 31-én, úgy 
látszik, Dellius és Amyntas meggyőződött róla, 
hogy Antonius futni akart, szóval egészen meg
bátorodott, s előrelátva, hogy ebből páratlan ka
tasztrófa támad, aznap mind a ketten Octavia- 
nushoz menekültek. Dellius egyedül, Amyntas 
2000 galáciai lovassal:

Frementes verterunt bis mille equites
Galli cementes Caesarem.

A katonák sem vették szívesen, hogy ten
geren kell harcolniok, de nem gyanítottak sem
mit és mint Antonius hívei, szót fogadtak.

Közben Dellius és Amyntas elbeszélték a 
rómaiak táborában, ami Antoniuséban történt, 
és elmagyarázták azt a gyanújukat, hogy Anto
nius és Cleopatra nem komoly harcra készül
nek, hanem egy egyiptomi visszavonulásra. 
Könnyű elképzelni, mekkora fölindulást keltett 
beszédjük. Az az ellenség, amely annyira föl-
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készült ellenük, s amelytől ok annyit féltek, 
éppen ott tart, hogy rájuk hagyja Itáliát és a 
köztársaságot? Igaz legyen ez a hihetetlen visz- 
szavonulás? Vagy csak tőrvetés az egész? Ilyen 
furcsa hírek és ilyen súlyos kétségek között 
Ociavianus nem mert egymagában határozni, 
hanem összehívta a haditanácsot, valószínűen 
szeptember elsején. Caesar fia félénk volt, mint 
rendesen, nem mert sokat kockáztatni, és azt 
javasolta, engedjenek szabad útat Antoniusnak, 
hadd lássák katonái és szövetségesei, hogy va
lóban megfutamodik, aztán térjenek vissza Ac- 
tiumba és szólítsák föl a hadsereget, mely lel
két veszti a vezér futása miatt, hogy pártoljon 
az ő zászlaik alá. Egy haldokló világnak ebben 
a végső vonaglásában még a legtragikusabb dol
gok is paródián végződtek. Paródiává torzult ez 
a rettentő háború is, melyben egetverő hadi
lárma és nagy készülődés után mind a két ellen
fél egymást fenyegetve távolodott egymástól, s 
a végén arra készültek, hogy hátat fordítanak 
egymásnak és mind a ketten megfutamodnak! 
De Agrippa óvatosabb volt és kételkedett azon, 
hogy a katonák olyan könnyen elhagynák zász- 
laikat, azért alkalmasabbnak vélte, hogy állják 
útját Antoniusnak és bocsátkozzanak ütközetbe. 
Antonius Egyiptomba akart menni, tehát nem 
fog komolyan harcolni, elkeseredéssel. És mert 
az ütközet után mindenesetre vissza fog vonulni, 
könnyű dolguk lesz —  akárhogy végződjék az üt
közet —  azt a hírt kürtölni Itáliaszerte, hogy 
nagy győzelmet vettek rajta és Egyiptomig sza
lasztották. Soha még ütközetben nem volt ilyen

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. IV. 1G



242 FERRERO

kicsi a kockázat, soha ilyen nagy az előny. 
Octavianus erre az érvelésre megadta magát 
Agrippa tanácsainak, szeptember elsején meg
parancsolta, hogy nyolc légió és öt prétori ko- 
horsz szálljon hajóra. Este a tenger elpihent, a 
készülődések mintha befejeződtek volna . . . 
Minden azt mutatta, hogy másnap lesz a döntő 
ütközet. És csakugyan, szeptember másodikén 
Agrippa tengerre kelt a csöndes Adrián, hogy a 
csatorna torkolatától körülbelül egy kilométer
nyire lesbe álljon, flottáját három rajra osztva: 
a bal szárnyat a maga, a centrumot L. Arrun- 
tius, a jobb szárnyat M. Lurius és Octavianus 
vezényletével. Antonius nagy tornyos hajói csak 
dél felé kezdtek kivonulni az öbölből, fölsora
koztak, szintén három oszlopban: a bal szár
nyon Lurius ellen C. Sosius, homlokban Arrun- 
tius ellen Marcus Insteíus és egy bizonyos Mar- 
cus Octavius, jobb szárnyon Agrippa ellen An
tonius és L. Gellius. Mögöttük, középen, vonul
tak ki Cleopatra hajói, a királynő vezényleté
vel. Miben egyezett meg Antonius és Cleopatra? 
Nem tudjuk, de az eseményekből ítélve való
színű, hogy a királynő, amennyire elkeserítet
ték az örökös küzdelmek, amennyire türelmet
lenül, mindenáron haza akart térni és ameny- 
nyire félt attól, hogy valamely véletlen még föl
tartóztathatja, az utolsó pillanatban rá tudta 
venni az elpuhult vezért, hogy fusson vele, mi
helyt fölkel az északi szél, amely azon a tenge
ren mindennap fúj dél után. Majd ő adja meg 
a jelt, ha a római hajóhad még javában harcol 
is. Antonius hajójáról egy előkészített ötevezősre
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ugrik és követi őt. Canidius, aki tudta a tervü
ket s akire rábízták, hogy a többi sereget vigye 
Görögországba és onnan szállíttassa Ázsiába, ki
adja a flotta hátramaradt részének a parancsot, 
hogy vonuljon utánuk. Csak arról volt szó, hogy 
néhány órával megelőzzék a hajóhad gerincét! 
Sőt, hogy biztos legyen Antonius felől, a tenger
nagyi hajóra melléje állította Laodicaeai Alexist, 
bizonyosan azzal a megbízatással, hogy bírja rá 
az ötevezősbe való leugrásra, ha a döntő perc
ben tétovázna . . . Akárhogy áll a dolog, Anto
nius balszárnya rövid késlekedés után megmoz
dult az ellenség ellen, kedvező fuvalommal. Ag- 
rippa igyekezett a jobbszárnnyal bekeríteni, mire 
Antonius egész hajóhada megmozdult és a két 
flotta nemsokára összecsapott a nyílt tengeren. 
Octavianus fürge cirkálói, akárcsak Sextuséi a 
milazzoi ütközetben, körülcsapongták Antonius 
magas tornyos hajóit, igyekeztek eltörni evezői
ket és kormányukat, sebten kikerülve a kövek 
és nyilak záporát, melyeket a gépek a nehéz ha
jókról feléjük zúdítottak. Igyekeztek oldalt be
szakítani őket, el-elmenekülve a vasszigonyok és 
kampók elől, melyekkel amazok el akarták sü- 
lyeszteni a cirkálókat. Dárdák, fáklyák, kövek 
röpködték a levegőben, keményen verekedtek 
mind a két oldalról, mig Cleopatra aggódva, 
reszketve figyelte ezt az eszeveszett harcot, 
melyben annyi római elpusztult, hogy az ő 
egyptomi királysága megmeneküljön . . . Anto
nius katonái vitézül harcoltak vezérük iránt 
való hűségükben, s talán győztek is volna, min
denesetre visszavonulhattak volna este a kikö
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tőbe, nem kisebb károkat téve az ellenségben, 
mint az ellenség őbennük, —  de egyszer csak 
Gleopatra, mikor a várvavárt szél föltámadt, 
parancsot adott, hogy bontsanak vitorlát, és 
nyilt vitorlákkal merészen keresztülsurrant a 
verekedő flottákon és Peloponnesus felé hajó
zott. Antonius beleugrott az ötevezősbe és utána 
sietett.

Nagy volt az elképedés e váratlan esemény 
miatt mind a két párton, de Antonius flottájá
ban alig vették észre a vezér futását, az ütkö
zet tehát tovább folyt elkeseredett dühhel, köl
csönös támadásokkal, döntő befejezés nélkül, 
úgy, hogy Antonius hajói naplementekor haza
mentek az öbölbe, egyik a másik után s éppen 
ezért bizonyos rendetlenséggel. Octavianus nem 
tudta tisztán, mi történt, s attól tartott, hogy a 
sötétben rajtaütnek vagy elszöknek, ezért egész 
éjszaka tengeren maradt flottájával és hajón 
töltötte az éjszakát. Csak másnap szólította föl 
megadásra Antonius hajóhadát és hadseregét, 
értésükre adva, hogy Antonius megfutott, nincs 
többé miért harcolniok. A táborban már amúgy 
is kezdett híre járni Antonius futásának, de a 
katonák, bár a vezér nem jelent meg, nem tá
gítottak attól a vélekedésüktől, hogy Antonius 
csak rövid időre távozhatott, valami komoly ok
ból és hamarosan vissza fog térni. Ezért nem
csak Octavianus hivogatásai vallottak kudar
cot, hanem Canidius sem merte közölni velük 
Antonius meghagyásait, s nem merte azt paran
csolni a hadseregnek, hogy törjön utat és men
jen Egyiptomba. Ha az egyiptomi párt úr lehe
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tett a vezér sátrában, viszont a római párt a 
tisztek révén ura volt a hadseregnek, s a fő és 
a kár viszályának rettentő következményei most 
váratlanul fölütköztek. Canidius nem merte le
leplezni, hogy a vezér csakugyan Egyiptomba 
futott, mert félt, hogy vagy a méltatlankodás 
föllázítaná vagy a csüggedés leverné őket vagy 
még neki sem hinnének. Elmúlt egy nap, né
hány római szenátor vagy keleti fejedelem, föl
értve a történteket, elmenekült. Elmúlt két nap, 
három nap: a katonák nem mozdultak, Cani
dius nem tudta, mit kezdjen, Octavianus pedig 
lemondott arról, hogy a hadsereget föllázítsa és 
egy pillanatában üldözőbe akarta venni Anto
nius t. De már olyan messze járt! Mikor aztán 
sem az ötödik, sem a hatodik napon nem je
lent meg Antonius, sem hírei nem érkeztek, a 
hadsereg hűsége kezdett megrendülni, a tekin
télyes rómaiak és a keleti fejedelmek egyre sű
rűbben dezertáltak katonáikkal. A légionáriu
sok még mindig nem engedtek: Antonius rövi
desen visszatér hűséges katonáihoz! De a futást 
beszélő hírek beigazolódtak, egyre dagadtak, a 
szövetséges hadak szinte hanyatt-homlok futot
tak haza, mintha vert katonák lennének. He
tednap Canidius sem tudta mire határozni ma
gát, megfutamodott, s erre a katonákból is ki
fogyott a lélek. Egyik részük elszéledt Macedó
niában, a másik megadta magát a flottával 
együtt.

Szeptember 9-én —  és nem 2-án —  mi
kor tizenkilenc légió, több mint tízezer lovas és 
egy hajóhad részint megadta magát, részint eh
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széledt, nyerte meg Octavianus az actiumi ütkö
zetet. És pedig majdnem harc nélkül. Antonius 
elesett ebben a végső párviadalban, de nem el
lenfelének vitézsége, vagy tulajdon stratégiai és 
taktikai hibáiból. Elgáncsolta kettős politikájá
nak sok megoldhatlan ellenmondása, valójában 
egyiptomi és monarkikus, látszatra római és 
köztársasági politikájáé.



Egyiptom összeomlása.

Kezdetben sem Antonius, sem Octavianus 
nem értette meg az actiumi események komoly
ságát. Antonius kedvetlenül indult útnak, mint 
aki tudja, hogy súlyos hibát követett el, és há
rom napig hajózott Gleopatrával, míg a Taena- 
rum-fokhoz ért, ahol megpihent és hírét vette 
a szájról-szájra járó mendemondának, hogy 
hajóhadát elpusztították, de hadserege sértetlen 
és harcra készen áll. Nyomban megüzente Ca- 
nidiusnak, hogy a hadsereget vigye Ázsiába 
és tovább hajózott Alexandria felé. Octavianus 
viszont még az ellenséges légiók megadása 
uián sem merte azt, amit Caesar megcselekedett 
Pharsalus után: rögtön kihasználni a győzelem 
hírét és az ellenség sarkába vetni magát. Anto
nius annyiszor megmenekült rettentő veszedel
mekből, s még olyan hatalmas volt és annyira 
bámulták: vájjon döntőnek tekinthette-e Octa
vianus az actiumi győzelmet, amelyet ilyen kü-

XI.
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lönös módon vett, szinte harc nélkül? Egyéb
ként sok bú-gond tartóztatta Görögországban: 
különösen a pénz híja, mely annyira megnöve
kedett, hogy még tribuni mi/ifum-jaitól is köl
csönt kellett vennie. A pénz híja miatt nagy 
zavarba hozta Antonius tizenkilenc légiójának 
kapitulációja is. Miből fizesse őket, mikor a 
maga légióit sem tudja fizetni? De közben a 
tengeri ütközetnek, a hadsereg megadásának, 
Antonius futásának híre terjedt Európában és 
Ázsiában. A három tény együttvéve könnyen 
elhitette, hogy Octavianus rendkivüli diadalt 
aratott, és a lelkek egyszerre megváltoztak. 
Első hatásuk Görögországban mutatkozott, 
amely legközelebb volt. A városok, melyek előbb 
Antoniusnak és Cleopatrának hizelkedtek, sorra 
megadták magukat, kardcsapás nélkül, kivéve 
Corinthost, melyet Agrippa fegyverrel vett meg. 
A rájuk szabott, elmaradhatatlan hadisarc da
cára szobrokat emeltek Octavianusnak, kitün
tető dekrétumokat szavaztak neki, és a győztes 
iránt való szolgai alázat dühében kémlelték, be
árulták, elfogták Antonius párthíveit. Ebből 
újabb nehézsége támadt Octavianusnak. Anto- 
niust és párthíveit nem nyilvánították közellen
ségekké és az az imperium, melyet a coniurcitio 
Octavianusra ruházott, csak faiz itáliaiaíkra és a 
katonáira vonatkozott. De a győzelem után a 
kiállott veszély ingerültsége, mely a győzelmes 
párt nagyjaiban forrongott, bosszút akart. És 
Octavianust, aki mérsékletre hajolt, híveinek 
gyűlölsége és haragja rákényszerítette, hogy új 
vérontást kövessen el, bár kedve ellenére, ugrá-
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sokkal, egyik napról a másikra szeszélyes Íté
leteket váltogatva, melyekben élet és halál kér
dése sokszor egy-egy szerencsés véletlenen, né
hány órai késedelmen, egy csekélységen fordult 
meg. A halálra Ítéltek száma elég nagy volt. 
Halálra jutott Curio fia is, aki hasztalan volt a 
fia Caesar barátjának, bűnéül rótták, hogy apó
sát követte.

A hírek közben Görögországból átterjed
tek Ázsiába, és a gazdag tartomány, mely ka
tonák nélkül maradt és már Octavianus hatal
mán érezte magát, szintén arra készült, hogy 
dekrétumokkal és szobrokkal hódoljon neki és 
oltalmát és segítségét kérje. Az ázsiai uralko
dók közül, akik az ambraciai öbölből hazafelé 
utaztak, sokan alkudozást próbáltak kezdeni a 
győztessel. Szájról szájra futott a hír, és elér
kezett végre Alexandriába is, ahová szeptember 
második felében maga Canidius vitte meg. Oc
tavianus fölbátorodott a lelkeknek ezen a fordu
lásán, és merész dologra határozta magát: el
bocsátja valamennyi katonáját, aki szolgálata 
idejét kitöltötte, minden kárpótlás nélkül. Ok
tóberben és novemberben csakugyan nagy ra
jokban küldte haza a katonákat Itáliába, és 
nemcsak Maecenast küldte velük, hanem Agrip- 
pát is. De Görögországban sokáig eltétovázott, 
hogy mihez fogjon, s azzal vesztegette az időt, 
hogy beavattatta magát az eleusiai misztériu
mokba, s míg Antonius Alexandriába ért, sem 
arra nem határozta el magát, hogy beváltsa a 
coniuratio-ért való agitációban tett Ígéretét, és 
végsőkig harcoljon Antonius és Cleopatra elten,
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sem arra, hogy még egyszer megpróbáljon 
egyezséget kötni Antoniusszal.

De a bizonytalan győztes tétovázását ha
mar kettévágta egy külső erő: Itália közvéle
ménye, melyben az actiumi ütközet egyszerre 
váratlan és mértéktelen fordulatot hozott. Itália 
e lassú háború alatt haragosan kérődzőit 
tömérdek és haszontalan keservein. Hiszen 
reménye nem volt többé sehol. ígérték neki 
a köztársaság helyreállítását, és ehelyett mi 
következett? Két csoport lehető legrendet
lenebb és legzavarosabb uralma, amely két 
csoport háborúban állt egymással a törvé
nyes jogcimnek még a látszata nélkül is. Vala
mennyien, beleértve e csoportok vezéreit és tag
jait is, elégedetlenkedtek a dolgoknak ezen az 
állapotán, de Itáliának nem volt eszköze vagy 
ereje, hogy elégedetlenségét kifejezze és végét 
vesse a zűrzavarnak. Közben Róma tekintélye 
annyira lehanyatlott, hogy Keleten itt is, ott is 
itáliaiakat mészároltak, és Itália gazdasági hely
zete semmivel sem volt jobb erkölcsi és politikai 
helyzeténél. A tizesztendei diarkia, mely elszakí
totta Ázsia gazdag és polgárosult tartományai
tól, nagyon megnyomorította Itáliát s még kese
rűbbé tette a vagyonoknak azt az újjárende- 
zését, mely tiz év óta folyamatban volt. A trium
virek uralma nemcsak az egész birodalmat me
rítette ki, hanem Itália türelmét is, mert adós
ságba verte magát rengeteg embernél: tartozott 
a katonáknak, a bérlőknek, a szállítóknak, s a 
kincstár üresen állt. Pedig a félelmetesen elha
nyagolt közmunkákra óriási összeg pénz kellett,
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és a pénzt igen magas kamatra adták. Hogy 
Itália mindezt a sok csöndes haragot a két ve- 
télytárs közül a legyőzöttnek fejére fogja zúdí
tani, azt könnyen megjósolhatta akárki. De ta
lán senki sem látta előre, hogy Actium után egész 
Itália akkora dühhel fog föltámadni Antonius 
ellen, aki egy nappal előbb még kettőjük közül 
a kedvesebbik volt. Antonius nagvon visszaélt 
szerencséjével és hatalmával, keleli politikájá
val nagyon könnyelműen megsértette a nemzeti 
gőgöt és sokat ártott Itália érdekeinek. Ezért 
aztán, amíg a hatalmasabbnak látszott, senki 
sem mert zokszót emelni ellene, de mihelyt a 
szerencse kezdett elfordulni tőle, egyszerre meg 
kellett fizetnie az egészért. Itália rászabadította 
minden jó és rossz érzelmét, amely csak moz
gatta: annak a szükségét, hogy valakit tulajdon 
gyötrelmei okozójául gyűlöljön, a győztes körül- 
hizelgésének szolgai sietségét, őszinte vágyát an
nak, hogy a birodalom egységét visszakapcsol
ják, helyreállítsák a köztársaságot és Róma te
kintélyét a világban, és visszatérjenek az igaz 
latin erkölcshöz. És azt a reménységet, hogy a 
birodalom új egységesítése után, mikor Kelet adói 
újra Itáliába ömlenek, Itáliában mindenki fölsza
badul majd az adózás alól, mint a múltban, az 
állam az ázsiai pénzzel újra kezébe veszi a köz
munkákat, a gazdag szenátorok és lovagok visz- 
szatérnek lakni Itáliába és megint fölvirágoztat- 
ják a kereskedelmet és a tudományokat. Vala
mennyien fölháborodva ismételgették azokat a 
vádakat, melyeket Octavianus párthívei olyan 
sokáig hasztalanul próbáltak elterjeszteni. Meg



252 FERRERO

vetették Antonius erkölcseit és cselekedeteit, 
mint rómaihoz méltatlanokat. Ellőttek min
den rágalmat, amelyet ellenségei őrá, Cleopat- 
rára, viszonyukra és apagyilkos szándékaikra 
szórtak. A körülrajongott triumvir pár nap 
alatt, járványszerüen, a nemzeti ügy fő áruló
jává lett. Horatius is kimozdult tartózkodásából 
és kilencedik epodoszában Octavianusnak ezen 
a „rabszolgák vezérén1* vett győzelmét ünne
pelte, fölpanaszolva azt a hihetetlen botrányt, 
hogy római katonák szót fogadtak egy királynő 
intésének és ráncosképü heréitek parancsainak, 
mikor még Amyntas kétezer galáciai lovasa is 
fölzudult végül ekkora szolgaság ellen. Rómában 
diadalmenetet rendeltek Octavianusnak, diadal
kaput Brundisiumban és diadalívet a Fórumon. 
Elhatározták, hogy Divus Julius templomát föl- 
diszítik az elfogott hajók címerével, az ütközet 
emlékezetére ötévenkint játékokat rendeznek, 
Octavianus születése napján és azon a napon, 
melyen a győzelem híre megérkezett, könyörgé
seket tartanak. Rómába való bevonulásakor 
elébe mennek a vesztaszüzek, a szenátorok, a 
nép. Antonius születése napját a szerencsétlen 
napok közé fogják beiktatni és az Antoniusok 
családjában senkinek sem szabad ezentúl a Mar- 
cus nevet viselnie. Egyiptom meghódítását és 
annekszióját, Cleopatra letételét mindenki mint 
szükséges elégtételt és megtorlást követelte. 
Octavianus egy idő óta alkalmát kívánta annak, 
hogy végképp megszerezze a népszerűséget, 
melyért addig hiába esengett. Most megértette, 
hogy a pillanat elkövetkezett, s az Egyiptom és
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Antonius ellen való pusztító háború nagy dicső
ségnek lett kútfeje: nem is tétovázott, hogy 
mindkettőjüket föláldozza. Az év vége felé, mi
után megtudta az itáliai közvéleménynek ezt a 
nagy fordulását, Ázsiába ment. Ott akarta el
tölteni a telet, hogy az egyiptomi hódítást elő
készítse.

Antonius hatalma olyan volt, mint egy 
büszke épület, melyen hirtelen földrengés hatal
mas réseket repesztett. De az épület még nem 
dőlt össze. Antoniusnak tizenegy légiója volt, 
hajóhada, kincstára, barátai voltak, reménységei 
és főképp ideje. Ha Antonius olyan elevenen dol
gozhatott volna, mint amilyennek a modenai 
vereség után mutatkozott, talán még ki tudta 
volna vágni magát. De Alexandriában valam en
nyien, Cleopatra, az udvar funkcionáriusai, a 
fölszabadultak, a római jóbarátok, a légiók tiszt
jei, mind csupa félelem voltak, bizonytalanok, 
nvugtalanok, állhatatlanok. A balsors óráiban 
fölütiköztek gyászos következményei azoknak az 
ellenmondásoknak, melyekbe Antonius a jó
szerencse éveiben olyan könnyelműen beléka- 
landozott. Merészen megsértette a dolgok logiká
ját, s most elkezdődött a dolgok visszahatása e 
sérelmek ellen. Egyszerre azt látta, hogy a ka
tonák, a tisztek, az udvar sem a római prokon- 
zult, sem az egyiptomi királyt nem tisztelik 
benne. Bizonytalan emberré lett, aki e gyönge- 
sége mellett elpuhult az időtől és bűneitől, és 
nem is cselekedhetett, csak bizonytalanul. He- 
rodes Alexandriába sietett, hosszasan beszélt 
Antoniusszal, és kegyetlen, de kitűnő tanácsot
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adott neki. ölesse meg Cleopatrát, annektálja az 
egyiptomi birodalmat és csúfolja meg ellenségeit, 
akik azzal vádolták, hogy elárulja a köztársasá
got az egyiptomi királynő kedvéért. Itália újra 
hozzá hódol, Octavianus kénytelen lesz félbesza
kítani a háborút és megegyezni vele. Antonius
nak nem volt szive, hogy ezt a tanácsot megfo
gadja, hű maradt Cleopatrához és vele egyetér
tésben akarta megvédeni Egyiptomot. De sem
miféle meghatározott tervhez nem tartotta ma
gát, csak úgy átabotában cselekedett. Nem is 
lehetett másképp olyan udvarban, melyen egy 
értelmes, de minden szélre hajló asszony és egy 
elpuhult férfi uralkodott. Amit egyik nap bogoz
tak, másnap szétoMiozták, a legfantasztikusabb 
terveket eszelték ki és a legnagyobb zűrzavart 
szerezték, bizalmatlanságot támasztva azokban 
is, akik hittek még Antoniusban és Cleopatrá- 
ban. A végén mindnyájan kezdték észrevenni, 
milyen különös egy pár. Király és királyné ez a 
két ember, vagy férj és feleség? Gyöngíteni akar
ták ellenzéküket, mely balsorsukon bátorságra 
kapott, (szaporítani akarták hadi kincstárukat, 
s megölették a leggazdagabb és a Cleopatrát leg
jobban gvulölő személyeket, kifosztották a leg- 
dúsabb templomokat és az aranyat-ezüstöt a 
királyi palotába vitették. Nagykorusították Cae- 
sariont és Antvllust, Antonius és Fulvia fiát, 
hogy jövendőbeli királyokként mutathassák be 
őket, föltüzelve a dinasztikus érzést az egyip
tomi népben, amely nem volt hajlandó inra föl
melegedni Antoniusért és Cleopatráért. Haiókat 
kezdtek építtetni Alexandriában és a Vörös-ten
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geren, hogy a kincstárral elmenekülhessenek, 
ki azt mondta, Indiába, ki azt, hogy Hispániába. 
Katonákat soroztattak különböző vidékeken, és 
követségeket küldtek királyokhoz és uralkodók
hoz, újra megerősíteni a régi szövetségeket. De 
nem vonták össze Egyiptomban az egész haderőt, 
a négy cyrenei és a három szicíliai légiót, ha
nem ott hagyták őket, ahol voltak, attól tartva, 
hogy ezek az országok is átpártolnak az ellen
séghez és így eltűnik a nagy egyiptomi biroda
lom utolsó látszata is, amelyről Cleopatra nem 
tudott lemondani . . .

A 31-ről 30-ra forduló tél bekövetkezett és 
félbeszakította a hajózást, anélkül, hogy Egyip
tom és Róma háborúja megkezdődött volna. A 
30. évre választott konzulok közt volt Marcus 
Licinius Crassus, a triumvir fia is. Alexandriá
ban, mint rendesen, nagyhangú ünnepségek kez
dődtek. Cleopatra és az udvar így akarta bizton
ságát fitogtani és így akarta megnyugtatni a né
pet. De a csiiggedés mélységes volt és annál job
ban erőt vett mindenki lelkén, mennél lázasab
ban dolgozott Cleopatra, akinek sebbel-lobbal 
való buzgólkodása csak növelte a zűrzavart. Bi
zonyság erre még az udvar léha ifjúságának gyá
szos tréfálózása is: a vigadozás közepette mintha 
megsejtették volna a közelgő végpusztulást, az 
Utánozhatatlanok Társasága a nevét Halálra- 
menők Társaságá-ra változtatta. Antonius is hol 
szorgos munkálkodásba kapott, amikor azután 
ünnepségekkel és katonai készülődésekkel fog
lalatoskodott, hol tétlenségbe gémberedett, s 
olyankor magába zárkózott és nem törődött
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semmivel. Octavianus ezalatt Samos és a part
vidék ázsiai városai közt folytatta a foglyok Íté
letét, rendezte az ügyeket Ázsiában, melyet a 
maga tartományának tekintett, és készült az 
egyptomi háborúra, hogy kielégítse Itáliát. Caius 
Sossiusnak megbocsátott, Lucius Arruntius köz
benjárására. Amyntas és Archilaus megkapták 
jutalmukat, melyet azzal érdemeltek ki, hogy 
jókor átpártoltak a győzteshez. De a többi feje- 
delmecskét, akik Antonius pártján voltak, vala
mennyit letette a hatalomról. Itália úgy fogta föl 
a dolgot, hogy Róma ellen elkövetett felségsér
tésben bűnösek, és ezért bűnhödniök kellett. E 
határozatok közepette egyszer csak 30 január 
elseje után Ázsiába érkezik egv kis hajó, amely 
ezekben a téli hónapokban is át merészkedett a 
tengeren, mikor a matrózok mind otthon szok
tak melegedni a tengeri városkák apró házaiban. 
Mi sürgethette keresztül ezt a hajót a viharos 
és kietlen tengeren? Leveleket hozott Agrippá- 
tól és Maecenástól. Jelentették, hogy a kárpót
lás nélkül obsitolt katonák egész Itáliában föl- 
zendültek s a legnagyobb zavargással fenyege
tőznek, ha nem bánnak velük is úgy, mint előbb 
elbocsátott hajtársaikkal. Agrippai maga siern 
tudta megjuhászítani őket és szükséges, hogy 
Octavianus nyomban személyesen hazatérjen. 
Semmi kétség, ez volt Octavianus utolsó nagy 
ijedelme. Nagy volt a veszély-, ha Antonius 
megtudná ezt a hírt, leiekre kapna, ágenseket 
küldene Itáliába, összeszedetné az elkeseredett 
veteránokat és ki tudja, milyen merészséget pró
bálna. Octavianus úgy megriadt, hogy előre kíil-
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dött egy hajót levéllel, amelyben a veteránok 
javarészét Brundisiumba rendelte, aztán rögtön 
hajóra szállt, megkockáztatta a téli utazást, amit 
akkor a legvakmerőbb dolgok közé soroltak s 
néhányszor hajótörés veszedelmét állva, január 
vége felé Brundisiumba ért. Brundisiumban tö
mérdek szenátor, lovag és álláskereső várta, Itália, 
minden részéből, tisztelegni má\L és megzavarni 
alkudozásaiban, melyek amúgy is igen nehezen 
mentek. Kezdettől fogva megértette, hogy en
gednie kell és földet, pénzt kell adnia a vete
ránoknak: de hol és miből, mikor magának 
sincs se földje, se pénze? Uj kobzásokat nem 
akart kezdeni és nem is kezdhetett, hiszen kö
rülötte a jóllakott forradalmárok mind konzer- 
vativekké híztak, a rendnek barátaivá. Pedig gyor
san kellett cselekednie, elintézni ezt a kérdést, 
aztán visszatérni Ázsiába, mielőtt még a hajókkal 
együtt útnak indulnának ezek a hírek is, hogy 
mire Antonius megtudná a zendülést, a zendülés 
már el is csöndesedjék . . . Pénzt Ígért vala
mennyiüknek és elhatározta, hogy fi municipiu- 
moktól megveszi birtokaik nagy részét —  ma 
községi birtoknak neveziziik —  elveszi a földjeit 
azoknak a városoknak, amelyek nem vettek 
részt a coniuratio-bán —  szóval azokét, ame
lyek területein Antoniusnak sok katonája volt 
megtelepítve —  és a megfosztott birtokosoknak 
cserébe Itálián kívül ad földet, a félig elhagyott 
városokban, például Dyrrhachiumban és Phi- 
lippiben. De mindezeket az összegeket csak 
akkor fizeti ki és mindezeket az Ígéreteket csak 
akkor tartja meg . . .  ha majd meghódította

Ferrero: Hóma nagysága és hanyatlása. XV. 17
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Egyiptomot és megszerezte Cleopatra kincseit. 
Hogy Itália jobban türelimezzen, valamelyes elő
leget is osztott, megzsarolva magamagát és ba
rátait s vásárra bocsátotta a maga és barátai 
itáliai földijeit, amelyeknek különben nem is • 
akadt vásárlója.

Február végén visszaindult Ázsiába, és 
gyorsabb utazás kedvéért nem hajózta körül Gö
rögországot, hanem szekéren szállíttatta keresz
tül íhajóit a corinthosi földszoroson. így aztán 
Ázsiába juthatott kevéssel a hajózás megkezdése 
után, éppen jókor ahhoz, hogy Antonius kevés 
vagy semmi hasznát sem vehesse e híreknek, 
amelyek együtt vagy gyors egymásutánban ér
kezhettek el hozzá. Azonnal Egyiptom meghódí
tására készült, épp olyan elszántan, mint ami
lyen bizonytalan az ellenfele volt, mert az egy
szer már nyílegyenest űzte célja felé Itália köz
véleménye, a maga vágyakozása a népszerű
ség meghódítására, és a kénytelenség. Egyiptom 
meghódítása most már inkább pénzügyi, mint 
politikai szempontokból volt szükséges. Egyet
len módja volt annak, hogy megakadályozzák 
Octavianus és pártja rettentő bukását, amely 
magával zúdította volna a köztársaságot és fél 
Itáliát. Régi adósságai után újabbakat csinált az 
itáliai városoknál, amelyek földjeit Octavianus 
ágensei elvették azzal az Ígérettel, hogy megfizet
nek értük, és a veteránoknál, akik belenyugod
tak abba, hogy üres kézzel menjenek haza, de 
holtbizonyosan számítottak az Octavianus Ígérte 
összegekre. Ilyen körülmények közt Antonius, 
akit már félig levertek, ha konokul tovább védel-
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mezi Cleopatrát, Egyiptomot és kincseit az ellen 
a vezér ellen, aki az egyiptomi kincsekért ment, 
hogy kifizesse velük Itália adósságait, elveszett 
ember. Ebből az okból is jó tanács volt a He- 
rodesé. De annál nagyobb nyugtalansággal tölt- 
hették el Octavianust azok a szóbeszédek, me
lyek 30 tavaszán fölrebbentek: Cleopatra át 
akarja menteni kincseit a Vörös-tengeren, má
sok viszont úgy tudták, hogy mind összegyűj
tötte egy nagy sírboltba Isis temploma mellett, 
s ha a város elesik, fölégeti őket. Cornelius Gal- 
lust elküldte Cyrene ellen, ő maga Szíria ellen 
indult. De a győzelem nem lett volna elég, arra 
kellett vigyáznia, hogy ki ne szalassza kezéből a 
győzelmi prédát, ami talán még nehezebb föl
adat volt, mint legyőzni Antoniust, aki az alexan
driai udvar örökös ingadozásai közben nem dol
gozhatott erélyesen és összefüggően. Afrikában 
kardcsapás nélkül megadta magát a négy cyre- 
nei légió, mely magára volt hagyatva, bi
zalom és erős vezénylet híjával. Cornelius Gal- 
lus a maga légióihoz csatolta őket, és Pareto- 
niuni ellen vonult, meg is vette. Ázsiában Hero- 
des nem bízott többé Antonius ügyéhez, mert 
Antonius nem akarta elhagyni Cleopatrát, s elébe 
ment Octavianusnak Rhodusba. Szép szavakkal, 
nagy pénzajándékokkal és azzal, hogy a bekövet
kező háborúra segítséget és élelmet ajánlott föl, 
meg tudta menteni trónját. Szíria is könnyen ju
tott Octavianus kezére, mert Didius helytartó 
az ő szolgálatába lépett s buzgósága bizonysá
gául rábeszélte az arabokat, gyújtsák föl Cleo
patra hajóhadát, melyet a királynő azért építte-

1 7 *
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lett a Vörös-tengeren, hogy a kincseit átmentse. 
Ugyanakkor azonban különös alkudozások kez
dődtek. Antonius, mikor a cyrenei légiók árulá
sát megtudta, öngyilkos akart lenni, de aztán 
lélekre kapott, s fölkészült, hogy elmegy Pareto- 
niumba, megpróbálja visszatéríteni hűségére a 
katonákat. Octavianushoz követeket küldött 
béke j avas la tokk al és ajándékokkal, hogy időt 
nyerjen, amíg visszatér Alexandriába. Hasonló 
követségeket küldött hozzá Gleopatra is. De Oc- 
tavianus világos válasz helyett egyik szabadosát, 
Tyrsust elküldte Cleopatrához, adná értésére, 
hogy ő szerelmes belé és kész elhagyni Egyipto
mot, ha Cleopatra beleegyezik Antonius meg- 
öletésébe. Itália haragja dacára is, Antonius nem 
volt afféle tucatszenátor, amilyeneknek nap-nap 
után nyakát vágatta a katonáival: ha Antonius 
úgy tűnhetett volna el, mint Pompeius, anélkül, 
hogy ő szerezte volna a halálát, mennyivel jobb 
lett volna néki! Ha rá tudja szedni Cleopátrát, 
minden gyűlölség nélkül megszabadul Antonius- 
tól, érintetlen találja Alexandriában Egyiptom 
kincseit, s Antonius bosszúlójául is szerepelhet, 
megöletve bűnéért Cleopátrát. Jöttek-mentek a 
lopva járó küldöncök és ravasz követségek. Míg 
Antonius kevés szerencsével harcolt Parelonium- 
nál és nem tudta visszaszerezni katonáit, sőt ha
jóinak egy részét el is vesztette, Cleopatra meg
hallgatta Octavianus aljas hazugságait. Látta, 
hogy birodalma a pusztulásba rohan, és kezdte 
azzal áltatni magát, hogy ha Antoniust elárulja 
Octavianusért, legalább Egyiptomot megmenti. 
Antonius sorsa meg volt pecsételve. Paretonium-



ANTONIUS ÉS CLEOPATRA 261

ból haza érkezve, egy és más jelből gyanította 
ugyan Gleopatra változását, de a körmönfont ki
rályné mindig el tudta altatni az egyszerű római 
gyanúját. Kevéssel ezután Octavianus Pelusium 
alá jutott, és a város szinte ellenkezés nélkül be
hódolt. Antonius kezdett gyanakodni: Cleopatra 
elrendelte, hogy adják ki az ellenségnek, de a 
királyné újra megnyugtatta, s mikor Octavianus 
közeledett, Antonius buzgón hozzálátott Alexan
dria védelméhez. Látszatra a királynő is segí
tette, egész sereg tüzesszavú ediktumot bocsátott 
ki. A védelem epizódjait és egész történetét na
gyon zavarosan beszélik el a régi történetírók. 
Annyi bizonyos, hogy augusztus elsején nagy 
ütközet volt Alexandria körül, Antoniust a végső 
pillanatban elárulta hadserege és hajóhada, úgy 
látszik, Gleopatra titkos parancsára, a királynő 
az elárult vezér haragja elől a maga sírboltjába 
menekült, és Antonius, mikor ügyét veszve látta, 
megölte magát. Octavianus még aznap bevonult 
Alexandriába mesterével, Didymus Areusszal, 
aki alexandriai volt. Az utolsó győzelemre még 
egy mészárlás következett: hála az égnek, az 
utolsó ebben a csupa vér történetben! A győztes 
megölette Caesariont, Antyllust, Antonius és 
Fulvia nagyobbik fiát, aki már nagyon is föl
serdült és belekóstolt a királyi életbe. Megölette 
Canidiust, azi actiumi győzelem titkának tudó
ját, Cassius Parmensist, az utolsó összeesküvőt, 
és Qu. Ovinms szenátort, aki az alexandriai ki
rályi szövőműhelyek főnöke volt.

így halt meg Caesar utolsó és leghíresebb 
tábornoka. Az utókor mindig könyörtelen a le-
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győzöttek iránt, őt is nagyon szigorúan ítélte 
meg. Marcus Antoniusnak sok volt a hibája és 
sok tévedést követett el, de őt kell Caesar igazi 
folytatójának és örökösének tekintenünk, ö  
tudta Caesar utolsó gondolatait, az ő kezén vol
tak legfontosabb írásai, és megpróbálta végre
hajtani azokat a terveket, amelyeket diktátor 
élete végén eszelt /ki. Rómát Kelet éis az ázsiai 
műveltség felé terelte, és Itália hadaival nagy 
monarkiát próbált alapítani, Nagy Sándor utó
daiéhoz hasonlót. Semmi kétség: egyenetlen és 
érzéki temperamentumával, hatalmas, de 
következetlen szellemével és geniális határozat
lanságával, amely csaknem minden cselekedetét 
meddővé tette, részben elkontárkodta Caesar 
programját. De nem lehet véletlennek tekinteni 
azt, hogy a keleti és monarkikus kísérlet két
szeri próbálkozása mind a kétszer megbukott, 
Caesarral is, Antoniusszal is. Ha Antonius nem 
is volt olyan óriási elme, mint Caesar, viszont 
kisebb akadályokon kellett átugratnia. Nem egy 
hatalmas, eszméiben komoly köztársasági arisz
tokrácia állt vele szemben, hanem obszkúrus 
politikusok világa, amelynek nem volt semmi 
tekintélye, annak fogadott szót, aki éppen pa
rancsolt, és nem tudott volna akkora áldozatot 
hozni, mint amekkorával Róma színe-java el- 
ontotta a vérét a köztársasági eszméért, már
cius iduszától Philippiig. Még az egyiptomi ura
lommal való ijesztés sem indította meg Itáliát, 
úgy hogy Actiumnál Octavianus szinte harc nél
kül győzött. Caesar és Antonius pusztulása te
hát nemcsak azoknak az embereknek a téve
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dései, kudarcai és gyöngesége miatt történt, 
akik ezt a forradalmat megpróbálták, hanem a 
kísérlet éretlensége, a még megmaradt akadályok 
miatt is. Olyan sűrűén voltak ezek az akadá
lyok, hogy egy ember ereje nem foghatott ki 
rajtuk néhány év alatt, és olyan homályosak, 
hogy még egy lángeszű férfiú sem tudta észre
venni őket az események zűrzavaros tumultusá
ban, mielőtt a kénytelenség mindeneket meg
meggyőzött a tények próbájával. így az a szikla, 
melyről Antonius meg akarta dönteni a régi 
latin intézményeket, szétmállott, mint egy 
krétatömb. Cleopatra először kibújt rejtőkéből, 
s hogy jobb föltételekhez jusson, azzal fenyege
tőzött, elégeti kincseit. De Octavianus vissza 
tudta csalogatni a királyi palotába, elszedve tőle 
az ártás minden eszközét, és őrizet alá vetette, 
mint egy foglyot, kétszínű beszédekkel tartotta, 
hogy aztán hirtelen hajóra tétesse és Rómába 
vigye a diadalmenetre. Cleopatra azonban gya
nút fogott, és ha belenyugodott is az életbe, 
amíg azt hihette, hogy meg tudja menteni hatal
mának egy részét, viszont kifogott az őrizőin, 
mikor megtudta, hogy a győztes a diadalme
netre szánja. Egyik nap az őrizetére rendelt 
szabadosnak levelet adott, Octavianusnak szólót. 
Bizonyosan olyan, mint a többi, gondolta a 
szolga útközben. De Octavianus, mikor végig
olvasta, rohant megmenteni prédáját, aki azt 
adta hírül, hogy megöli magát. Mire odaért, 
Cleopatra ágyán feküdt, legszebb királynői ru
hájában, és aludt immár mindörökre. Mellette 
egy rabszolga feküdt holtan, egy másik pedig a
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halállal vívódott. Sohasem tudódott ki, hogyan 
ölte meg magát Gleopatra. Karjába haraptatott 
mérges kígyókkal, (melyeiket egy gyümölcsös- 
kosárban küldtek neki, —  igy (beszélték, és ezt a 
verziót hitték el a legtöbben.

Nagy Sánldlor birodalmának, a: Ptolomaeu- 
sok ősi és dicsőséges királyságának utolsó osz
lopa is megdőlt. Pergamus után, Antiochia után 
Alexandria. A római világpolitika, mely a má
sodik pún háború végén kezdődött, megvette 
a maga végső nagy diadalát: (Százhetven év 
múlva belefoglalta a mediterrán gyűrűbe iaz 
egyiptomi gyémántot. Az országgal nem bántak 
kegyetlenül. A győztes kímélte a nemzeti büsz
keséget és évszázados dinasztikus hagyományt, 
amely még olyan elevenen megvolt a népben, 
és a Fáraók földjét nem alázta római tarto
mánnyá. Okosabb mértékben utánozva Anto
nius politikáját, Rómában azt hangoztatta, hogy 
Egyiptomot Rómának hódította meg, Egyip
tomban azonban úgy színlelte, mintha ő jenne 
az új király, a kimúlt dinasztia utódja. Nem 
proprétort vagy prokonzult bizott meg a kor
mányzásával, hanem egy képviselőjét, a prae- 
fectus-1 —  Cornelius Gallus volt az első —  
aki jobban hasonlított ázsiai helytartóhoz, 
mint római prokonzulhoz. De minden polgár
nak adóba kellett fizetnie vagyonának hatodát. 
A gazdagoktól különféle jogcímeken egyéb ösz- 
szegeket harácsoltak. A Lagidák óriási kincsét, 
a finoman kidolgozott és a cizellált arany-ezüst 
tárgyak végtelen gyűjteményét, az egész mú
zeumot, amelyen kétszáz éve dolgoztak Kelet
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összes Cellinijíei, könyörtelenül az olvasztóba 
dobták, összeöntötték és pénzt vertek belőle. 
Nagyon éhezték az aranyat hosszú böjtjük után 
a tisztek, kiket nyomban nagy összegekkel kár
pótoltak, a veteránok, kiket végre megfizettek, 
és Itália, amely aranyesőt várt a nagy száraz
ság után!

Nunc est bibendum, nuncspede liberó
Pulsanda telhis . . .

énekelte örvendezve Horatius, aki most 
már szívvel-lélekkel Octavianus bámulói közé 
állt, és a győztes dicsőségére megismételte Cleo- 
patra nagyravágyásának meséjét, úgy írva le a 
királynőt, mint aki

Capitolio. .  . dementes ruinas 
Funus et imperio parabat 
Contaminato cum grege turpium 
Morbo vivorum . . .

Ha a birodalmat és Rómát nem is, de sabi- 
niumi villáját megmentette az actiumi ütközet, 
ezentúl tehát békességben írhatja ódáit és episz
toláit: Itália, ha nem is az egyiptomi láncoktól, 
melyek senkit sem fenyegettek soha, de a bukás
tól megmenekült. Ezért aztán a kitüntetések csak 
úgy záporoztak a szerencsés győztes fejére. Szü
letése és Alexandria megvételének napját ünnep
napokká nyilvánították. Elrendeltek még egy
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diadalmenetet, esküvel megerősítették addig 
véghezvitt cselekedeteit. Ráruházták azt a hatal
mat, hogy ő döntsön a megföllebbezett ügyekben 
és azokban, melyekben egyforma a szavazatok 
állása. Más tribuni kiváltságokat is Ítéltek neki, 
de nem tudjuk világosan, melyeket. Elhatároz
ták azt is, hogy a harmincöt törzs ezer-ezer font 
aranyat ajándékozzon neki. Itáliát különös hév 
fogta el, Octavianus múltja feledésbe merült, 
Caesar fiát bámulta minden osztály. Az actiumi 
ütközetből és Egyiptom meghódításából a hódító 
politika fölújulását olvasták ki. Azon remény
kedtek, hogy most, a polgárháborúk befejezté
vel, Róma bosszút vesz az utóbbi évek minden 
sérelmeért és megaláztatásáért, és újra megre
megteti a világot! Szeptemberben Cicero fia ju
tott a konzulságra: engesztelő cselekedet volt ez 
Octavianustól, aki valószínűen tiszteletet akart 
adni vele az új konzervatív eszmék elterjesztő- 
jének, amely eszmék felé ő is hajlott. A győze
lem szertelenül megnagyította Octavianusnak 
addig annyira megvetett alakját —  mint vala
mikor Sulláét és Caesarét —  ebben az elaggott, 
leromlott arisztokratikus köztársaságban, mely
ben a merkantilizmus és a demokrácia fölbil
lentette az uralkodó osztály régi, oligarkikus 
egyensúlyát. Ki mert volna ellenkezm aizizal a 
férfiúval, akit mindenki ia hadak fejének ismert 
el, aki rendelkezett Cleopatra kincseivel, és leg
főbb ura volt a világkormányzó két fémnek: az 
aranynak és a vasnak? Octavianus arra hasz
nálta föl ezt a népszerűségét, amelynek révén 
akkor mindent megtehetett, amit akart, hogy
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merész bitorlással a világ leggazdagabb embe
révé emelkedett, megkaparítva Egyiptom kirá
lyainak vagyonát. Ez a magánvagyon tömérdek 
megművelt földből, pálmaligetből, halastóból, 
bányából és a vallási adók jövedelméből állott. 
A vellitraei uzsorás unokája megszerezte magá
nak a Lagidák óriási vagyonát. Ebből aztán bő
kezűen ajándékozott barátainak —  Maecenas 
nagy földbirtokot kapott —  megtartotta Egyip
tomban a királyi jószágigazgatót, az Idiologost, 
és ezentúl a maga jószágait (kezeltette vele a 
helytartó mellett, azzial a megbízatással, hogy 
évenkint szállítja neki Rómába a földek, házak, 
bányák jövedelmét, a szent adókból befolyó pén
zeket, szóval a királyi vagyon jövedelmeit, ame
lyek az utóbbi időkben, Egyiptom zavarai és ha
nyatlása dacára, még mindig hatezer talentumot 
tettek ki, azaz körülbelül huszonötmillió fran
kot. Azután hazafelé inídíult azon az utón, ame
lyen jött, mindenütt rendezkedve, intézkedve, 
tisztelgéseket fogadva, mint a birodalom igazi 
uralkodója. Artaxerxest, Media Atropatene kirá
lyát, Kisarmeniába helyezte, Herodesnek oda
adta Samariát, a sziriai partvidéket Egyiptomtól 
Tyrusig, Cleont elismerte a pontusi Comana fe
jedelmének. Barátsággal fogadta Tiridatest, aki a 
partuszok trónját követelte: mintegy megmutatni 
Itáliának, hogy véghez akarja vinni azt, ami
ben Antonius kudarcot vallott. Kelet templo
maiba visszahelyezett sok szobrot, amelyeket 
Antonius és Cleopatra elvett, és több városnak, 
például Nicomediának és Pergamusnak kérésére 
megengedte, hogy templomot állítsanak neki,
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mint a régi uralkodóknak, azzal a föltétellel, 
hogy a templomokat nemcsak neki ajánlják, ha
nem egyúttal Rómának is.

Octavianus mindez ügyek és tiszteletadá
sok közepette Keleten fejezte be a 30. évet és 
kezdte el a 31-iket, hogy tavasszal visszatérjen 
Itáliába. A 30. év vége felé Lepidus fia bolon
dul lázadást próbált Itáliában, de Maecenas 
könnyű szerrel elnyomta. Itália már nagy lel
kesedéssel várta a hazatérőt, akinek hajói roska- 
dásig voltak azzal a pénzzel, melyet Cleopatra 
drágaságaiból vertek! Minden pillanatban új ki
tüntetéseket dekretáltak: neve irassék be a Car
men saliare-be, a papnők ő érte is imádkozzanak 
a nyilvános könyörgéseken, minden nyilvános 
és magánlakomán áldozzanak tiszteletére. És 
Octavianus végre megérkezett Itáliába, általános 
örömujjongás között. Kis időre megpihent Atel- 
lában, hogy torokgyuladását gyógyítsa, melyet 
valószínűen a háborúban szerzett és Atellában 
elébe jött Virgilius, négy álló nap a nemrég be
fejezett Georgicát olvasta föl neki és elmondta, 
hogy szeretné megénekelni véghezvitt cselekede
teit. Fényesek voltak a diadalmenetek, melye
ket végre megtartottak, egymásután három 
nap: 29. augusztus 13-án, 14-én és 15-én, nagyok 
és fényesek az ünnepségek augusztus második 
felében, mikor is fölavatták azokat az emlék
műveket, amelyek Caesar végső diadalát jelké
pezték, annyi polgárháború közepette: augusztus 
18-án a divus Julius templomát, aztán a Curia 
Júlia-1, Minerva szentélyével és az ara Victoriae-1 
a Curia Júliában. Egész Itália csupa boldogság és
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csupa káprázat volt. Ügy látszott, mindazok közül 
a jelesek közül, akik a birodalom uralmáért har
coltak, ennek az utolsó, szerencsés maradéknak 
jutott végképpen Nagy Sándor és Róma örök
sége. Ügy látszott, a maga és néhány barátjának 
szertelen nagyságában végződött két évszázad 
minden háborúja és hódítása a letarolt, szomorú, 
csüggedt világban.

•- '  . \ ■



XII.

A köztársaság helyreállítása.

Octavianus pedig arra gondolt, hogy visz- 
szavonul a magánéletbe. Nem Caesar, hanem 
Sulla példáját követi. Ha Octavianus a háború 
és cselekvés férfia lett volna, mint Caesar és 
mint Nagy Sándor, akkor új és nagyobb ambí
ciókra hevült volna ahelyett, hogy beérte a 
megszerzett hatalommal, dicsőséggel és nagy
sággal. De gyönge temperamentumu ember volt, 
inkább halvérü, „intellectuer*, jobban ütött 
Brutusra és Ciceróra, mint Caesarra. Inkább 
mély, kitartó, világos eszével érvényesült, mint
sem akaratának erejével. Inkább szorgalmas 
tanulmányozó és bölcs adminisztrátor volt, 
mintsem hódító és monarka. Egészsége any- 
nyira megromlott, hogy már azokat az ünnep
ségeket sem bírta, melyeket győzelmei örömére 
rendeztek, s az ünnepségek közben többször 
megbetegedett. Torkig volt vagyonnal, dicső
séggel és hatalommal, most már csak békére,



pihenésre, nyugodalomra vágyott, hogy meg
orvosolhassa egészségét, melyet tönkretettek a 
fáradalmak, a véghetetlen várakozás, a hatal
mas gondolatok. Annyi viszontagság és veszély 
után most, hogy az egyik legborzasztóbb vihar
ból menekült meg, félt a világ uralmától. Nem 
érzett magában sem elég testi erőt, sem állha
tatos magabizást, nagyratörő buzgalmat a vál
lalására. A mai történetírók váltig erősíthetik, 
hogy Actium vizein bevégződött az utolsó pol
gárháború, de Octavianus nem volt próféta és 
nem vigasztalhatta magát ezzel a gondolattal 
ilyen holtbizonyosan Kr. e. 29 és 28 utolsó hó
napjaiban, mikor arra készült, hogy szétontsa 
Cleopatra kincseit. Ezzel a pénzontással bizo
nyára megmentette Itáliát a csődtől, mely 
annyi ideje fenyegette. Eltörölte az állam ösz- 
szes hiteleit, tehát nemcsak az adóhátraléko
kat, hanem a 43-ban proskribált lovagok ma
gánhiteleit is, melyeket az állam elkobzott, tör
vényes érvényre emelve végre az adósságok fél
törlését, ami tényleg már régebben bekövet
kezett. Végét vetette a maga és a köztársaság 
adósságainak. Kifizette a municipiumoknak 
azokat a földeket, amelyeket egy évvel azelőtt 
vásárolt, pengő pénzben talán több mint három
száz millió szeszterciuszt. Minden plebejusznak 
—  voltak 250.000-en fölül —  fejenkint 400 
szeszterciuszt adott, tehát újabb 100 milliót. 
Másik 120 milliót —  fejenkint 1000 szeszter
ciuszt —  elosztott 120.000 letelepített veteránja 
közt: Caesar 6— 7000 veteránjának, kiket Phi- 
lippi után obsitoltak, és a 20.000 légionárius
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nak, kiket a szicíliai háború után küldött haza, 
a maga és Antonius 37 légiójának, körülbelül
90.000 embernek, kiket nemrégen obsitolt, és 
akiknek éppen földeket osztott. Huszonhárom 
légióra csökkentette a birodalom egész hadsere
gét. A pénz, olyan hosszú szűkösség után megint 
keringeni kezdett, és a kamat alább szállt. De 
a forradalom füstölgő üszkei között megbízható 
uralmat szervezni nehezebb föladat volt, mint 
a nemzet vagyonát rendezni. Erre elég volt a 
bőséges préda, arra kevés volt egy vagy né
hány férfiúnak az akarata. Ügy hiszem, rosz- 
szul ítélik meg Antonius reformját, akik azt 
mondják, hogy az antik világnak választania 
kellett: vagy a köztársaság uralkodjék,* vagy 
egy ember. Mikor egyetlen embernek az ural
máról van szó, nagyon könnyű megfeledkezni 
arról, hogy az épp olyan lehetetlen a köztár
saságban, mint a monarkiában, mert még egy 
új Herkules vagy Atlasz sem tudott volna egy
maga, dolgozótársak nélkül elkormányozni 
akkora birodalmat. Igazabb tehát azt mondani, 
hogy az alternatíva az uralkodásra szükséges 
dolgozótársak számán, összeválogatásán, el
rendezésén fordult meg. Az volt a kérdés, vájjon 
a birodalmat, akárcsak Nagy Sándor utódainak 
ázsiai inonarkiáit, bürokrácia kormányozza-e, 
melyet az államfő tetszése szerint toboroz min
den társadalmi osztályból és minden nemzet
ből, s amely aztán tőle függ és törvényesen 
nem szegülhet ellene? Vagy pedig még köztár
sasági hivatalnokoknak kellett a birodalmat 
kormányozniok, kiket a komiciumok és a sze
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nátus választanak a birodalomban kis ariszto
kráciát képező római polgárokból, az utódlás 
szabályai szerint, a régi törvények szabta idő
közökben? Vagy pedig megpróbálkozzanak-e a 
két rendszer elegyítésével, tarkításával? A mo- 
narkikus uralom velejében annyit jelentett volna, 
hogy egy család részben vagy egészen bitorolja 
a hivatalnokok kijelölésének és a kormányzási 
szabályok megállapításának jogát, melyet a köz- 
társasági hagyomány a szenátori arisztokrácia 
tekintélyes családjaira, a lovagok és a komiciu- 
mokban szavazó középosztály sűrűbb tömegére 
osztott. Julius Caesar csakugyan megpróbálta 
utolsó esztendeiben, hogy a kozmopolita bürok
rácia elvét bevezesse, szolgáit és fölszabadultjait 
helyezve sok hivatalba. A triumvirek és Sextus 
Pompeius is bőségesen alkalmaztak szolgákat és 
fölszabadultakat a polgárháborúk idején, amaz 
általános hajrá zűrzavarában. De vájjon eltöröl
hetik-e most a latin intézmények, hagyományok 
és szokások egy részét, hogy tágabb teret enged
jenek nekik?

Az erőtlen triumviri uralomnak a válságos 
pillanatokban népszerűsítenie kellett a köztár
saságot, szertelenül megnövelve a szenátorok és 
hivatalnokok számát, a római nemesség kitün
tetéseit szétosztva egész Itália középosztályának, 
obszkúrus tömegének. Mire eltűnt az az arisz
tokrácia, mely Caesart a keleti rabszolgák és 
fölszabadultak iránt való hajlandóságáért meg
ölte, már a szenátorokból, lovagokból, régi 
kvesztorokból, prétorokból, konzulokból uj oli- 
garkia alakult, jóval veszendőbb, de egyúttal sü-

Ferrero: Ráma nagysága és hanyatlása. IV. 15
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rübb is, amely semmi áron le nem mondott 
volna rangjának kiváltságairól és jogairól. Egész 
Itália középosztályában azt a reménységet ger
jesztette jószerencséjük példája, hogy valami
kor az ő családjuk is nemességre jut ilyen mó
don. Ez a szedett-vedett oligarkia, mely nagyrészt 
obszkúrus, tudatlan, semmi tekintélyű és nem 
éppen nagypénzü személyekből alakult, termé
szetesen nem azért vágyott a közhivatalokra, 
hogy úri módon a nép üdvére gyakorolja őket, 
hanem hogy meggazdagodjék rajtuk! Az egoiz
mus az utóbbi húsz esztendő alatt minden alak
jában megnövekedett, a cölibátustól a katonás
kodás rettegéséig, a jövedelmeden közhivatalok 
nemszeretéseig. Kevés volt az olyan ember, 
aki hajlandó volt ingyen is szolgálni az államot. 
Az edilség elől, amelyben csak költeni lehetett, 
haszonszerzés nélkül, mindenki menekült. De 
amilyen szűkében voltak a jó kormányzás ké
pességének, olyan nagy, eleven és makacs volt 
az a vágyódás, hogy megtarthassák a hatalom 
tisztességeit épp úgy, mint a jövedelmét. A kon
zervatív nacionalizmus növekvő terjedése, az a 
hajlandóság, hogy megcsodálják a régi Rómát, 
visszatérjenek a nagy birodalom kis kezdeteihez, 
részben műve volt Itália jómódú osztályai 
ama törekvésének is, hogy az uralom mo
nopóliumát továbbra is a maga kezében 
tartsa. Ez a nacionalizmus szétáradt most 
mindenfelé, mint egy rohanó víz, amely át
törte gátjait. Vitte, sodorta az imperializ
mus új rajongása. Octavianus maga is hevítette 
ezt az érzést Antoniusszal való küzdelmei idején
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és most sokan, akiknek semmi kedvük sem volt 
Cincinnatus módjára élni vagy Decius Mus 
módjára halni, Róma nagyságáért lelkesedtek, 
ünnepelték Egyiptom meghódítását és meg akar
ták fenyíttetni azokat a népeket, amelyek az 
utóbbi években föllázadtak. Csodálták a régiek 
erényeit és bölcsességét, megértve a társadalmi 
osztályok eleven haszonsejtő intuíciójával, hogy 
minél jobban csodálják és félik az itáliai né
pet, annál könnyebb lesz minden itáliainak a 
helyzete az egész birodalomban, és minél jobban 
tisztelik Róma múltját, annál nehezebb lesz meg
tépázni az itáliai oligarkiának uralmi jogait. A 
régi köztársaság intézményeinek, szokásainak, 
erkölcseinek bámulata minden osztályban elter
jedt, töltekeztek vele Octavianus barátai, a for
radalom parvenu-i, a gondolkozók és az iroda
lom, a közérzés mutatója. Virgilius a Georgica 
befejeztével afféle irodalmi megtérésből elővette 
ifjúkori eszméjét, hogy nagy nemzeti költeményt 
ír Ennius modorában, de a maga stílusával, 
mely a könnyűvérü és elegáns görög múzsákkal 
való hosszú kéjenckedés alatt annyira elfinomo
dott. Titus Livius, a padovai ifjú, már készít- 
gette anyagát római történelméhez, mely alakja 
és szelleme szerint nagy himnusza lett a múlt
nak. Alakja szerint azért, mert Sallustius iro
dalmi revoluciója után az új történetíró vissza
tért a hagyományos annalisztikához, de meg
élénkítette hatalmas művészetének könnyedségé
vel és fényével. Szelleme szerint azért, mert esz
ményítette a régi arisztokratikus uralmat, a régi 
diplomáciát, a régi bölcsességet, félelem nélkül
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igazságot téve a nagy viszályban legyőzőitek 
emlékezetének, szigorú ítéletet mondva még 
Caesarról is. De még fontosabb jelei voltak az 
időnek azok az új költői művek, amelyekhez 
Horatius fogott. Ez a nagy stiliszta nem lírikus 
volt, hanem kritikus. Cicerónak nagyobb lírai 
lendülete volt, mint neki. Nem is tévesztette 
meg az a divatos hóbort, hogy mindenki a nagy 
birodalom kis kezdeteit emlegette, belelátott 
minden ellenmondásába, hamisságába, hazug
ságába, átlátta azt is, milyen érdekek öltöztek 
ebbe az idillikus ruhába. Bár a Szatírák máso
dik könyvében ő is az új erkölcsöt terjesztette, 
olykor már félbeszakította önmagát e propa^ 
ganda közben, mintegy maga megcsúfolására. 
Második epodoszában pedig leírja Alfius uzso
rást, aki nagy dicséretet szaval a rusztikus élet
ről, de a végén , . . torkát metszeti adósainak. 
És második könyve hetedik szatírájában szinte 
azzal tölti kedvét, hogy lerontja az előzőket, ki- 
gúnyoltatja magát a Szaturnáliák ünnepén a 
tulajdon rabszolgájával.

—  A régi időket magasztalod, de ha ben
nük kellene élned, ugyan kétségbe esnél . . .  A 
falut dicséred, de mikor ott vagy, alig várod, 
hogy visszatérj a városba . . . Azt mondod, unal
mas néked meghívás és cerimónia, de ha Mae- 
cenashoz kell menned vacsorára, mely bo- 
londulás, mely lárma, mely szidalmak! Hamar, 
az olajat! Ugorjatok, ti lusták, hol maradtok?

De még ez a kritikus elme is nagyobb buz
galomra lendült szokott lomhaságából és egész 
sorozat hősi és polgári ódát kezdett írni, gazdag



ANTONIUS ÉS CLEOPATRA 277

változatával a latinul még nem használt görög 
metrumoknak. Meg verselte a régi idők nagysá
gát, az erkölcsi reform szükségét, a nagy biroda
lom kis kezdeteihez való visszatérés közös vá
gyát, az új háborús és hadi dicsőség reményét. 
A versek formája csodálatos a rövidségük festői 
erejével, ihletük hideg, fölösleges és túlságos sú
lyos bennük a történelmi és mitológiai erudició, 
nem valami eleven a pindaroszi szárnyalásuk: 
de fontos bizonyságai a köz érzelmeinek. Ügy 
látszik, ebben az időben íródott a harmadik 
könyv XXIV. ódája, melyben a költő fölpana
szolja a művelődés átkait, eszményíti a barbár 
életet, azt mondja: a polgárháborúk meg nem 
szűnnek addig, amíg meg nem orvosolják az er
kölcsök romlását, ki nem oltják a szívekből a 
rút kapzsiságot, férfias neveléssel föl nem fris
sítik az ifjak kiaszott generációját, amely ért a 
kockajátékhoz, de a lovat nem tudja megülni. 
Végül buzdítja azt, aki a népek atyja névre 
méltó akar lenni —  célzás Octavianusra —  
hogy zabolázza meg az általános szabadosságot. 
Olykor ez a nagy probléma a maga személyes 
esetévé zsugorodik, mint az első könyv XXXI. 
ódájában, amelyben Horatius azon örvendezik, 
hogy egyszerűen és józanul él, olajbogyóval, ci
kóriával, mályvával. De a második könyv XV. 
ódájában újra fölpanaszolja az általános nagy 
fényűzést, visszasírja azokat az időket, mikor a 
magánosok szegények voltak és az állam gaz
dag, a polgárok kunyhókban éltek és a templo
mok pompázón emelkedtek égnek, nem omla
doztak, mint akkoriban Rómaszerte. Ezeket a
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gondolatokat ismétli, más formában, a XVIII. 
óda is.

Meg volt-e Octavianusnak a sok botrány, 
balsiker, szerencsétlenség, a triumvirátus hosszú 
és semmitvégző zűrzavara után a szükséges te
kintélye és hatalma ahhoz, hogy elleneszegüljon, 
ennyi érdeknek és ennyire divatos érzésnek, mi
kor még Caesar sem birt velük Gallia meghódí
tása és a viharos polgárháborúk után? Nem. Az 
ő helyzete egyike volt a legsajátosabb helyzetek
nek. Bizonyára az actiumi ütközettel és Egyip
tom meghódításával nagy bámulatot érdemelt ki 
és elfeledtette sötét múltját. De nem volt meg az 
a félelmetes presztízse, amely megvolt a konzer- 
vativeknél Sullának, mikor hazatért Ázsiából, 
sem az, amely megvolt a népnél Caesárnak a 
pharsalusi ütközet után. Nem áltathatta magát 
azzal, hogy Egyiptom jövedelmes, de könnyű 
meghódítása elég kárpótlás volt mindazokért a 
véghetetlen bajokért, melyeket, ha nem is az 
ő személyében, de az ő pártja és a triumviri ura
lom Itáliában okozott. Képzelgőbb és oktalanabb 
ember elhazudhatta volna ezt magának, de ő nem. 
Különben pedig rendkívül megfélemlíthette An
tonius példája is, aki olyan tartós szerencséből 
egyszerre olyan mélyre bukott azért, mert meg
sértette az itáliai oligarkia érdekeit és balitéle- 
teit. Igen, most őt is égig emelték, mint néhány 
éve Antoniust, neki is elébe hajlott az abszolút 
hatalom ága: de éppen ezért még inkább érezte, 
mennyire kötelessége most már beváltania ezer
szer és olyan ünnepélyesen tett ígéretét, a köztár
saság heljTeállítását. Semmi kétség, Itália darab
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ideig békén tűrte volna, hogy megfeledkezzék 
Ígéretéről, de Antonius példája figyelmeztette, 
ha egyszer lesújt rá valamely csapás —  s a dol
gok méhe meglepetésekkel volt tele! —  ha sú
lyos kudarc éri, akkor a csöndes bosszúság egy
szerre kirobban és talán a polgárháború elpi
hent gyülölségeit is fölriasztja! És kudarc azért 
is könnyen érhette, mert az itáliai oligarkia ami
lyen makacsul ambicionálta kiváltságai megtar
tását, annyira híján volt a kellő képességeknek 
és kellő férfiaknak, hogy hozzáfoghasson a 
mindenektől óhajtott megújhodás nagy művéhez. 
Mindenki akarta a reformot: szóval. De senki 
sem akart fáradozni és szenvedni érte. Octavia- 
nus 28 elején, mikor mint konzul elrendelte a 
negyvenkét évig elhanyagolt cenzust, mert meg 
akarta tisztítani a szenátust a nagyon szemtele
nektől, körülbelül kétszáz nevet szedett lajst- 
roba. Kénytelen volt ezzel a szigorú eljárás
sal, melynek keserűségét úgy próbálta megéde
síteni, hogy a kikergetés botrányának és szégye
nének elkerülésére valamennyit fölszólította, 
mondjon le önként hivataláról, ne menjen többé 
a szenátusba és ne éljen rangjának kiváltságai
val. Hiú csalódás: mindössze hatvanan adták 
meg magukat, a többi százötven megvárta, hogy 
kikergessék. Viszont a szenátus minden komoly 
és költséges közügyet hamarosan Octavianusra 
hárított. Rábízta még annak a nyolcvanhét ró
mai templomnak a javíttatását is, amelynek a 
polgárháború nemtörődömségében félig elpusz
tultak. Horatius rögtön szép ódát írt, a harmadik 
könyv VI. ódáját:
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Delicta maiorum immeritus lues, 
Románé, donec templa refeceris 
Aedesque labentes deorum . . .

amelyben azt mondotta, hogy bőség és béke 
csak a megújult nemi és családi tisztesség kút
fejénél forrásozhat. Kikelt az asszonyok léha és 
nagyvilági nevelése ellen, amely annyi elszegé
nyedett nemesi család matrónáit rábírta arra, 
hogy eladják magukat gazdag kereskedőknek. 
Megemlékezett az elmúlt idők ifjúságáról, ame
lyet olyan keményen neveltek és amely olyan 
erősre nőtt. És végül szomorú pillantást vetett a 
generációk egyre satnyább rendjére:

Aetas parentum, peior avis, túlit 
Nos nequiores, mox daturos 
Progeniem vitiosiorem.

De mikor alkalma került, magasztalta a ma
gánélet boldog tétlenségét, annak az örömét, aki 
szabad lehet a közhivatalok nyűgétől, a politiká
val nem foglalatos polgár szabadságát. Ugyanez 
az ellenmondás megvolt a néhány fönnmaradt 
nagy családban is. Asinius Pollio barátja volt 
Octavianusnak, de vele egyenrangúnak tekin
tette magát és nem akart már egyébbel foglal
kozni, csak az irodalommal és a művészettel, a 
polgárháborúkról akart nagy történelmi mű
vet írni. Marcus Crassus, a nagy milliomos fia, 
aki Metellus Creticus leányát vette feleségül, a 
Balkánon harcolt, de hát ő, a dúsgazdag, csak 
nem fog tovább is fáradni vesződni az államért?
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Valerius Messalára talán még jobban lehetett 
számítani, de Messala republikánusabb volt va
lamennyinél, s még Octavianus előtt sem titkolta 
hűséges csodálatát Brutus iránt. Maecenas aligha 
törődött valami nagyon monarkiával és köz
társasággal, hanem jobb szeretett volna vissza
vonulni a gondoktól, hogy nagy vagyonát élvez
hesse és semmi áron nem akart meg szenátor 
sem lenni. Agrippa, a fáradhatlan, sokoldalú és 
nagyeszű Agrippa volt az egyetlen, akinek segít
ségét remélhette Octavianus a világ kormányzá
sában, amelyre a szenátus hívta, azzal a néma 
föltétellel, hogy a szenátorok egyetlen kiváltságát 
sem bántja. Pedig a birodalom olyan félelmetes 
állapotban volt! Itália és Kelet csupa füstölgő 
rom. Túlsó Gallia és Hispánia szinte végig egy, 
lázadás. Marcus Crassus kénytelen volt Macedó
nia határainak védelmére ekszpediciókat vinni 
Mysiába és a basztárniak közé. Egyiptomban ak
kora volt a lázongás, hogy Cornelius Gallusnak 
gyors hadi menetelésre kellett indulnia az ország 
belsejébe. Az imperiális uralom alapjai recseg- 
tek-ropogtak, és ugyanakkor a közvélemény föl
verődött nemzeti büszkesége és háborús kedve, 
amelyet Octavianus az Antonius ellen való küz
delmekben cirógatott, most bosszúálló és hódító 
háborúkat követelt. Horatius könnyedén végig
csinálta ezeket a hódításokat térképen, a többiek 
is könnyedén végigcsinálták szóbeszéddel, de 
Octavianus annyira meg volt győződve a hadi
költségek leszállításának sürgető szükségéről, 
hogy huszonháromra csökkentette a légiók szá
mát. 150.000-nél kevesebbre apasztotta —  se
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gítőcsapatokat és a lovasságot is beleértve —  
egy ekkora birodalom egész hadseregének létszá
mát és nekilátott áz itáliai és itáliánkívüli tele
pítések meggyorsításának. Fölvette Caesarnak 
azt az eszméjét, hogy Carthagot és Corinthost 
kolonizálja s igyekezett jómódú és békés birto
kosokká változtatni a maga és Antonius hajdan
volt katonáit. Az actiumi ütközet után vásárolt 
községi birtokokból apró szántóföldeket adott a 
katonáknak, kik közül sokan decuriók lettek a 
municipiális szenátusokban. így aztán lassan- 
lassan a 90.000 veterán ezekkel a földekkel és 
a háborúkban megtakarított pénzen kezdett jó
módú polgárrá válni sok városban, amelyek 
közt valószínűen ott volt Ateste, Brescia, Parma, 
Tortona, Rimini, Fano, Spello, Pisa . . .

Semmi különös nincs tehát abban, hogy 28 
elején egy természete szerint nem éppen heves 
szenvedélyű, nyugalomra vágyó, beteges ember 
azt forgatta eszében, hogy követi Sulla példáját 
és magánéletre tér, bár a szenátus elhalmozta ki
tüntetéssel, princeps-évé nevezte ki és ráruházta, 
mint Caesarra, az imperator diadalmi és örökös 
címet. De akármilyen szándékokkal volt is Octa- 
vianus, sürgősen el kellett látni valamely módon 
az állam pénztárát, amely még mindig üresen 
állt . . . Octavianus nagy összeget adott a ma
gáéból, de nem használta föl az alkalmat —  pe
dig olyan könnyű lett volna —  hogy kezére ke
rítse a közpénztárt, mint Caesar tette. Még a ke
zelését sem vállalta és mert azt sem akarta, hogy 
az állampénztár a hivatalviselt férfiak kezén 
maradjon, akik olyan rosszul kezelték, közép-



ANTONIUS ÉS CLEOPATRA 283

útat választott. Elhatározta, hogy az aerariumot 
két praefecti aerarii saturni fogja kezelni, 
akiket a szenátus minden évben prétorviselt 
hivatalnokok közül választ. Ezzel lemondott 
a polgárháborúk legdúsabb prédájáról: a 
birodalom kincstáráról. És egyik lemondás 
a másik után következett volna, és vissza
adott volna mindent, ha visszatérhetett volna 
a magánéletbe az, aki Actiumot harc nélkül 
nyerte meg. Octavianus a köztársaság leg
tekintélyesebb, leghatalmasabb és leggazdagabb 
férfia volt, s hogy ő maradjon a köztársaság 
feje, arra sokaknak volt szükségek. A veterá
noknak, kik földeket kaptak, a proskribált javak 
vásárlóinak, a megbizatáshoz vagy szenátusságra 
jutott hivatalnokoknak: szóval mindazoknak, 
kik tizenhét év zűrzavarában megkaparítottak 
valamit, Agrippától az utolsó és legobszkúrusabb 
decurióig. Nincs benne tehát semmi különös, 
hogy 28-ban barátai erősen dolgoztak rajta, hogy 
szándékáról lebeszéljék: nem voltak híján a jó 
argumentumoknak, mint azt vakmerőség nélkül 
következtethetjük a tanácskozások eredményé
ből. Nem lehetett többé úgy állítani helyre a 
latin köztársaságot, amilyen régente volt, meg
újítva azt a két alapelvet —  a rendes hivatalok 
kollégialitását és rövid lejáratát —  melyen a 
köztársaság az egyszerű élet, jámbor erkölcsök, 
erős arisztokrácia, eleven tradiciók idejében bát
ran nyugodhatott. Most, hogy a tradíciók any- 
nyira elszürkültek, a hivatalok rövidsége lépten- 
nyomon megszakította a kormányzat folytonos
ságát. A hatalomért való bősz tülekedésben a
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kollégialitás a fölforgatás rettentő eszközévé lett 
a pártok és klikkek kezén, akik, ha egy-egy ál
lásba bejutottak, arra használták föl, hogy gán
csot vessenek az ellenpárti hivatalnok munká
jának. Nem zúdulnának-e ezek a bajok megint 
a köztársaságra, ha visszaadják neki szabadságát 
az ősi szabás szerint? Legalább is egy auktori
tást meg kellett alapítani, amely aztán rövidre 
fogja a pártok és a hivatalnokok kantárszárát. 
Még Cicero is, aki jobban hajolt a konzervati- 
vek, mint a forradalmárok felé, a De Republica 
lapjain Polybiusnak és Aristotelesnek azt az esz
méjét fejtegette, hogy a belső viszályokban el
gyötrődött államoknak szükséges a törvényes 
fórumok útján egy főhivatalnokot választat- 
niok, meghatározott időre. Egy főhivatalnokot, 
akit alávetnek ugyan a közös, tehát köztársasági 
törvényeknek, de hosszabb ideig tartó, nagyobb 
kompetenciájú hatalommal ruházzák föl, mint a 
többieket és aki egymagában áll. ö  aztán a maga 
személyes és törvényadta tekintélyével köteles
ségükre tudja szorítani a többi hivalnokokat, s 
meg tudja akadályozni a hivatalok önkényes bi
torlását épp úgy, mint vétkes elhanyagolását. És 
ki más gyakorolhatta volna ezt a hivatalt, mint 
az actiumi győző? Nagy súllyal eshetett latba 
Octavianus elhatározásánál egy másik dolog is. 
A birodalom általános rendetlensége és szegény
sége mellett Egyiptom —  mely a maga kincsei
vel hozzájárult egy rettenetes csőd és új forra
dalom elhárításához —  a legfőbb és legbiztosabb 
pénzforrásnak tűnhetett, legalább is a közel jövő 
szükségleteire. Maga Octavianus és talán több
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jeles barátja, akárcsak Maecenas, Egyiptomban 
tudta legértékesebb javait. De nagyon kockáza
tos dolog lett volna prokonzul alá rendelni 
Egyiptomot, megsértve monarkikus büszkeségét 
és érzelmét ennek az országnak, melyen kezdett 
kezdetétől mindig király uralkodott. Szükséges 
volt, hogy a népet továbbra is meghagyják ab
ban az illúzióban, hogy fejedelem kormányozza
—  még ha messze van és Rómában székel is
—  aki miniszterét küldi Alexandriába és ez a 
fejedelem nem lehetett más, mint Egyiptom 
meghódítója. Már pedig hogyan ámítsák Egyip
tomot azzal, hogy Octavianus a fejedelme, ha 
egyszer Octavianus nem marad meg a köztársa
ság élén?

Octavianus végül is kénytelen volt megadni 
magát és belenyugodott, hogy megpróbálja 
valóra váltani a De Republica eszméit, meg
tartva auktoritásának egy részét: a lehető legki
sebbet, hogy a helyreállított rend föl ne billen
jen. Legnagyobb veszedelme az volt a közbéké
nek, hogy a katonai vezénylet megoszlott, s min
den hadseregnek megvolt a maga vezére, akit 
mindössze a szenátus ellenőrzött. Béna, válta
kozó, haszontalan ellenőrzés, amely nem tudta 
útját szegni annak, hogy merész és ügyes vezé
rek a maguk nagyravágyása szolgálatára, sőt 
polgárháborúkra használják föl a seregeket. Oc
tavianus tehát magára vállalta az összes hadak 
vezényletét, olyan módon, hogy minden tiszt és 
katona tőle függjön és neki legyen felelős. De ezt 
a tisztséget nem új és forradalom eszközökkel 
akarta megszerezni, hanem a szen§tussal, meg
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szavaztatva magának tíz évre minden olyan tar
tomány prokonzulátusát, amelyben állandó vagy 
átmeneti okból katonaságot kellett tartani. Kez
detben csak három ilyen tartomány volt: Szíria, 
melybe egyik pillanatról a másikra betörhettek 
a partuszok, Cyprusszal, azután a mindig nyug
talan és kevéssé biztos határú túlsó Gallia és 
Hispánia, mely egy idő óta lázadásban volt. A 
többi, tehát leggazdagabb tartományokat to
vábbra is a szenátus által kinevezett rendes hi
vatalnokok, a prokonzulok és proprétorok kor
mányozták, a szenátus visszakapta minden ha
talmát, a komiciumok újra visszatérhettek a hi
vatalnokok választásához és törvények elfogadá
sához. Rómában is szükség volt egy auktori
tásra, aki megfékezze a városi hivatalnokokat és 
ellenőrizze a szenátust, megsarkantyúzza vagy 
visszatartsa, ahogy a szükség kívánja .. . Octa- 
vianus vállalta ezt a megbízatást is, belement 
abba, hogy konzullá nevezzék ki ama tíz esz
tendőre, melyben prokonzul lesz. ö  tehát egy,és 
ugyanazon időben lesz konzul és prokonzul, 
kedvére Rómában maradhat mint konzul, a tar
tományokat legátusaira bízva, vagy elmehet a 
tartományokba mint prokonzul, Rómától és Rá
bától távol kormányozva. Közben, a római állam 
élén maradva, Egyiptom előtt úgy szerepelhet, 
mint királya és a Ptolomaeusok törvényes 
utódja. így folytathatja, okos mértékkel, Anto
nius furcsa keleti politikáját, amely akármilyen 
túlságba ment is, szükséges volt, ha egyszer túl
élte Antonius pusztulását tulajdon vetélytársa 
művében! Ez az egyesítése két olyan hatalom
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nak, mely a régi alkotmányos jog szerint meg 
nem fért egymással, kétségtelenül forradalmi 
újítás volt, keleti toldaléka a régi alkotmány
nak, de nem volt precedensek nélkül, mert né
hány hónapig már gyakorolták 52-ben, mikor a 
Clodius halálára következett zendülések és Ver- 
cingetorix lázadása félelmében Pompeiust kon
zullá és prokonzullá nevezték ki egyazon időben. 
És sokkal kisebb forradalom volt, mint amilyen 
a monarkia megalapítása lett volna, mert sér
tetlenül hagyta a köztársaság lényegét. Mindent 
összegezve tehát fölvették azt az eszmét, melyet 
a konzervativ-párt a polgárháborúk előtt han
goztatott már, megalapítottak egy új, társtalan, 
de köztársasági hivatalt, melynek új neve prin- 
ceps lett: tisztára latin és köztársasági szó és 
gondolat, melynek egészen más jelentősége ala
kult a mi nyelvünkben, pedig elsőt, legfőbbet je
lent és elnök-nek kell fordítani. Octavianus meg
valósította azt a tanácsot, melyet 44, szeptember 
másodikán hiába adott Cicero Antoniusnak a 
szenátusban: libertate esse parem caeteris, prin- 
cipem dignitate, hogy első polgár legyen egyen
rangúak köztársaságában. Elfogadta a latin köz
társaság egyedülvaló elnökségét tíz évre az ösz- 
szes hadak fővezényletével és bőséges, de alkot
mányos hatalommal, amelynek révén inkább 
hasonlít az amerikai konföderáció elnökéhez, 
mint egy ázsiai fejedelemhez.

Mikor Octavianus elhatározta magát, Ho
ratius ezt bejelentette első könyvének má
sodik ódájával, melyben Róma oltalmára 
és a polgárháborúk megszüntetésére kérte Ápol-
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lót, a kultúra istenét, Vénuszt, a termékenység 
istennőjét, Merkúrt, a kereskedelem és az anyagi 
bőség istenét. Merkúr ifjú vonásaiban Octavia- 
nust ábrázolta, Caesar megboszúlóját, aki elon
totta Itáliában Cleopatra kincseit:

Hic ames dici páter atqae princeps. 

Valószínűen ebben az időtájban írta híres ódáját: 

Odi profaniim vulgus et arceo

Azt hiszem, a félig abszolút hatalom letevé
sére céloz, amelyre Octavianus éppen készült, 
megmutatva a hatalom hiúságát, a zsarnokok 
gyötrelmeit, akik nem ízlelhetik meg az élet 
szerényebb örömeit sem. És ehhez az ódájához 
csatolt még egy másikat, a harmadik könyv ne* 
gyedik ódáját, hogy a rómaiakat az ifjúság fér
fiasabb nevelésére buzdítsa, és a katonai vitézsé
get, a honszerelmet és a vallásosságot magasz
talja. Ezalatt 28 vége felé sebtében megtörtént 
az egyezség Octavianus és a szenátus szófogadó 
többsége közt. 27 január 13-án Octavianus, aki 
már hetedízben volt konzul, megjelent a szená
tusban és ünnepélyes beszéddel kijelentette, hogy 
lemond az összes ráruházott rendkívüli hatal
makról s a szenátus és a komiciumok kezébe 
teszi le a köztársaság kormányzását. És ekkor a 
szenátus, nem tudjuk, kinek a javaslatából, kon
zul létére tíz évre ráruházta Szíria, Hispánia és 
Gallia prokonzulságát. Január tizenhatodikán a 
szenátus és a nép hálája jeléül az Augustus ci-
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mét ruházta rá. Ezzel a címmel mintegy szent 
jelleget tulajdonítottak az új prirtceps-i hivatal
nak, melyet Pompeius hasztalan próbált gyako
rolni Clodius híveinek zavargásai közepette, hu
szonöt esztendővel azelőtt. Cicero diadalmasko
dott, a köztársaság meg volt mentve és a monar- 
kikus ábránd, mellyel Caesar utolsó hónapjai
ban áltatta magát, megint szétfoszlott egy év
századra! A modern történetíróknak szerintem 
nincs igazuk, mikor ezt a reformot makacsul 
olyan kieszelésnek tartják, amely köztársasági 
ruhába öltöztötte a monarkiát. Nincs igazuk, mi
kor Augustus reformját diarkiának tartják, a 
hatalom megosztásának a szenátus és a prirtceps 
közt. Augustus helyre akarta állítani a római 
állam egységét, melyet Itália végtelen szerencsét
lenségére szétroncsolt amaz igazi diarkia, amivé 
a triumvirátus Lepidus letétele után változott. 
Vissza akarta helyezni az egész birodalmat a 
szenátus tekintélye alá, a szenátust pedig elnök 
fölügyelete alá, aki mérsékli és vigyázza az intéz
ményeket. Helyre akarta állítani a köztársaság
nak nem az alakját, hanem a lényegét, azaz le
hetőség szerint meg akarta tartani a birodalom 
kormányzását a kicsiny itáliai oligarkia kezén, 
a régi idők formái, hagyományai és rendelkezései 
szerint. Látni fogjuk, hogy Augustus egész tör
ténete csodálatosan érthetővé lesz ebből az egy 
föltevésből. És ez a magyarázat nem is tűnnék 
sajátságosnak, hanem igenis valószínűnek és 
teljesnek, ha az összes modern történetírók nem 
nagyítanák és egyben nem kicsinyítenék túlsá
gosan egy konok balitélet révén a Kr. e. 27. év

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. IV. 19
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politikai reformját. Összezsugorítják, mikor ko
médiává silányítják, melyet a győztes és a sze
nátorok eljátszottak a szenátusban, Róma le 
szedésére. Nagyítják, mikor a római monarkia 
megalapításának utolsó, döntő tényéül tekintik. 
Octavianus sem a kortársait nem akarta meg
tréfálni, sem forradalmat nem akart véghez
vinni, melynek következéseit a századok meg- 
érezzék. Ő csak a jelen bonyodalmait akarta 
megoldani egy olyan cselekedettel, mely az ő 
szándéka szerint eleget tett a közel jövő szükség
leteinek, tehát csak a senatus-consultum által 
meghatározott tíz évre volt érvényes. A. tíz év 
leteltével, ha a dolgok állapota megváltozik, 
ő is megváltoztatja viselkedését és szándékait. 
Annyi legalább is tény, hogy fönntartotta azt a 
jogát is, hogy az elnökséget tíz évnél előbb is 
otthagyhassa, ha úgy látja, hogy ezt a közügy 
veszedelme nélkül megteheti. És olyan különös 
lenne, hogy az actiumi ütközet után két és fél 
esztendővel ki akarta elégíteni Itália közép- és 
felső osztályainak köztársasági aspirációit és ér
zelmeit? Még ha nem akarnánk is számba 
venni —  pedig nagyon fontos észrevétel —  
azokat a nagy politikai és gazdasági érdekeket, 
amelyek egész Itáliát arra ösztökélték, hogy 
a köztársasági intézményekkel megőrizzék a 
birodalom kormányzásának monopóliumát, 
gondoljuk meg, hogy az egész antik iroda
lom bizonysága annak, milyen mélyen beleivód
tak minden görög-itáliai köztársaságocskába a 
köztársasági eszmék, tradíciók, érzelmek, milyen 
nehéz munka volt megfosztani őket szabadsá-
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guktól még akkor is, mikor ez a szabadság csak 
hitvány látszattá szegényedett. Görögországban, 
minden baja és gyötrelme dacára is, csak az 
idegen hódítók könyörtelen ereje tudta végképp 
megdönteni a tömérdek kis köztársaságot. Róma 
köztársaságát azonban nem tudta leigázni idegen 
monarkia, hanem ő pusztította el Nagy Sándor 
minden nagy monarkiáját. És ki nem tudja, 
hogy a siker még a legrosszabb uralmat is kon
szolidálja? Ki merné föltételezni, hogy egy ál
lam, melynek ilyen szertelen sikere volt, egyik 
napról a másikra elveszhetett egy vagy néhány 
ember államcsínyjétől? Gondoljuk el: az antik 
Róma köztársasági tradíciói, melyek a klasszi
kus műveltség révén hozzánk is eljutottak, 
még olyan erősek, hogy táplálták a francia 
forradalmat, a 48 forradalmait és a XIX. szá
zad liberális mozgalmát, táplálják azt a nyug
talanságot, melyben ma az óriási orosz biroda
lom hánykódik. Elképzelhetjük-e, hogy nem 
lett volna semmi erejük Caesar és Augustus ide
jén, mikor megvolt még az a birodalom, melyet 
a köztársaság hódított? A köztársasági tradíciók 
kemény kitartása szükséges következménye volt 
Róma rendkívüli diplomáciai és katonai hódítá
sainak, melyeket a köztársaság utolsó két év
századában művelt, Cannaetól Alexandria meg
vételéig. Nem csoda, ha a bizonytalan és fáradt 
Augustus a triumvirátus szerencsétlenségei, 
botrányai és diszkreditálása után nem mert 
hozzányúlni a köztársaság szent lényegéhez, mi
kor hiszen a mai Európa is annyit köszönhet a 
köztársaság győzelmének: főképp azt, hogy min

1 9 *
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dig tüzelték-mozgatták bizonyos nagy szabad
ságeszmék, s így története nem vált annyi zsar
noki monarkia egyhangú sorozatává, melyek 
egymás roncsain kerültek hatalomra, mint ami
lyen Kelet története.

És így, a római szenátusnak ezekkel a 
nyugodt üléseivel végződött a történelem egyik 
óriási vonaglása, fejeződött be az a forradalom, 
mely 106 évvel azelőtt Tiberius Gracchus tribun- 
ságával kezdődött, és velük megkezdődött lassan- 
lassan, anélkül, hogy valaki észrevette volna, a 
világ új története. Nagy, ünnepélyes pillanata a 
világtörténelemnek ez a pillanat, mellyel az or
kánok nagy századának elbeszélése végződik. 
Milyen rettenetes vérözön következett a római 
polgárvér első csöppjeire, melyet Róma földjén 
132-ben Opimius konzul és a nemesek elöntöt
tek, megriadva a fiatal Gracchus agrárkövetelé
seitől! Az egész birodalmon elfolyt és minden 
föld ivott belőle. Egy iszonyú mészárlásban 
veszítették színüket-javukat Róma legjelesebb 
családjai, tömérdek uralkodó, sok-sok apró és 
nagy állam, az itáliai nép, az ázsiai törzsek, a 
kontinentális Európa legelevenebb barbár népei. 
És a hatalom most végül obszkúrus népség ki
csiny, elaggott oligarkiájának kezére jutott, 
amely sietve fölkapaszkodott Róma nagy ariszto
kráciájának üresen imaradt helyére, csak azért, 
hogy nyugodtan élvezhesse tulajdon nagyságát 
és emiatt kész volt megadni a legnagyobb hatal
mat és kitüntetést fejének, a vellitraei uzsorás 
unokájának, egy 36 éves korára elöregedhett, 
gyönge, tétova, beteges, ingatag férfiúnak, ki
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visszautasította a világbirodalmat, Róma és 
Nagy Sándor örökségét, melyet egy kézbe mar
kolt a szerencse. A történelem egyik legretten
tőbb harcát, melyben annyi nagy hadvezér el
veszett, végképp megnyerte egy olyan férfiú, 
aki soha még egy csatározást sem tudott vezé
nyelni. Azoknak a hadaknak a vezénylete, ame
lyek emberemlékezet szerint a legnagyobb hódí
tást vitték véghez, egy beteg emberre jutott, aki 
nem mert többé a* napra állani födetlen fővel, 
nem mert többé lóra szállni, nehogy elfáradjon 
és gyaloghimtón vitette magát a csatamezőkön! 
De mind e látszó ellenmondások mélyén a dol
gok nagy szükségszerűsége húzódott meg. Mint 
mindig, a kövérfalatú forradalmárok konzerva- 
tíveklké váltak most, mikor a polgárháborúkban 
szétosztott prédákat békén akarták megemész
teni. Azt mondják és sokszor elismételik, hogy 
Augustus örököse és folytatója volt Caesar mű
vének, hogy az ő fundamentumára építette a 
maga falait, önkényes állítás. Egyetlen tény 
sem erősíti meg. A 27-beli restaurációtól kezdve 
Augustus szakadatlanul azon igyekszik, 42 esz
tendőn át, hogy a Cicero De Officiis-ében fog
lalt politikai és társadalmi reformtervezetet 
megvalósítsa és konzervatív politikára adja ma
gát, amely Caesar politikájának éppen ellentéte. 
Mérsékeli a fényűzést, újra tisztelethez juttatja 
a tradicionális vallást, erkölcsöt és eszméket. 
Amennyire lehet, megtisztítja a közigazgatást az 
idegenektől és az új emberektől, megszorítja 
számban a római polgárok oligarkiáját. Vallás
ban, államban és életben a kozimopolitizmus és
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a keleti befolyások ellen harcol a szigorúan 
nemzeti eszme javára. Megszorítja az államban 
az improduktív költségeiket, hogy a fölgyülem
lett tőkéket a birodalom anyagi, politikai és er
kölcsi haladásának üdvös költségekre használja 
föl. Igyekezett helyreállítani azt a tisztára római 
konzervatív arisztokráciát, mely ellen Caesar 
annyit harcolt s melynek ő maga adta meg a 
kegyelemdöfést. Már 28-ban elkezdte ajándé
kokkal pótolni az elszegényedett szenátori csa
ládok vagyonát, hogy visszaadja elvesztett bősé
gük és hatalmuk egy résizét, s hogy megint se
gítségére lehessenek a köztársaság kormányzá
sában.

A forradalom valóban véget ért. A lelkek
ben nagy konzervatív visszahatás kezdődött. Ci
cero győzött, Caesar lehanyatlott. A fia név sze
rint folytatója, tényleg az ellentéte volt. Miután 
veszélyes eszköze volt a római arisztokrácia 
végső elpusztításának, miután eltiporta és meg
semmisítette ezt az arisztokráciát, a prpskrip- 
ciókkal, Philippinél, Szicilia vizein, most az a 
férfiú, aki aláírta Cicero halálos ítéletét, hozzá
fogott mindannak helyreállításához, amit le
rombolt. Olyan sors, mely sokaknak kijut és 
elég gyakran a történelem forgatagaiban. 
Augustusnak azonban hamarosan észre kellett 
vennie, hogy minden egyéb dologban ellensú
lyozódik a jó és rossz, kivéve egyet, amely dön
tően igazat ad a pesszimista világnézetnek: az 
ember könnyen pusztít, de alkotnia nehéz. Az az 
erdő, amely száz évig vegetált, eléghet egy hónap 
alatt. Húsz évig növekedett ember egy perc
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alatt kimúl. Könnyű volt a proskripciós rende
letekkel és summás ítéletekkel halomra gyil
kolni, elszegényíteni, világgá űzni a nemességet. 
De most, hogy Augustusnak szüksége volt rá az 
óriási birodalom kormányzásában, nehéz volt 
visszaadni ezeknek az embereknek a misszió
jukhoz szükséges vagyont, bizalmat, erőt, pol
gári buzgalmat. Augustus nagyságába ellenmon
dás volt beleágyazva, kicsi magocskája végtelen 
bajnak és szenvedésnek. Kard és vér tizenhét esz
tendejéért a félig sikerült restauráció csalódásai, 
keserűségei, meddő gyötrelmei lesznek a vezek- 
lés. Tragikus vezöklés, mint Augustus második 
élete, amely ezzel a pillanattal kezdődik.
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Antonius és Cleopatra*

„A harc sokáig ingadozó volt —  írja Dió 
Cassius —  azután a következőképp végződött: 
Cleopatra, kinek hajója a hadakozó hajók sora 
mögött ringott a hullámokon, nem bírta tovább 
várni a harc kimenetelét. Igazán asszonyi és 
egyiptomi nőnél nem is csodálatos türelmetlen
sége annyira gyötörte, hogy végül már nem 
tudta lebírni bizonytalanságát és fölindulását, 
futásra szánta magát és övéinek is megadatta a 
jelet, hogy kövessék. Mikor az egyiptomiak erre 
a parancsra nyomban fölvonták vitorláikat és 
a támadó fuvalom kisegítette őket a nyílt ten
gerre, Antonius azt gondolta, mindez nem a 
királynő parancsára történt, hanem félelemből,

* Az egész mű fordításában mellőztük Ferrero jegyze
teit azért, mert tömérdek latin és görög idézetükkel és uta
lásukkal csak zavarnák az olvasót, aki az adatok eredmé
nyeit úgyis készen kapja a szövegben. Ferrero kritikai ala
posságának és módszerének ismertetésére azonban csatoljuk 
ezt a rövid tanulmányt a R e v u e  d e  P a r i s  1906 március 15-ikl 
számából. A tanulmányban Ferrero kifejti és megokolja An
tonius és Cleopatra viszonyáról vallott egészen külön föl
fogását. A. fo r d ító .
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amelyet valamely vereségük okozott, és nyomon 
követte őket. Erre a még harcoló csapatokat 
csüggedés fogta el és megzávarodtak .. .“  Plu- 
tarchos viszont így beszéli el a dolgot:

„Még javában ingadozott a harc, a győze
lem még egyik pártra sem hajlott, mikor Cleo- 
palra hatvan hajója fölvonta valamennyi vitor
láját és a hadakozó gályák közt megfutamo
dó It. Cleopatra hajóinak Antonius nagy csata
hajói mögött volt a helyük, s mikor keresztül
surrantak közöttük, őket is zavarba ejtették. 
Mielőtt az ellenséges csapatok magukhoz tértek 
volna meglepetésükből, ők már erős fuvalom 
segítségével a Pelopponesus felé kanyarodtak. 
Antonius ahelyett, hogy tapasztalt hadvezérnek 
mutatkozott volna vagy a legcsekélyebb bátor
ságot és józan észt tanúsította volna, megbizo
nyította, mennyire igaz az a tréfabeszéd, hogy 
a szerelmes férfi lelke másnak a testében lakik. 
Mintha egészen elbűvölte volna Cleopatra, akit 
vakon követnie kell, ahova csak hívja: alig látta 
meg, hogy Cleopatra hajóján fölröpülnek a vi
torlák, minden egyébről megfeledkezett, min
dent faképnél hagyott és azokat is elárúlta, akik 
érte harcoltak, érte haltak. Egy ötevezősre szállt 
és szíriai Sándor és Scellius kiséretében utána 
ment a futamodó királynőnek, aki veszte felé 
sietett, amelybe nemsokára Antoniust is magá
val sodorta.4*

így számol be a két régi történetíró arról 
az ütközetről, amely Róma történetében a nagy 
polgárháborúk korszakának befejezését jelenti. 
Ritka romantikus szépségű elbeszélés, nagyszerű
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anyag a költőknek, de nagyon fogós talány a 
történetíróknak! Meg kell hagyni: társadalmi 
bomlások korszakaiban a legostobább és legesz
telenebb dolgok megtörténnek, de vaj ion jogo
sít-e maga ez a szemlélődés arra a föltevésre, 
hogy egy hadvezér a köztársaság bukásának 
abban a viharzó idejében magára tudta venni, 
hogy szerelmese kedvéért, akitől nem akart meg
válni, elveszítsen egy ütközetet, amelytől ennek 
az óriási mérkőzésnek az eredménye függött? 
Még a fönnálló rend szétzüllésének korszakában 
is szertelen föltevés lenne. Űjabb időkben Ju
lién de la Graviére francia tengernagy és Kro- 
mayer német professzor igyekeztek kimutatni 
Plutarcbos és Dió adatai nyomán, hogy az 
actiumi futást Cleopatra és a triumvir előre meg
beszélték. Antonius tehát már az ütközet megkez
dése előtt tudta, hogy Cleopatra futásra szánta 
magát és megígérte a királynőnek, hogy követni 
fogja. Ezzel annak az „igazán asszonyi és 
egyiptomi nőtől nem is csodálatos" türelmetlen
ségnek a legendája, amely türelmetlenségét Cleo
patra a hosszú harc alatt nem tudott volna le
bírni, egyszerre vége. Azt a kérdést, hogy mi 
sarkalhatta Antoniust és Cleopatrát erre a meg
egyezésre, közelebbről meg kell még vizsgálni. 
Julién de la Graviére tengernagy, aki a had
járatot katonai szempontból tanulmánvozta, a 
megfutamodásban egy stratégiai terv kivitelét 
látja, amelyre Antonius szárazföldi seregének és 
flottájának veszedelmes helvzete miatt kényte
len volt. E helyzet miatt rá engedte volna vé
tetni magát Cleopatrával arra, hogy a hadi szín-
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teret átteszik Ázsiába, és az állítólagos megfuta- 
modást visszavonulásnak kellene tekintenünk, 
amely kedvezőbb harcmezőre akarta volna csalni 
az ellenséget.

Két dolgot lehet e fölfogás ellen vetni. Az 
egyik az: nincs bizonyság arra, hogy a száraz
földi sereg és a flotta csakugyan olyan kétségbe
esett helyzetben lett volna, amilyennek a tudós 
admirális gondolja. Azután meg: miért futott 
Antonius és Cleopatra az ütközet befejezése 
előtt? Antonius szándéka valóban az volt-e —  
mint ő mondja —  hogy „áttörje az ellenséges 
csatasorokat, ha azok el akarnák zárni az 
útját?44 Akkor Antoniusnak az egész flottával 
Octavianusra kellett volna vetnie magát, 
ahelyett, hogy mindössze Cleopatra egyiptomi 
hajóraját küldte előre. Ezek a könnyed, apró 
alkalmatosságok nem törhették át az ellenség 
sűrű hadállását, csak keresztülsurranhattak 
közte és a gyorsaságban kereshették váltságukat: 
ez a manőver pedig jobban hasonlít futásra, 
mint támadásra.

A két történetíró egyszerűen legendát beszél. 
Egy nagyon bonyolult történelmi eseményből, 
amelynek hajtóereje a társadalmi életnek egyik 
legsötétebb és legvészesebb hatalmassága volt, 
szerelmi regényt írnak, hogy játszva túl
tegyék magukat a nehézségen. Ez a hatalmas
ság az a belső ellenmondás, amely mint poli
tikai kénytelenség jelentkezik olyan időkben, 
amikor társadalmi ellentétek harcolnak egymás
sal anélkül, hogy a harc akármelyiknek a ja
vára végérvényesen eldőlne. Ilyenkor minden
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politikai számításnak olyan dolgok részleges és 
átmeneti egyesítésén kell épülnie, amelyek ter
mészetük szerint egyesíthetetlenek. Ez a kom
bináció aztán mint politikai törvény életnek és 
halálnak egyaránt törvénye. Kezdetben a siker 
föltétele, de végül okvetlen katasztrófába visz. 
Ezek a kombinációk akár merész és alkotó 
szellemek büszke művei, akár alárendelt poli
tikusok közönséges kisegítő eszközei, mindig ha
talmas tornyok, amelyeken valami jelentéktelen 
kis repedés húzódik végig, kisérteties biztosság
gal elhatalmasodik, minden erőfeszítést meg
csúfolva, és végül az egész torony összedől. Az 
actiumi ütközet is ilyen belső ellenmondásra 
épült politikának az összeomlását jelenti. E 
politika kezdetei és befejező katasztrófája közt 
játszódik le Antonius életének legérdekesebb 
része, és ha meg akarjuk érteni Antonius kü
lönös sorsát, akkor életének ezt a fejezetét né
hány vonással lelkünk elé kell rajzolni.

Félelmetlenül vakmerő ember közepes 
szellemi képességekkel, derék katona és közepes 
hadvezér, komolyan alig vehető államférfiú, 
minden bűnöknek hódoló kéjenc, —  ilyennek 
látjuk azt az Antoniust, akiről a történetírók 
beszélnek. Volt olyan vigyázatlan, hogy le en
gedte győzni magát, és ezért az utókor szigorú 
bírája lett. Caesar azonban, úgy látszik, lé
nyegesen másképp ítélte meg. Antonius már 
korán fölkelti Caesar figyelmét, Caesar biz
tatja és alkalmat ad neki arra, hogy az utolsó 
gaíliai hadjáratokban kitüntesse magát, mire a 
polgárháborúk veszedelmes meneteléseit mestere
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oldalán szabad végigcsinálnia. Pharsalus után 
vicediktátori vagy magister equitum-i méltósá
gig vitte Itáliában, de ezen a magas kormány
zati polcon nem volt szerencséje, mert a 47. 
évben nem tudta megakadályozni a társadalmi 
forradalom kitörését, azután pedig vérözönbe 
fojtotta ezt a forradalmat. De jogunk van két
ségbe vonni, hogy Caesart kivéve akárki más 
különben tudta volna kivágni magát ilyen ne
héz helyzetből. Maga Caesar is, aki először ösz- 
szezördült vele, számbavette ezt a tényállást, és 
megint kibékült vele, konzullá neveztette ki és 
hozzátartozóit elárasztotta kegyének jeleivel.

Antonius, miután így megint befogadták 
Caesar legbenső barátai közé, a diktátor életé
nek utolsó nyolc hónapjában Caesar bizalma
sává lett, be volt avatva minden tervébe, és 
Caesar meggyilkolása után, a március tizen
hatodikára virradó éjjel meg tudta szerezni 
minden iratát, amelyeknek fontosságát talán 
csak ő egyedül tudta igazán megítélni. A Caesar 
halálára következő politikai harcok és polgár- 
háborúk idején Antonius bizonyára sokat hibá
zott, de a végén mégis diadalmasan került ki a 
harcokból és kiváló tetterejének adta bizony
ságát. A két philippii ütközet dicsőségét nem 
kell Octavianusszal megosztania: ő, és egyedül 
csak ő verte le Cassiust az első és Brutust a 
második mérkőzésnél. Még az antik történet
írók, akik olyan szigorú bírái, még azok is el
ismerik, hogy a philippii ütközetig mindenképp 
komolyan veendő személyiség volt, és hogy éle
tének végzetes fordulója Cleopatrával való
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tarsusi találkozásánál kezdődik, a 40-re forduló 
télen, tehát annál a találkozásnál, amellyel Plu- 
tarchos az ő híres szerelmi regényét kezdi:

„Cleopatra hajója, amelynek hátsó födél- 
zete aranyból volt, vitorlája biborszinü, evezője 
ezüstből, nyugodtan siklott tova a Cydnuson, 
amelynek habjaiban az evezők fuvolajáték üte
mére, hárfajáték és sípszó mellett merültek meg. 
ö  maga pompásan fölékesítve, olyan környe
zetben, amilyennek a festők Vénuszét festik, 
arannyal hímzett baldachin alatt feküdt, és 
amoretteknek öltözött gyermekek hűvös fuvalmat 
legyeztek rá, míg a kormányon és az alattságon 
asszonyait —  egyik szebb volt a másiknál —  
nereidák és gráciák öltözetében lehetett látni. A 
folyó két partján, amelyekre a szél átsodorta a 
hajón égetett fűszerek illatát, óriási néptömeg 
verődött össze kíséretéül a királynőnek. Mert az 
egész város élvezni akarta a rendkívüli lát
ványt, és mert az Antonius törvénykezésére 
összegyűltek is mind elébe siettek, Antonius 
végül is magára maradt székében, amelyből a 
kérés tevőket meghallgatta. Azt beszélték, Vénusz 
istennő ebben az elváltozásban jön Baccbusboz, 
boldogítani Ázsiát. Antonius nyomban lakomára 
hívta meg magához, mire Cleopatra kérte, sza
badjon őt magánál üdvözölnie. Antonius nem 
akart hátrább maradni udvariasságban és szí
vességben, és elfogadta a meghívást. Fogadtatá
sára olyan pompát fejtettek ki, hogy azt leírni 
nem lehet. Legnagyobb hatással a véghetetlen 
sok fény volt, amely mindenütt kigyúlt: a födél- 
zeten és a hajó falain csodálatosan egyforma

Ferrero: Róma nagysápra és hanyatlása. IV. 20
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elrendezésben négyszögletű és köralaku figurá
kat mutattak" . . .

A triumvir belészeret a szép egyiptomi nőbe 
és elkíséri Alexandriába, ahol a 40. év telét 
kéjben-gyönyörben tölti mellette és e dőre sze
relem vakságában mindenféle esztelenséget kezd 
elkövetni. És mégis könnyen be lehet.bizonyítani, 
hogy Cleopatra megpillantásának villámszerű 
hatását csak a régi történetírók képzelete találta 
ki. Antonius természetesen nem volt az a férfiú, 
aki Cleopatra kegyeinek bármely ajándékát 
visszautasította volna. De a 41. év telén csak 
néhány hónapot töltött Alexandriában. A 40. év 
elején, mihelyt az első hírt megkapta affelől, 
hogy Szíria ellen partusz sereg vonul, nyomban 
elhagyta a királynőt és birodalmát. Három évig 
nem látta viszont Cleopatrát, és ahelyett, hogy 
szerelmi ábrándjaival vesződött volna, bámula
tos energiával adta magát rá nagy perzsiai hó
dító hadjáratának terveire.

Ezerszer elismételték, és még ma is han
goztatják, hogy Augustus volt Caesar világtör
téneti örököse, és befejezte vagy megvalósította, 
amit nevelő apja megkezdett vagy tervezett. Én 
ezt a fölfogást egészen tévesnek tartom, és azt 
hiszem, hogy az utolsó polgárháború két vetély- 
társának, Antoniusnak és Octavianusnak helyes 
megítélését erősen gátolja. Ha egy politikusnak 
az az igazi örököse, aki a művét tovább foly
tatja, akkor Caesar géniusza nem Octavianus- 
ban, hanem Antoniusban folytatódott. Caesar 
életének két utolsó évében, mikor a polgárhá
ború által teremtett politikai és gazdasági hely-



FÜGGELÉK 307

zet súlyos gondokat okozott neki, minden ne
hézség megoldását Perzsia meghódításától re
mélte. Ez a nagyszabásuan elgondolt hadjárat 
szerezte volna meg —  az ő felfogása szerint —  
kormányzatának azt az erkölcsi erőt, amely for
radalmi származása miatt hiányzott belőle, és a 
birodalom rettenetes gazdasági Ínségének or
vosló szereit is előteremtette volna. Caesar tehát 
halála esztendejének, 44-nek elején egész erejé
vel nem a birodalom átformálásán vagy mon- 
arkia alapításán dolgozott, hanem a partusz 
háború előkészítésén. A háború terveit Antonius 
március 15-ének éjszakáján a diktátor többi 
papírjával együtt magához vette. Mások örö
kölhették Caesar nevét és vagyonát: Antonius a 
halott utolsó nagy gondolatának hordozója 
akart lenni. Az összeesküvőkkel való harc két 
esztendejét teljesen lefoglalta, emiatt nem is 
kezdhetett azonnal a terv véghezvitelébe, de 
mennél súlyosabbra vált Caesar halála után a 
helyzet, amely már életében is komolyra fordult, 
annál erősebb lett az a meggyőződése, hogy 
csak a perzsiai hadjárat szerencsés véghezvitele 
szerezheti meg neki azt a tekintélyt és segít
séget, amelyre a válság végleges orvoslásához 
szüksége volt.

Azok a bomlasztó erők, amelyeknek Caesar 
minden ereje megfeszítésével még gátat tudott 
vetni, az egész birodalomban erjedtek-dolgoztak. 
A törvények, hagyományok, intézmények régi 
tekintélye majdnem egészen elkopott. Maguk az 
istenek sem igen illeszkedtek már ezekbe az 
időkbe a maguk romladozó templomaiban. Csak

20*
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egy szervezett hatalom volt még: a nagy sere
geké, amelyek a polgárháború zsákmányába 
osztódtak. Nyilvánvaló volt, hogy minden vi
szonynak ebben a teljes szétzüllésében kataszt
rófa elé mennek, ha nem sikerül egy embernek 
vagy egy pártnak vagy egy intézménynek megint 
befolyáshoz jutnia a néptömegek fölött. Antonius 
úgy gondolta, hogy ezt a befolyást* a perzsiai 
hadjárattal megszerzi magának. Már az a kö
rülmény, hogy mindenét erre a játszmára tette 
föl, szokatlan tetterejét bizonyítja. Vájjon jo
gunk van-e ebben a férfiúban, aki erejét ilyen 
hatalmas vállalkozásnak akarta szentelni, egy
szerűen kéjencet látnunk, akit egy egyiptomi 
asszony iránt való vak szenvedély töltött be 
egészen? Antonius ahelyett, hogy apró forté
lyokkal és a hatalom gyerekes abúzusával 
emelkedett volna a helyzet urává, mint Octa- 
vianus, veszedelmes nagy munkával akart erre 
a polcra jutni.

Két éven át vesződik Antonius azzal, hogy 
pénzt szerezzen, csapatokat vonjon össze. Ázsiá
ban Kelet politikai térképét megváltoztatja, 
hogy így Kisázsia királyai és fejedelmecskéi 
müvének erős oszlopaivá legyenek. Minden 
szükséges intézkedést megtesz, hogy a perzsiai 
betörést a Caesar által kijelölt úton, tehát Ar- 
menián keresztül vigye véghez. És egy még 
rendkívülibb —  mindenesetre Cleopatra szerel
mesétől rendkívüli —  lépésre szánja el magát: 
feleségül veszi Octaviát, Octavianus nővérét, 
hogy hadjárata idején belpolitikai nehézségek 
útját ne állhassák. A 40. évtől 37-ig semmi
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nyoma sincs annak, hogy Gleopatra befolyásolná 
Antoniust, bár Antonius és az egyiptomi királyi 
udvar közt bizonyára nem szakadt meg minden 
összeköttetés. így például Plutarchos elbeszéli, 
hogy Antonius környezetében volt egy egyip
tomi varázsló, aki ravasz horoszkóp-állítással 
igyekezett elfordítani szívét Octavianustól és 
Octaviától. Vájjon ez a varázsló nem volt-e 
titkos megbízottja Cleopatrának? Sok dolog szól 
e föltevés mellett és ama másik mellett is, hogy 
ez a varázsló nem volt az egyetlen ilyen titkos 
ágens és hogy a triumvir és a királynő az 
egész időn át leveleztek egymással. De Cleopatra 
még mindig nem áll a legfőbb helyen sem An
tonius életében, sem a politikájában. Antonius
nak egyetlen gondja és célja még mindig Caesar 
programjának megvalósítása. Csak a 37. év 
végén kerül Cleopatra váratlan színpadi csíny
nyel megint élete pályájába. Antonius a 37. év 
tavaszán Octavianus mesterkedése miatt kény
telen flottájával megjelenni Itália déli partjain, 
ahol Tarentumban több hónapot elpocsékol 
sógorával való hosszadalmas alkudozásokban. 
Az alkudozások befejeztével, augusztus végén 
megint visszatérhet Szíriába. Korfuból haza 
küldi Octáviát Itáliába, Fonteius Capitot Ale
xandriába meneszti, ő maga pedig Antiochiába 
vonul, ahova Cleopatra is nemsokára megérke
zik. És itt a 36. év elején olyasvalami törté
nik, amit hasztalan keresünk Shakespearenél, 
aki a szerelmes párt olyan csábító színekkel 
festette. A szerelmesek, akik „országokat aján
dékoztak csókjaikkal", házasságot kötnek, akár-
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csak egy szolid polgári szerelmes pár. Letronne 
érdeme, hogy pénzdarabok segítségével meg
világította ezt a passzust, amelynél a történet
írók cserben hagynak bennünket. Antonius 
ezzel a házasságával a 36. évben Egyiptom ki
rályává lesz.

Hogyan jutott Antonius és Cleopatra erre 
az elhatározásra? Mi a jelentősége ennek a sa
játságos eseménynek? Micsoda alkudozások 
előzték meg ezt az esküvőt? Aligha tehetjük föl, 
hogy az elhatározás egyik napról a másikra 
született meg. Az előkészítő lépések adatainak 
teljes hiányából csak azt következtethetjük, 
hogy az előkészületek egészen titokban történ
tek. Egyéb körülmények is sajátságos világí
tásba állítják az esküvőt. Antonius nem utasítja 
el Octaviát, a 36. évtől kezdve tehát két felesége 
van. Esküvőjét nem Alexandriában ünnepli, 
jövendőbeli királysága fővárosában, hanem 
Antiochiában. Föltűnően igyekszik titokban 
tartani dolgát, és nem veszi föl az egyptömi 
királyi nevet. Az egyptomi pénzekre rávereti 
ugyan arca mását, de alája csak a latin im- 
perator görög fordítását (avtoxQdrcoQ) íratja 
és a triumviri címet. Aztán esküvője után 
nyomban elhagyja feleségét, hogy elutazzék 
Perzsiába. Antoniusnak nyilvánvalóan nagyon 
komoly okai lehettek erre a furcsa viselkedésre, 
és mert forrásadataink nincsenek, kénytelenek 
vagyunk föltevés segítségével nyomába fér
kőzni. Diótól tudjuk- —  és az ő adatát annak a 
kornak egész története igazolja —  hogy Cleo
patra uralma egyáltalán nem volt népszerű
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Egyiptomban. Cleopatrának mindig tartania kel
lett palotaforradalmaktól, amelyek olyan nagy 
szerepet játszottak az utolsó Ptolomaeusok tör
ténetében. Meglehet, hogy Antoniusra és légióira 
akart támaszkodni és úgy vélte, hogy ezzel 
megmentette uralmát a hárem-összeesküvésektől. 
Ezzel a szándékkal hívta meg 40-ben Antoniust 
Alexandriába, hogy a házasságot fölajánlja 

, neki, amely aztán a 36. évben meg is történt. 
De Antonius, ha a királynő csábítási művészete 
fogott is rajta, nem volt meggyőződve mind
azokról az érvekről, amelyeket a különös terv 
érdekében fölvonultatott. A politikai zavarok is 
nemsokára Itáliába hívták, és a nagy perzsiai 
hódítás terve is teljesen lefoglalta. Cleopatra 
azonban nem csüggedt el. Körülvette a trium
virt titkos ágensekkel és kémekkel, tovább le
velezett vele és várta az alkalmat, hogy megint 
megtehesse ajánlatát Antoniusnak. Végül sike
rült is terve, a perzsiai hadjárat miatt.

Antoniusnak a hadjárat előkészületeinél az 
utolsó polgárháború okozta gazdasági válság 
volt a legnagyobb baja. Afféle általános csőd 
az egész birodalomban elállította az arany és 
ezüst forgalmát, megsemmisítette a köz- és ma
gán-hitelt és rettentően devalvált minden ér
téket. Antoniusnak nem volt pénze: erre val
lanak már azok a pénzdarabok is, amelyeket 
ebben az időben veretett, és amelyek csaknem 
mind kisebb értékűek. Egyiptom pedig gazdag 
volt, királyi udvarában az egész Földközi-tenger 
környékének egyetlen nagy arany-ezüst kincses- 
kamrája, amelyet Róma még ki nem fosztott.
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És mert tizenhat légióval benyomulni Perzsia 
belsejébe veszedelmes merészség lett volna, 
mikor a katonák rendszeres fizetésére nem volt 
együtt elég pénz, Antonius bizonyára úgy gon
dolkozott, hogy a Ptolomaeusok kincse megér 
egy esküvőt. Gleopatra ajánlataiba tehát azzal 
a szándékkal egyezett bele, hogy a gazdag ki
rálynőtől annyi pénzt fog kölcsönözni, ameny- 
nyivel a hódítás költségeit jórészben födözheti. 
De akárhogy erősködik sok mai történetíró, 
Itáliában még nem veszett gyökere a köztársa
sági hagyománynak. Antonius jól tudta, hogy] 
egy külföldi királynővel való nász nem olyan 
kisegítő eszköz, amellyel a római köztársaság 
megszemélyesítője élhetett. Egész Itália őrült
nek vagy gonosztevőnek tartotta volna, ha közre 
adta volna azt a szándékát, hogy Egyiptom ki
rályává akar lenni. Emiatt el akarta palástolni 
cselekedetének igazi jelentőségét: nem taszí
totta el magától Octaviát, egy sziriai városban 
tartotta esküvőjét és a pénzek fölírásán mel
lőzte az Egyiptom királya címet. Antonius 
frigyét is Antonius és Cleopatra szövetkezésé
nek tekinteném, egyúttal azonban ama belső 
ellenmondás fölütközésének, amelybe Antonius 
keleti politikájával keveredett. Egyiptom ki
rályává lett, de a nyilvánosság előtt nem akarta 
ezt beismerni. Amellett mégis az volt a szán
déka, hogy ezzel a be nem vallott királyságával 
folyósítja az egyiptomi pénzt egy olyan há
borúra, amelynek egész dicsőségét és minden 
nyereségét ő akarta lefölözni, mint római 
hivatalnok.
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A perzsiai hadjárat 36 tavaszán kezdődött 
és Itáliában Octavianus és pártja aggódva 
figyelte. Octavianus és hívei egész nyáron át 
nyilvános nagy áldozatokat mutattak be az is
teneknek, hogy a háború szerencsésen végződ
jék. De szívükben Crassus sorsát kívánták a 
hadseregnek. Ha Antonius diadalmasan tér meg, 
ura lesz a helyzetnek, és Octavianus hátra szo
rul mögötte. A hazafias kívánságok csak félig 
teljesedtek. Antonius szerencsésebb volt Cras- 
susnál, megmenekült a pusztulástól, amelyet a 
partuszok akartak rámérni, de Perzsiát nem 
tudta meghódítani. A médiai főváros hosszadal
mas ostroma után kénytelen volt megkezdeni 
a visszavonulást anélkül, hogy az igazi partusz 
területre benyomult volna. A háború egyetlen 
világos elbeszélése, Plutarchosé, nagyon kurta 
szavú, nem tudunk belőle biztos Ítéletet mon
dani arról, hogy Caesar maga is megcsalódott-e 
a partusz hadak erőviszonyairól, vagy pedig 
Antonius nem valósította meg helyesen a hadi
tervét? A kortársak, mint rendesen, a kudarc
hoz tartották magukat és nemsokára elmél
kedni kezdtek a kudarc okairól. Octavianus 
sokkal inkább köszönhette a partuszoknak azt, 
hogy Augustusszá vált, mint a maga geniali- 
tásának. Antonius számára a perzsiai vissza
vonulás ugyanazt jelentette, mint Napóleon 
számára az oroszországi: a vég kezdetét. Keleti 
tekintélyén akkora csorba esett, hogy a Szi
cíliából elűzött Sextus Pompeius a 35-be for
duló télen fölkelést tudott támasztani ellene 
Kisázsiában, és alkudozásokat kezdhetett Ar-
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menia, Pontus és a partusz birodalom kirá
lyaival. Antonius hamar leszámolt ellenfelével, 
de megértette, hogy régi tekintélyét csak akkor 
nyerheti vissza, ha kudarcát fényes sikerrel el
törli. Szerencsétlenségre a politikájában támadt 
rés, amelyet eredeti ellenmondása ütött rajta, 
kezdett tágulni és kezdte állását megingatni.

Octavianus először mintha nem akarta 
volna kihasználni kollegája balsikerét, sőt úgy 
mutatta, hogy a legjobb szándék vezeti, még 
csapatokkal is kisegítette, hogy a seregében tá
madt hiányokat pótolja. De e csapatok veze
tésével nem egy tapasztalt hadvezért bízott meg, 
hanem nővérét, Octaviát, Antonius feleségét. 
Ezzel az ügyes fogással próbálta színvallásra 
bírni Antoniust, hogy melyiket tartja igazi fe
leségének és az elé a választás elé állította, hogy 
vagy Cleopatra mellett nyilatkozik és ezzel 
királynak vallja magát, vagy pedig a Kelet előtt, 
amely őt a királynő férjének tekintette, Octaviát 
mint jogos hitvesét fogadja, és így nyíltan szakít 
Egyiptommal. A kérdés azért is sürgős volt, 
mert Cleopatra most már erősen hangoztatta 
igényeit. Plutarchos (56) a következőket mondja 
erre vonatkozóan: „Mikor Cleopatra észrevette, 
hogy Octavia vitássá teszi majd Antonius szíve 
hajlandóságát . . .  a legtüzesebb szenvedélyt 
mímelte iránta és addig bőjtölt, míg egyre job
ban megsoványkodott. Antonius, ahányszor 
meglátogatta, csöndes elhidegedést olvasott ki 
szemeiből, és mikor elment, Cleopatra tekintete 
néma fájdalommal szögeződött a padlóra. Sok
szor könnyekben tört ki, de könnyeit hamar
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fülszárította és eltitkolta, mintha rejteni akarná 
fájdalmát Antonius elől. Ezzel az eszközzel kü
lönösen olyankor élt, amikor megtudta, hogy 
Antonius el akar távozni Sziriából és egyezséget 
akar kötni Media királyával (57). A mindig 
készen álló hízelgők sűrűén szemére vetették 
Antoniusnak keményszívüségét és érzéketlen 
voltát, hogy egy asszonyt, aki egészen odáig van 
érte, így enged belepusztulni fájdalmaiba . . . 
Antonius végre meghatódott vagy legalább is 
félig kénytelenül engedett, és mert attól is tar
tott, hogy Cleopatra komolyan kárt talál tenni 
magában, azonnal visszatért Alexandriába és a 
médiai utazást tavaszra halasztotta, bár tudo
mására jutott, hogy a partusz birodalmat éppen 
politikai viszályok tépték.“

Ennek az elbeszélésnek egyes részletei ma
guktól értetődnek. Az asszonyok nem játsza
nának és azelőtt sem játszottak volna akkora 
szerepet a politikában, ha könnyeiknek és mo
solyuknak nem lett volna meg igen sokszor 
az a titokzatos hatalmuk, hogy az észokokat 
támogassák —  sokszor pótolják —  még állam
férfiakkal szemben is. Egyébként Antoniust 
olyan természetűnek ismerték, akit asszonyi 
befolyás hamar levesz a lábáról, és nincs mit 
csodálni, hogy az okos számításnak olyan mes
tere, mint Cleopatra, akinek befolyása napról- 
napra erősödött, ilyen eszközökkel élt. De a 
romantikus részletek közt, amelyekkel Plutar- 
chos elbeszélését tarkítja, akadunk egy pasz- 
szusra, amelyből az derül ki, hogy a királynő 
igyekezett kihasználni az első perzsiai hadjárat
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kudarcát. A médiai utazás egy második invázió 
tervével volt összefüggésben, amelyre Antonius 
készült. Cleopatra ez utazás és a második had
járat oppoziciójával és egyúttal féltékenysége 
kimutatásával annyira vitte Antoniust, hogy a 
triumvir nyíltan férjének vallotta magát és sza
kított Rómával. Még a 36. évben megelégedett 
egy majdnem titkos eljegyzéssel is, mert többet 
nem tudott elérni, de elég élesszemü volt annak 
az előrelátásához, hogy Antonius Perzsia meg
hódítása után ezt a szövetséget megszegi és 
Egyiptom rovására megint összebékül Octavia- 
nusszal, ha előbb Egyiptom jogos uralkodó
jának nem vallja magát és Octaviától el 
nem vál.

Az alkalom kedvezett Cleopatra terveinek. 
Frigyükből több gyermek sarjadt. Antonius 
kudarca után nem hihette már olyan föltétle
nül Caesar terveinek sikerét. Egy új egyiptomi 
dinasztia alapítása volt akkora cselekedet, mint 
Perzsia meghódítása. És Antonius most elkezd 
tétovázni a két terv között: hol Caesar nagy 
gondolata nyűgözi le, hogy hódítsa meg Per
zsiát és ezzel váljék a római birodalom első 
emberévé, hol meg az jár eszében, hogy új 
dinasztiát alapít, új nagyegyiptomi birodalmat. 
Királyi méltóságának fénye, amely Egyiptom
ban körülragyogta, a Ptolomaeusok udvarának 
kincse és fényűzése lényegesen csökkenthétté 
szemében a római birodalom vezető pozíciójá
nak értékét, amelyért pedig olyan keményen 
harcolt. Mit jelentett ez a pozíció a Ptolomaeu
sok királyságával szemben, kivált ha ez a
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királyság majd a perzsa birodalom uralmával 
kapcsolódik?

Antonius így egyre jobban belekuszálódott 
ellenmondó római-egyiptomi politikájának há
lójába. Egyrészt Cleopatra igényei sokasod
nak, másrészt ő maga is egyre erősebben této
vázik a két politikai lehetőség között. Először 
egyiptomi király és egyúttal római helytartó 
akart lenni, hogy meghódíthassa Perzsiát. Most 
az eszközök belső ellenmondása átragad a célra 
is: Nagyegyiptomot akar alapítani és egyúttal 
alá akarja vetni Perzsiát. Az új partusz hadjá
rat idejét a 33. évre tűzi ki, de a 34. év őszén 
nagyon fontos állami ténykedéssel előzi meg: 
„az alexandriai ajándékozás“ -sal, a legnagyobb 
engedménnyel, amelyet a királynő igényeinek 
és az egyiptomi politikának tehetett. Plutarchos 
erről a következőket mondja (64): „Mérhetet
len embertömeg előtt, amely betöltötte a Gym- 
nasiont, arany széken trónolva Cleopatra mel
lett ezüstös emelvényen, Cleopatrát Egyiptom, 
Cyprus, Afrika és Coelesiria királynőjévé ne
vezte ki Caesarionnal együtt, akit Caesar fiának 
tekintettek. Azután a gyermekeket, akikkel 
Cleopatra ajándékozta meg, fölruházta a „ki
rályok királya44 címmel. Alexandrosnak Arme- 
niát, Mediát és a még meghódítandó partusz 
birodalmát ajándékozta. Második fia, Ptolo- 
maeus pedig Föniciát, Szíriát és Ciliciát kapta 
meg. Mind a kettőjüket bemutatta a népnek: 
Alexandrost médiai öltözetben, fején tiara és 
a cidaris nevii hegyes süveg, mint a médiai 
és armeniai királyok kitüntetései. Ptolomaeust
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hosszú, leomló köpenyben és papucsban, dia- 
déinkoszorúzta süveggel —  Nagy Sándor utód
jainak öltözetében . . .

Ettől a naptól kezdve Cleopatra csak Isis 
öltözetében mutatkozott a nyilvánosság előtt, 
és audienciákat adott a népnek, mint új Isis“ .

A Plutarchos leírásában van néhány kisebb 
tévedés, de nagyjában megfelel a tényeknek. 
Antonius a római birodalom rovására új nagy
egyiptomi birodalmat alkotott és föloszlotta 
Cleopatra és tulajdon gyermekéi közt. Eljegy
zését még nem merte nyiltan megváltani és a 
nyilvánosság előtt még nem merte az egyiptomi 
király címét viselni, de már beleegyezett abba, 
hogy a római szenátusnak küldjék meg az 
„alexandriai ajándékozások44 hivatalos másola
tát, hogy az új államot a köztársaság is el
ismerje.

Antonius ezeket az engedményeket először 
talán csak provizóriumnak tekintette, amellyel 
legyőzheti Cleopatra ellenkezését a második 
perzsiai háború iránt, és azt remélte, hogy a 
háború után fölléphet a királynő igényei ellen, 
egyelőre azonban ajándékozásait mint prokon- 
zuli intézkedést elismertetheti a szenátussal. 
Hiszen gyakran megtörtént, hogy prokonzulok 
a pártulfogott vagy védelmezett államoknak te
rületeket osztottak, még ha a római területi 
birtok rovására is. De Antonius számításai az 
egyszer nem váltak be. A 33. esztendőben, amíg 
ő a második hadjárat előkészítésén dolgozott 
Armeniában fokozott buzgósággal, Rómában 
élénk tiltakozások estek az „alexandriai aján-
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dékozások“ ellen. Itália megismerte jelentősé
güket, ha már Antonius különös viszonya Cleo- 
patrával, az őrületes szenvedélyéről szállongó 
hírek, Octaviával szemben való kétes viselke
dése nagy ellenkezéssel jártak, most az aján
dékozások nagy aránya miatt mindenki föl
háborodott, és a nép ellenkezése olyan elemi 
erővel tört ki, hogy azok a szenátorok, akik
nek Antonius intézkedéseit hivatalosan ismer- 
tetniök kellett, nem mertek rá vállalkozni. A 
fölindulás még erősebb lett, amikor Octavianus 
népszerüségvadászatból is, meg azért is, hogy 
az új perzsiai háborút megakadályozza, erélyes 
támadást intézett Antonius keleti politikája 
•ellen, miközben Antoniust magát kímélte ugyan, 
de annál hevesebben kirontott Cleopatra és 
Caesar ion ellen.

Az egyiptomi királynő nemsokára a leggyü- 
Jöletesebb személy volt Rómában és egész 
Itáliában. Antonius először közönyösen vette a 
dolgot és lóhátról beszélt, de hamarosan be
látta, hogy az új mozgalom nagyon veszedel
mes helyzetbe sodorhatja. Hogy az állami 
tényt, amelyet ő Alexandriában olyan nagy ün
nepélyességgel vitt végbe egész Kelet szeme lát
tára, és amely egész keleti politikájára alapvető 
volt, Róma nem helyeselte mindenben, azt 
annak a félelemnek tulajdoníthatta, amelyet 
iránta éreztek. De ennyiben marad-e a dolog, 
ha a második perzsiai hadjárattal nem lesz 
szerencséje? A perzsiai vállalkozás kudarca 
esetén az új nagyegyiptomi birodalommal vi
gasztalta volna magát, de ha Róma már most
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nem akarta elismerni ezt a birodalmat, Anto
nius egyáltalán nem remélhette, hogy egy per- 
zsiai kudarc után el fogja ismerni. Politikájá
nak számításbeli hibája most is kiütközött. A 
33. év második felében arra a meggyőződésre 
jutott, hogy föl kell hagynia a perzsa háború 
előkészületeivel, először végét kell vetnie Octa- 
vianus aknamunkájának és az ő egyiptomi poli
tikája ellen indított egész mozgalomnak, és el 
kell ismertetnie Rómával alexandriai intézke
déseit!

Véleményem szerint csak Antonius ilyen 
megfontolásainak föltételezése magyarázhatja 
meg, hogyan történhetett az, hogy Antonius a 
33. év második felében hirtelen abbahagyta a 
partusz birodalom ellen való készülődéseit, sere
gét sebten az Aegei-tenger partvidékére vezette, 
Kisázsia királyait és kisfejedelmeit Ephesusba 
parancsolta és Gleopatrát is odarendelte. Ezzel 
a nagy katonai tüntetéssel meg akarta félemlí
teni a szenátust, Octavianus pártját és az egész 
Itáliát, és végét akarta vetni az alexandriai do- 
náció okozta viszálynak. De a döntő pil
lanatban megint megakadályozta politikájának 
benső ellenmondása abban, hogy a szenátusnak 
nyiltan bevallja: neki mindenekfölött az aján
dékozások jóváhagyása kell. Ehelyett azt ál
lította, hogy az államot meg akarja szabadítani 
Octavianus zsarnokságától és a köztársasági 
alkotmányt helyre akarja állítani. Mikor aztán 
mindezek az ellentétek kiélesedtek és a 32. év 
elején szakításra került a sor, a jelentősebb
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polgárok általában Antonius pártjára szegődtek 
és tömegesen mentek Ephesusba. Az ősi nemesi 
családból származó Antonius, aki kiváló had
vezérnek és jeles szónoknak bizonyult, minden 
hibája mellett is több bizalmat gerjesztett, mint 
a fiatal Octavianus, aki mindent nevelő apja 
nevének köszönhetett és addig csak meggondo
latlan, könyörtelen, korlátot nem tudó ambiciót 
mutatott. A közvélemény, mikor az alexandriai 
donációk ellen vallott színt, inkább Cleopatra 
ellen volt elkeseredve, mint Antonius ellen, és 
Antoniusnak csak néhány kijelentést kellett 
tennie a köztársaság javára és a felső osztályok 
rokonszenve megint az övé volt. Senki sem 
akarta hinni, hogy Antonius valaha is föl
áldozná Róma ügyét az egyiptomi érdekeknek. 
Akik Itáliából Antoniushoz utaztak és átélték a 
közvélemény viharzását az ő egyiptomi politikája 
ellen, mindenesetre úgy vélekedtek, hogy Anto
nius hibát követett el és hogy szükségszerűen 
szakítani fog eddigi politikájával és Cleopatrá- 
val. Az egyiptomi királynőt sokkal jobban gyű
lölték Itáliában, hogysem a közvéleményt keve
sebbel is meg lehetett volna nyugtatni, mint 
félreérthetetlen szakítással. De amilyen biza
lommal a triumvir államférfim belátása iránt 
voltak, mindenki azt hitte, Antonius be fogja 
látni, mennyire szükséges ez a szakítás.

Elképzelhetjük tehát az „emigránsok46 cso
dálkozását, amikor Ephesusban Cleopatrát nem 
az ásziai királyok és kis fejedelmek nyüzsgő so
kaságában találták, hanem a legfőbb polcon, 
közvetlenül Antonius mellett, akinek épp úgy

Ferrero: Róma nasrysága és hanyatlása. IV. 21
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tanácsokat osztogatott, mint mindenki másnak, 
és a szolgálatkész római szenátorokat is diri
gálni tudta. Cleopatra mindig igyekezett bará
tokat és híveket szerezni Antonius római kör
nyezetében, a mindenható aranyat állítva szol
gálatába. Tudjuk, hogy egy homályos szárma
zású szenátort, bizonyos Gaius Oviniust a királyi 
műhelyek vezetőjévé nevezett ki, és föltételez
hetjük, hogy Ephesusban csakúgy nyüzsögtek 
az olyan rómaiak, akik Cleopatrát úrnőjüknek 
és parancsolójuknak tisztelték és mint római 
quiritek annyira sülyedtek, hogy királynőnek 
szólították. Kezdetben az emigránsok mégis azt 
hitték, Antonius csak azért huny szemet e szo
morú dolgok előtt, mert Itáliától messze van és 
érzi helyzetének veszedelmes voltát. Akadt köz
tük egy igen jelentős férfiú is: L. Domitius 
Aenobarbus, aki Antonius környezetében a leg
tekintélyesebb Egyiptom-ellenes rómaiak szó
szólója lett és magára vállalta, hogy Cleopatrát 
hazaküldeti Antoniusszal.

Ez a hazaküldetés kiütötte volna Antonius 
ellenfeleinek kezéből az egyetlen veszedelmes 
fegyvert, meghazudtolta volna minden rágal
mukat, és a nemzet bizalmának visszatérésé
vel Antonius helyzete újra megerősödött volna. 
De Domitius —  hasztalan volt személyének 
minden súlya, nézeteinek késégtelen őszinte
sége és meleg buzgalma, amellyel megvalósí
tásukon dolgozott —  legyőzhetetlen ellenállásra 
akadt. Cleopatra előre látta, hogy Antonius 
behódol az Egyiptom-ellenes pártnak, ha ő el
marad tőle, hogy a párt az ő rovására összebé-
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kítené Octavianusszal és visszavonatná az ale 
xandriai donációkat, hogy az ellenfeleinek ezt a 
sérelmét megszüntesse. De Gleopatra nemcsak 
a pozíciójából nem akart tágítani, hanem a ki
békülés útját is el akarta vágni és Antoniustól 
kicsikarni az Octaviától való elválást. Elkese
redett harcra került a sor. Egyszer már úgy lát
szott, mintha Domitius győzött volna. Antonius 
már kiadta a parancsot Cleopatrának, hogy tér
jen vissza országába. De Cleopatra megint dia
dalmaskodott az arany bűvös szerével. Nagy 
összeg pénzzel meg tudta vesztegetni Antonius 
környezetének egyik tisztjét, Canidiust, Anto
nius legbensőbb bizalmasát, és az utolsó perc
ben fölülkerekedett. Ephesusban maradt tehát, 
Antonius környezetének egyik pártjára támasz
kodva, amelynek Canidius volt a feje, és amely 
harcban volt Domitius Aenobarbus nemzeti
római pártjával. Ebben megint az eredeti ellen
mondás egyik következménye ütközött föl. A 
két párt Antonius és Octavia válása miatt, 
amely kérdésben a két irányzat a legjobban el
tért egymástól, nemsokára tüzes harcot vívott.

Cleopatra pártja azzal akarta az egyiptomi 
birodalom fönnállását biztosítani, hogy az 
egyiptomi királynő és a triumvir viszonyát a le
hető legszorosabbra vonta, és ezért a váláson dol
gozott, amely a két triumvir teljes szakítását 
jelentette. A római párt viszont össze akarta bé- 
kíteni Antoniust Octavianusszal és mindenáron 
meg akarta akadályozni azt a lépést, amely 
hadüzenetet jelentett volna, mert Cleopatra dia
dalára előbb-utóbb háborúnak kellett követ-

2 1 *
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keznie, és Octavianus nem mulasztotta volna el 
a legkedvezőbb alkalmat, amely neki kínálko
zott, hogy rajtaüssön. Antonius hosszas tétová
zás után 32 tavaszán valamennyi barátját bi
zalmas megbeszélésre hívta össze Görög
országba és elébük terjesztette a kérdést. Heves 
vita kerekedett és most a Cleopatra pártja győ
zött. Antonius elküldte Rómába a válólevelet 
és mintha attól félt volna, hogy cselekedete 
rossz hatással lesz a katonákra, nyomban be
szédet monodtt, amelyben megígérte, hogy a ki
vívott diadal után két hónappal helyreállítja a 
köztársasági alkotmányt. Ez a döntés azután 
csakugyan háborút idézett föl. Octavianus 
pártja először dühös szidalmakkal vonult Anto
nius ellen, megvádolta, hogy Cleopatrát Róma 
királynőjének akarja megtenni, hírét terjesz
tette, hogy Antonius megháborodott elméjében, 
hadüzenetre kényszerítette a szenátust és a 32. 
év második felében mozgósította a hajóhadat és 
a szárazföldi sereget. Antonius flottájával, tizen
kilenc légiónyi szárazföldi sereggel, az ázsiai 
uralkodókkal és csapataikkal Görögországba 
ment. A két sereg 31 tavaszán az actiumi öböl
nél egymásnak szemben táborozott, épp úgy a 
két flotta is egymás szeme előtt ringatózott. An- 
toniusé az actiumi öbölben, Octavianusé a kö
zel Cornaro-öbölben. De a rettentő összecsapás, 
amelytől az egész világ rettegett és melybe 
az egyik seregnek bele kellett pusztulnia, sokáig 
halasztódott. Mind a két ellenfél szinte teljes 
tétlenségben mulasztotta a tavaszt és a nyár 
egy részét. Apróbb csatározások estek mind-
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össze, úgy hogy az antik történetírók nem is 
tudják tisztán átlátni a helyzetet.

A határozatlanság éppen azon a részen volt 
a legnagyobb, amely részről kemény támadást 
vártak volna. Antonius nagyobb haderővel ren
delkezett, hadvezéri tekintélye is nagyobb volt, 
a háborút is ő okozta. Vájjon miért nem követte 
mesterének, Caesarnak gyönyörű példáját, aki 
mindig azon volt, hogy a polgárháborúknak le
hető gyorsan végét vesse? Hiszen Philippinél 
olyan energiával támadott, amely méltó volt 
Caesaréhoz, —  micsoda titokzatos erő bénította 
most akaratát és gátolta a vakmerő cselekvés
ben? Hónapok múltak és Octavianus csak les
ben állt ellenfele előtt, aki nem mozdult. Octa
vianus, mikor a várt támadás mindig elmaradt, 
hadicselre gondolt. És ime, augusztus végén 
megjelenik Antonius pártjának két vezető férfia, 
Dellius és Domitius Aenobarbus, azzal, hogy 
előbbi uruk ügyével szakítottak. Sajátságos hí
reket hoztak: Antonius intézkedett, hogy sere
gével Egyiptomba futhasson, igazi ütközet nél
kül. Mindössze tengeri csatát akar, hogy futá
sát palástolhassa, mert mindenáron haza akar 
térni Cleopatrával Egyiptomba. Ezt a rendkívül 
fontos adatot Diónál olvassuk. Egyik passzusá
nál (L  23) azt mondja, hogy Octavianust „Del
lius és mások fölvilágosították az ellenség szán
dékairól", egy másik helyen pedig (L 31) azt, 
hogy „Octavianus szabad átvonulást akart en
gedni az ellenségnek, hogy aztán, mikor már 
megkezdte a futást, hátba támadja. Ügy re
mélte, hogy hajói gyorsasága miatt könnyen
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utolérheti, és Antonius nyilvánvaló futása arra 
fogja bírni katonáit, hogy harc nélkül megad
ják magúkat." Dió hozzáteszi, hogy Octavianust 
erről a szándékáról lebeszélte Agrippa, aki attól 
félt, hogy ha az ellenség minden vitorláját föl
vonja, nem érhetik utói.

Agrippa és Octavianus tanácskozásainak 
nem lett volna értelmük, ha Dellius nem bizto
sította volna Octavianilst, hogy Antonius egy
általán nem akarja őt megtámadni, neki az a 
fontos, hogy megmenekülhessen. Ezt Julién de 
la Graviére tengernagy és Kromayer meggyő
zően kimutatták. De miért akart Antonius, aki
nek szárazföldi és tengeri hadereje jóval na
gyobb volt, mint ellenfeléé, harc nélkül odább 
állni? Dió, akinek az egész actiumi hadjárat 
rejtély maradt, és aki leírásában a legfontosabb 
tényeket értéktelen apróságokkal keveri, föl
világosít arról, hogy a futás tervét Cleopatra ta
nácsolta (L  15.): „Az előadót! különböző javas
latok közül végül is Cleopatra tanácsát fogad
ták el, amely szerint a legveszedelmesebb pon
tokon helyőrségeket hagynak, míg a többi csa
pat követni fogja őt és Antoniust Egyiptomba." 
Ez az adat első pillanatra egyáltalán nem lát
szik valószínűnek, mert az előző évben Cleo
patra kergette Antoniust a háborúba. Valódi
ságáról nem is győződhetnénk meg, ha ezt a 
változást kielégítő módon ki nem tudnók ma
gyarázni. Ahhoz a kérdéshez értünk: hogyan 
történt, hogy Cleopatra a 31. évben igyekezett 
megakadályozni a harc folytatását?
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Cleopatra azért dolgozott Antonius és Oc- 
tavia válásán, hogy az egyiptomi kérdésben An
tonius színt valljon és az alexandriai donáció- 
kat semmiképp vissza ne szívhassa. De mikor 
ezt a célját elérte, mi érdeke volt még a háború 
folytatásában? Mindig azt kell szemünk előtt 
tartanunk, hogy Cleopatra politikája, afféle 
asszonyi imperializmus, olyan csodálatos elő- 
föltételeken és kombinációkon nyugodott —  az 
antik világnak abban a szétbomlásában nem iG 
lehetett másképp —  hogy tulajdonképp minden 
szíre-szóra meg kellett reszketnie. Ha már a 
fegyveres hatalommal alapított birodalmak is 
olyan könnyen összeomlottak, akkor nagyon 
törékeny alkotásnak láthatta az egyiptomi biro
dalmat, amelynek az ő bájai és Antoniusszal 
való személyes viszonya a pillérjei. Akármivel 
végződött légyen a háború, kétessé tehette az ő 
uralmát. Nyilvánvaló volt, hogy Antonius ku
darca esetén az egyiptomi birodalom a trium
vir hatalmának romjai alá kerülne. Ha azon
ban Antonius leverné Octavianust, akkor urává 
válna a birodalomnak és nem lenne szüksége 
az egyiptomi szövetségre, sőt kénytelen lenne 
visszatérni Itáliába és Rómába. Ellenállhatna-e 
római környezetének, amelyben Cleopatrának 
olyan kevés önzetlen barátja van, a katonák 
lelkesedésének, Itália és a szenátus kéréseinek? 
A vereség tehát Antonius vesztét jelentené, a 
győzelem azonban a római párt diadalát és 
Cleopatrának az egyiktől épp úgy tartania kel
lett, mint a másiktól. Ha azonban rá tudja 
venni Antoniust arra, hogy seregével vonuljon
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vissza Egyiptomba, ütközet nélkül, akkor Octa- 
vianus aligha merészkedik megtámadni őket és 
harminc légiójukat Egyiptomban. Antonius te
hát teljes mértékben átveheti Egyiptom uralmát 
és nyeregbe emelheti az új dinasztiát. Itáliát és 
az európai tartományokat ráhagyhatja a szená
tusra, vagy ha akarja, át is veheti.

Annak a példátlan zűrzavarnak, amely a 
római hódító hadjáratok révén az antik világon 
elhatalmasodott, legékesebb példája az a körül
mény, hogy egy nő fejébe vehette, hogy csábító 
fogásaival előidézi a római világbirodalom fö l
osztását, elveszi legszebb tartományait és egy 
új dinasztia alatt álló Nagyegyiptomba kebelezi. 
Az a birodalom, amelyet Róma két évszázadon 
át véres harcok árán összepántolt, mintha egé
szen egy asszony kezére jutott volna. Tervének 
megvalósulása elé azonban egy akadály meredt. 
A római pártnak mindenáron arra kellett tör
nie, hogy Antonius vagy béküljön ki Octavia- 
nusszal, vagy semmisítse meg. Terveinek beföl- 
legzett, ha Cleopatra jelszava —  se béke, se há
ború! —  győz. Domitiusnak és barátjainak Itá
liában volt a birtokuk és családjuk. Abban az 
államban akartak élni és szerepelni, amelyet 
őseik alapítottak. Ha elszánták is magukat, 
hogy néhány évet a provinciákban töltsenek, 
csak azért tették, hogy aztán vagyonban és ha
talomban megnövekedve térjenek vissza Itá
liába. De ha Antonius ráhagyja Itáliát Octa- 
vianusra, mi lesz az ő helyzetük, ha egyszer az 
ő kedvéért összetűztek Octavianusszal? Abba a 
kényszerítő helyzetbe kerültek volna, hogy bo-
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csánatot könyörögjenek Octavianustól, ha visz- 
sza akarnak térni Itáliába, vagy pedig a királyi 
műhelyek vezetőjének, Oviniusnak példájára az 
alexandriai udvarnál próbáljanak exisztenciát 
teremteni heréitek és udvaroncok között.

Ez a nehézség megmagyarázza a háború 
történetének leghomályosabb részeit, mindenek
előtt Antonius és Cleopatra viszályát, amely egy 
időben elkeseredett dühhé fokozódott —  Pli- 
nius adata szerint Antonius néhányszor attól 
tartott, hogy a királynő megmérgezte. Ez az 
adat természetesen nem igen fér meg a szerelmi 
idillel, amelyet az antik írók képzelete varázsolt 
elénk, de annál jobban illik ahhoz a politikai 
érdekharchoz, amelyet megrajzolni próbáltunk. 
Az egyiptomi visszavonulás Antonius részéről 
római barátjainak elárulását, az Itáliáról való 
lemondást és azt az elhatározást jelentette, hogy 
Keleten nyilvánosan mint Nagy Sándor akar 
föllépni. Antoniusban, aki mögött húsz forra
dalmi esztendő volt, buzgott még annyi római 
érzés; hogy ilyen gonosz vagy őrületes tervtől 
visszadöbbenjen. Vájjon csakugyan lehetséges 
volt, hogy; a légiókat, itáliai tisztek itáliai ka
tonáit még ha mindjárt a legragyogóbb Ígére
tekkel is Egyiptomba vigyék, egy keleti monarka 
testőrségének? Fontos volna tudnunk, hogy 
milyen eszközökkel próbálta Cleopatra elosz
latni Antonius aggodalmait. Hosszú, nehéz küz
delem volt, és az egyiptomi nő bizonyára nem 
győzött volna a végén, ha Antoniust meg nem 
viselték volna az esztendők, a nagy erőfeszíté
sek és harcok és kicsapongó életmódja. Öt is
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megőrölték végül a kor borzalmas politikai küz
delmei. Az erős munka és a könnyelmű érzéki
ség kikezdte életerejét. A gyógyíthatatlan ellen
tétek örök súrlódása, amely ellentétek kezdet
től fogva bomlasztották politikáját, fölemész
tette ellenálló erejét és a végén rá engedte sze
detni magát Gleopatra ragyogó szofizmáival, 
amelyek egy ábrándvilágba vitték, ahol a durva 
valóság legnehezebb problémáit játszva meg 
lehetett oldani.

Antonius, mikor már elszánta is magát, 
hogy visszatér Egyiptomba, nem merte meg
tenni azt, amit nyilvánvalóan meg kellett volna 
tennie: nem merte megvallani szándékát a kör
nyezetében levő római főuraknak és légiópa
rancsnokoknak. Bizonyosan attól félt, hogy 
terve ellen a tiltakozások és megbeszélések 
özöne zúdulna. Cleopatra is szorongva gondol
hatott arra a pillanatra, mikor a futás tervét 
teljesen értésükre kell majd adni, mert előre 
láthatta, hogy a római párt kétségbeesett erő
feszítéssel igyekszik majd lebeszélni róla Anto- 
niust és bekövetkezik majd az utolsó, talán leg- 
elkeseredettebb küzdelem. Ez a félelem okozta, 
hogy a visszavonulást tengeri ütközettel akar
ták elpalástolni. Dió (L  15.) azt mondja: „An
tonius és Cleopatra, nehogy szövetségeseik meg
riadjanak, abban állapodtak meg, hogy sem 
titkon, sem nyíltan nem futnak, hanem vissza
vonulásukat olyanformán viszik végbe, hogy 
mindenki azt higyje, harcolni akarnak és a ke
resztül járást még esetleges ellenállás dacára is 
ki akarják kényszeríteni?“ Ebből a fontos sző-
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vegrészletből kiderül, hogy Antonius és Cleo- 
patra elejét akarták venni a terv minden meg
vitatásának és ellenzésének, azért titokban tar
tották és csak elvonulásuk után akarták beval
lani, amikor már a tisztek és a legénység nem 
fordíthattak a történteken. Azt remélték, hogy 
így minden aggságoskodást legyőznek és az 
egész hatalmas haderőt magukkal vonszolhat
ják. A sajátságos ötlet és Antonius néhány elő
zetes intézkedése és talán a kósza szóbeszéd 
mégis fölkeltette az élesszemü férfiak gyanú
ját. Dellius és Domitius észrevette, hogy Anto
nius el akarja árulni Rómát és az ő ügyüket, és 
elhagyta. A végzet még egyszer figyelmeztette 
Antoniust. De ő semmibe vette ezt a komoly 
intést. Ügy látszik, Cleopatra mindenható befo
lyása alatt csak Canidiust avatta be tervébe és 
azzal bízta meg, hogy futását titkolja el a sereg 
előtt és a sereget vezesse utána Egyiptomba. 
Szeptember 2-án a harci kavarodás közepette 
eltűnt: Cleopatra kis hajóhadával, amelynek 
biborszínű vitorláiba erős északi szél kapott, 
megszöktette a triumvirt Egyiptomba, hogy ott 
királlyá és a Ptolomaeusok utódává tegye.

Actiumot tehát törölnünk kell a nagy ten
geri ütközetek sorából. Ez a színlelt harc, 
amelynek egyetlen célja az volt, hogy a politikai 
történelem egyik legsajátságosabb fondorlatát el
palástolja, döntés nélkül fejeződött be. Plutar- 
chos adatai szerint Antonius hajói este jó álla
potban tértek vissza az öbölbe és Octavianus 
hét álló nap hasztalan próbálta megadásra bírni
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a szárazföldi sereget és a hajóhadat azzal, hogy 
tudtukra adta Antonius futását. A katonák nem 
akarták elhinni neki és azt mondták, Antonius
nak bizonyára megvolt a maga oka a távozásra 
és hamarosan vissza is fog térni. Még mindig 
olyan vakon biztak vezérükhöz, hogy Canidius 
nem merte megvallani az igazat annak a had
seregnek, amely még mindig olyan félelmetes 
hatalom volt. De ez a kitartó hűség már nem 
tudta föltartóztatni azt az átalakulást, amely 
a katonák nagy tömegénél mégis csak megtör
tént, mikor hét nap múlva a hitetleneket is 
meggyőzte a súlyos valóság. Antonius és 
Cleopatra nem számolt a nemzeti érzés
nek ezzel a hatalmas kitörésével és ez a tévedés 
okozta igazában vesztüket. A népnek durva, 
tudatlan, de Róma nagy nemzeti hagyományai
hoz ragaszkodó fiai előtt a királynővel való 
megfutamodás árulónak bélyegezte vezérüket. 
Dühös fölháborodás vihara kergette Octavianus 
karjaiba ezeket a légiókat. És még hevesebben 
nyilatkozott meg a nép haragja Itáliában. Az 
általános gyűlölet most már nem is tett kü
lönbséget Antonius és Cleopatra közt. A nép 
azt kívánta, hogy mind a két szerelmes halállal 
bűnhődjék aljasságáért és Egyiptomot kebelez
zék be a birodalomba. Octavianus pedig, akit 
most már a gondviselés férfiának tekintettek, 
annál magasabbra emelkedett egész Itália cso
dálatában.

Az óvatos Octavianus az utóbbi időkben 
szorongó nyugtalansággal nézte, hogyan romlik- 
bomlik Antonius hatalma, amelynek romjai be-
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födték egész Keletet. Aggódását azonban nem
sokára örvendező csodálkozás oszlatta el. Ac- 
tium után egyre jobban ünnepelték, mint a 
Capitolium dicsőséges szabaditóját. Ebbe a sze
repbe nem talált belé azonnal, mert az ütközet 
után még sem ő, sem Agrippa, sem barátai nem 
sejtették a történtei: igazi jelentőségét. De ez a 
nagyon dicséretes, szerény tartózkodás nem
sokára megszűnt. Senki Octavianusnál jobban 
nem értett ahhoz a fogáshoz —  a pártok és 
egyes politikusok kedvelt eszköze a nagy tömeg 
megtévesztésére —  amely a legyőzött nehézsége
ket lehetőleg nagyítja, hogy minél magasabbra 
srófolhassa ama pártok vagy személyek érde
mét, akik le tudták őket győzni. Ha egyszer Oc- 
tavianus és pártja is olyan nehezen értette meg 
az eseményeket, amelyekben pedig ők maguk 
is szerepet játszottak, könnyen megérthetjük, 
hogy kortársaik, akik csak messziről szemlélték 
őket, egyáltalán nem látták meg a tények állását. 
A győzők kihasználták ezt a körülményt, hogy 
a toll embereinek segítségével, akik mindig ré
szesek az ilyen történelmi hamisításokban, az 
actiumi hősiesség meséjét világgá adják. így 
született meg az actiumi ütközet képe és min- 
denekfölött azé a három személyé, akik az elő
térben állnak: Cleopatráé, aki meg akarja hódí
tani Rómát, keleti emberek raját akarja rásza
badítani Itáliára, a büszke szenátorokat silány 
eunuchokká akarja alacsonyítani, —  Anto- 
niusé, aki áldozatává lett a királynő szerelmi 
művészetének, akinek az agyát Cleopatra va
rázsitalokkal borítja ködbe és aki hadseregét és
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nevét e becstelen tervek szolgálatába bocsátja, 
—  és Octavianusé, a büszke hősé, aki bátran 
szembeszáll a félelmetes szövetségesekkel és 
megmenti Rómát a keleti szolgaság sorsától.

Octavianusnak azonban sokkal csekélyeb
bek voltak az érdemei. Mint tétlen szemtanú 
nézte végig az első katasztrófát, amelyet az 
orientalizmus és az ősi itáliai hagyományok 
harca előidézett. Ebből a szempontból a háború
nak nagy jelentősége van. De Octavianus —  hasz
talan volt minden szellemi ereje —  nem tudta 
helyesen megitélni. Mikor mérhetetlen egyiptomi 
zsákmányával visszatért Rómába, bizonyára 
nem sejtette, hogy ez a harc új alakban megint ki 
fog törni az egész birodalomban és hogy azon a 
hosszú időn át, amelyet ő az emberi nagyság or
mán mint princeps, mint a háborús viharokból 
megmenekült nagy köztársaság legfőbb polgára, 
elnöke még megér, az ő tulajdon házát, család
ját sem fogja megkímélni és keserű fájdalma
kat, súlyos csapásokat fog mérni rá és övéire.
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