
A római történetírók.

„Róma városának keletkeztét nem szabad olyannak kép
zelnünk, mint a napjainkban alakuló városokét, kivéve talán 
Krimeában, hol azon célból építtetnek, hogy a zsákmány és 
mezei termények tárául szolgáljanak. - Róma főhelyeinek el
nevezései mind ezen eredeti rendeltetésre vonatkoznak. A város
nak még utcái sem voltak, ha csak így nem nevezzük az ösvé
nyeket, melyek azt végig keresztül szelék. A házak rend nélkül 
szétszórva, és igen kicsinyek voltak, mert az emberek mindig 
munkában vagy a nyilvános piacon lévén, odahaza ritkán tar
tózkodtak“ így ír Montesquieu „A rómaiak nagyságáról“ című 
könyvében. íme az egyszerű és szegény városnak képe; és 
mégis ezen városnak szegény lakói valának azok, kik kezdet
ben ugyan csak az őket környező vidéken uralgtak, utóbb 
azonban a szomszéd városokkal szövetségi viszonyba léptek, 
majd folytonos szerencsés háborúk következtében a szomszéd 
népek sőt egész Italia fölött felsőséget és uralmat vívtak ki 
magoknak, míg, nem tűrhetvén többé maguk mellett verseny
társat, a carthogói birodalommal Siciliában hatalmas erővel ösz- 
szekoccanván, hosszú es véres háborúk után uralmukat a ten
gerre is kiterjeszték, és végül részint a fegyverek hatalma, részint 
szellemi fensőségük érvényesítése által majdnem az egész akkor 
ismert világ uraivá lettek.

A rómaiak származásukra nézve az itali törzshöz tartóz* 
nak. A mennyit az ó-itali nyelvek maradványaiból következ
tetni lehet, három főtörzs képezte Italia ős lakosságát, úgymint : 
a Japygok, Italok és az Etruszkok. A Japygok kevésbbé szi
lárd jelleme nem kedvezett az önálló nemzetiségi kifejlődésnek. 
Ők nem valának képesek ellentállani az árnak, mely a körükbe 
bevándorló görögök műveltségéből eredvén, nemzetiségüket
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fenyegetto. Nyelvükkel együtt szokásaikat is elvesztették és 
görögökké lettek.

Az Italok több népségre oszoltak, minők: a Latinok, 
Umbrok, Marszok, Volszkok és a Samniták.

Az etruszk és itali népségek történelmi fejlődése az egyes 
városközségek szervezetén alapult, melyek majd szövetkezve 
egymással, majd ismét háborúba keveredve, a felsöségre töre
kedtek. E viszonyok ugyanezen a földön a közép korban ismét
lődtek. LatiumbaD, mely a sors által magasabb szellemi tökélyre 
látszék képesnek és kiszemeltnek, minthogy lakossága a miveit 
görögökkel közelebbi rokonságban áll vala, — mely a folyvás t 
oda tóduló idegen elem befolyása által fejlődésében elősegíttetve 
képzettségének önálló fokát érte el, emelkedett Róma, ott, hol 
addig Álba louga a kisebb városi községek fölött némi felsősé- 
get gyakorolt volt.

A mint Rómának első királya Romulus magát az albaniai 
királyházból származottnak állitá, úgy öröklé Róma a latin nép 
szellemi hagyatékát, mely az uj állam szervezetének alapját 
képezé, kiváltképen miután Álba dicsőségének csillaga letűnt, 
és lakosai a római községgel egyesítettek, úgy hogy Róma egész 
Latiumnak fővárosává lett.

Róma királyai mind nagy emberek voltak, kik a száza- 
dokon át tartandó jeles intézmények alapját ügyes tapintattal 
és nagy állambölcseséggel rakták le. És valóban Rómának 
alkotmánya mindazon kellékeket foglalá magában, melyek által 
a polgárok a városhoz szorosan csatoltattak, melyek lehetségessé 
tették, hogy a római területnek óriási növekedése mellett a súly
pont Rómából ki nem mozdíttatott, és maga az alkotmány a 
megváltozott viszonyok által szükségessé vált időszerű átalakí- 
sok dacára lényegében változatlan maradt. A teljes jogegyen
lőség, a törvény és a hatóság tisztelete képezték a római alkot
mány alapvonalait. „A római község, igy szól Mommsen. (R. 
G. I. S. 62.) a szabad nép maga magát kormányozta a törvény 
előtti és egymásközti íöltétlen egyenlőségben, nemzetiségének 
éles kifejtésében, mi mellett egyúttal a külfölddel való közleke
désre kapúit nagylelkűen feltárta. Ezen alkotmány sem nem 
csinált, sem nem utánzóit, hanem a népben és a néppel együtt
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fejlődőt. Ezen alkotmány az, mely a római állam alapgondolatát 
mindenkorra ténylegesen megállapította, mert dacára a változó 
külső alakoknak (formáknak), bizonyos az, hogy a meddig csak 
egy római község létezik, az állam hivatalnoka feltétlenül pa
rancsol, hogy a vének tanácsa, a legfőbb hatalom az államban 
és hogy minden kivételes határozat az uralkodónak, azaz a nép- 
községnek szentesítését igényli.u

De a nép is, mely ezen alkotmány birtokába jutott, rom
latlan, a harcban bátor, edzett és kitartó, a békében pedig mun
kás vala, a minő kell, hogy az egyszerű földmi velő legyen, ki 
távol a ferdeirányú finomságtól, csak a gyakorlati és anyagi 
érdekeket előmozdító eszméket követi, és maga is előmozdítja. 
Távol állott ő a görögök eszményi világától, melyet Horác 
(Epist. IL 3. 323) oly találóan ecsetel:

Graiis ingenium, Graiis dedit őre rotundo 
Musa loqui, praeter laudem nullius avaris.

Ezen egyszerűség és romlatlanság azonban csak addig ál
lott fen, míg az egyenlően felosztott földnek gyümölcse az élet- 
fentartásnak egyedüli kútforrása maradt, mert mihelyt a föld
nek aránytalansága és az ingó birtoknak egyenlőtlensége a bír 
tokiás eddigi viszonyát megzavarta, az egyik rész meggazda 
godásával és a másiknak elszegényedésével azon fekélyek i- 
beharapództak az államba, melyek annak testét megmétyelezik: 
az iszonyú pazarlás, gőg, munkakerülés és elpuhultság egyik 
részről, hízelgés, aljasság, jellemtelenség a másik részről. Innen 
magyarázhatjuk meg magunknak Varró ezen szavait: „Avi et 
atavi nostri cum allium ac cepe eorum verba olerent, tamen op- 
time animati erant.“ (Jóllehet nagyapáink és dédapáink szavai 
fog- és vőröshagyma-szagúak voltak, mégis a legderekabb ér
zelmű férfiak valának) nem különben Titus Liviuséit is, ki (VII. 
k.) ezt mondja: „Róma, melylyel az egész világ föl nem ér, most,*) 
ha valamely ellenség hirtelen megjelennék falai alatt, alig bírna 
annyit kiállítani; bizonyos jele ez, hogy nem mi növekedtünk, 
hanem csak a fényűzést és kincseket növeltük, melyek benün-

*) t. i. L. Furius Camillus és Appiua Cl&udius Crasaus r.onsulaága alatt.
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két izgatnak.“ Hogy a rómaiak nem valának mentek azon hibák* 
tói, melyek a főldmivelő osztályt jellemzik, minők: konok meg
őrzése a régi szokásnak, idegenkedés minden újítástól, még ha 
javára szolgálna is, büszkeség: alig szükség említeni.

A rómait a nyerseség és határozottság jellemezte. Min denüit 
méltóságának öntudatával lépett fel, és az adá neki ama gr a -  
v i t á s t ,  ama férfias jellemet, mely a görögök simulékony ter
mészetétől az úgynevezett l e v i t a s t ó l  egészen különbözött. 
Beszédében rövid vala, épen ellentéte a Graeculus loquaxnak. 
A közönséges római goromba volt, minő a földmivelő lenni szo
kott ; erről tanúskodik a csúfnevek bősége a római vígjátékok
ban, valamint a fajtalan kifejezések sokasága, melyektől a pór
nép beszédje hemzseg. A magasabb városi körökben finomulni 
kezdett lassan e pórias modor és a társalkodási csín mindinkább 
lábra kapott, úgy hogy az u r b a n i t á s  egész ellentétet képezi 
a pómép r u s t i c i t a s á v a l .  A gúny és a nyers gyalázás a 
jobb társaság társalgási nyelvében fiuom gúny orrá (cavillatio) 
és t a l á l ó s  e l m é s  k e d é s s é  (dicacitas) változott. Ezen ur- 
banitas némi, de homályos meghatározását találjuk Cicerónál 
(Brut. 46.) midőn mondja: „Az urbanitas ama sajátságos máz, 
melyet csak maga Roma adhat, és mely nemcsak a beszédben, 
hanem minden egyébben is nyílvánúl“ ; Az urbanitas ama hely- 
lyes tapintat, mely minden ferdét, póriast, durvát és idegent a 
gondolatokban, szavakban, kifejezésben és taglejtésben kerül 
(illa est urbanitas, in qua nihi absonum, nihil agreste, nihil incon- 
ditum, nihil peregrinum neque sensu, neque verbis, neque őre 
gestuve possit deprehendi.) Az urbanitas ama nagyvárosias jelleg, 
melyet napjainkban minden nagyobb országnak fővárosa nyújt. 
A nép sokaságnak összetódulása a fővárosba, a legkülönbőzőbb 
érdekek által vezéreltetve, előmozdítja az észnek fejlesztését, 
élesiti a tekintetet mások hibáinak és tökéletlenségeinak felis
merésére, eltünteti a szögletességet és egyenetlenséget modorban. 
A nagy város az élcnek és az ildomnak iskolája és helyesen jel
lemzi Plinius a fővárosbelit (Epist. IV, 25.) midőn róla azt mondja, 
hogy az minden alkalommal élcesen és találóan tud nyilatkozni 
(urbánus homo erít, qui — omni loco ridicule commodeque 
dicat.)

\
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A mily sajátságos a római életnek nyilvánulása a politika 
és társadalmi viszonyokban, ép oly sajátságos a római népnek 
vallása is, mely nem annyira a pép vallásos érzelmeinek és lelki 
élete szükségletének kifolyása, hanem az állam létezhetésének 

, követelménye. Helyes e tekintetben Montesquien állítása (a r ó- 
m a i a k  p o l i t i k á j a  a v a l l á s b a n  czimü értekezésében) 
midőn azt mondja: „Az nem volt sem félelem, sem kegyelet, mi 
a réligiót megállapitá a romáiknál hanem a szükség, melyben él 
minden társadalom, hogy valami vallása legyen. Az első királyok 
nem kevésbbé ügyeltek az istentisztelet és a szertartások ren
dezésére, mint a törvényhozásra és falak épitésére. Én azon kü
lönbséget találom, mondja M. folytatólag, a római törvényhozók 
és más népek törvényhozói közt, hogy az ellőbiek a vallást al- 
koták az államért, és a többiek az államot a vallásért. Romulus, 
Tatius és Numa az ieteneket alájaveték a politikának: a tisz
telet és a szertartások, melyeket rendelének, oly bölcsen valá- 
nak kitalálva, hogy amidőn a királyok elüzettek, a vallás igája 
maradt egyedül, mely alól ezen nép, szabadsági dühében nem 
meré magát fölmenteni. Midőn a római törvényhozók a vallást 
megállapiták, nem gondoltak sem az erkölcsök javitására, sem 
erkölcsi elvek felállitására; ők nem akarák szorítani a népeket, 
kiket még nem ismerének. Nekik tehát eleinte csak általános 
céljok volt, hogy azon népbe, mely semmitől sem félt, belelehel
jék az istenek félelmét, és ezen félelmet arra használják, misze
rint őt kényök szerint vezessék“.

A rómaiak istenei nem személyes lények, mint a görögökéi, 
hanem csak a földi dolgoknak elvont fogalmai, és így látjuk, 
hogy az állam-, nemzetiség-, ház- és a mezőségnek istenei nem 
egyebek, mint a közügy-, nemzetségi egyesület és a családnak „ 
istenített fogalmai. Az olyan vallástan, melyben csak az ész ural
gott, a kedély és a képzelet nyilvánulásainak nem vala helye.
A római csak egyéni haszon miatt törekedett mindig isteneivel 
jó viszonyban állani, a miért is az előirt szertartásokat a legna
gyobb lelkiismérettel és pontossággal végezte. Hogy a bensőség 
itt teljesen hiányzott és csak a kölsőség uralkodott^ bizonyítja 
azon körülmény, hogy az isteni tisztelet szertartásai valamint az 
imádságok alakjai akkor is lelkiismeretes pontossággal tartat-
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tak meg, midőn idők folytával az egyik mint a másik érthetet
lenné vált.

Oly vallásnak, melyben az istenek csupán csak elvont fo
galmak, hiányozni kellett a hitregetannak, és onnan magyaráz
ható azon jelenség, hogy a római költők kénytelenítettek a gö
rög hitregetanhoz folyamodni és a rómaiak isteneit a görögöké
hez alkalmazni. „A rómaiak, úgymond Montesquien, kiknek sa
játkép nem volt más istenségök, hanem csak a köztársaság 
szelleme, nem sokat figyeltek azon rendetlenségre és zavarra, 
melyet a mythologiában támasztának: a népek hiszékenysége, 
mely mindig m e g h a l a d j a  a nevetségest és túlcsapongót, 
mindent helyreütött“.

Ezen vallás jellemzésére áUjon még itt Augustinusnak (De 
Civitate Dei 1. IV. c. XXXI.) egyik jegyzete, mely szerint Scae 
vola és Varró mondák, hogy szükséges, miszerint a nép sok igaz 
dolgot ne tudjon és sok hamisat higyen. Elölről kikezdve ismer
jük e szerint a római vallás lényegét, de nem annak szerzőjét 
és a vallási intézmények hiv megőrzőit és magyarázóit. Pedig 
épen ezeknek és működési körüknek megismerése fontos reánk 
nézve, hogy ama feladatól j melyet elénkbe tüztünk, helyesen 
megoldhassuk.

„Romulus auspiciis, így szól Cicero (N. D .III. 2.5.) Numa 
sacris institutis fundamenta iecit nostrae civitatis“ (Romulus ma
dárjóslataival, Numa behozott szent intézményeivel raká le álla
munk alapját.) E néhány szóban táláljuk a római vallás megal
apítóit dicsőitve és méltán, mert Romulus vala az, ki tz  uralom 
birtoklását az istenek beleegyezésétől tévé tügővé és az istenek 
akaratának kipuhatolására és teljesítésére három augurt (madár
jóst) minden tribusból egyet rendelt.

A Romulus által megkezdett müvet NnmaPompiliusfoly- 
tatá és öregbité, ki hogy az igazságot és méltányosságot fölvi- 
rágoztassa, a vallást megszilárdítsa, népének összes nyilvános és 
házi életét a papság felügyelete alá helyezé. A papság azonban 
nem képese külön testületet, mely mintegy állam az államban 
létezet vo!na. Numa a papságból polgári hivatalt alkotott „a jós- 
és főpapi méltóságok, mint Montesquien mondja, tisztségek va- 
lának * nzok, kik vele fölruháztattak, tagjai valának a senatus-
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naktf. A papok érdeke azonos vala az állam érdekével. Figye
lemreméltók e tekintetben Cicero következő szavai (De Divin.
1. I. 89): „Apud veteres, qui rerum potiebantur, iidem auguria 
tenebant, in quaet reges, augures, et postea privati eodem sacer- 
dotio praediti rém publicam religionum auctoritate rexerunt.“ 
(Városunkban a királyok és hatóságok, kik utánok következé
nek, mindenkor kettős jellemmel birtak, és az államot a vallás 
óltalma alatt kormányozták.)

Ezen elv szerint történt, hogy a curiák elnökei papi jel
leggel birtak ,* a decemvirek a szent dolgokat igazgaták stb. 
úgy hogy minden vallásos szertartás a tisztviselők kezein ment 
keresztül. Numa Kóma városi védisteneinek, úgymint: Jupiter, 
Mars és Quirinusnak*) tiszteletére, három külön papot rendelt 
(Flamines).** A szent tűznek megőrzését tiszta és szeplőtlen 
nőkre az úgynevezett Vesta-szüzekre bizta. 0  hozta be a s a l í  
papokat Mars Gradivus tiszteletére***), hogy ezek, számra nézve 
tizenketten, minden évnek Martius elsején (Calendis Martiis) 
ünnepélyes menetben tánc és a szertartásos imádságoknak, mely- 
lyek Axamentának (ab axibus i. e. tabulis) neveztettek, megha
tározott dallam szerinti eléneklése mellett a szent pajzsokat (an- 
cilia****) a városon keresztül hordozva, az istenek kegyét népük
nek biztositsák. Végre a szerződések és az állam által elvállalt 
kötelezettségek teljesítésére, valamint a nép- és hadijog fölötti 
felügyeletre F e t i a l e s e k e t  rendelt.Liviusnál (1.24.8.)olvas
ható az esküforma, melyet ezek elmondának, mielőtt valamely 
néppel békét kötének: „Jupiter audi, páter patrate populi albani, 
audi tu,populus albanus : ut illa palam prima postrema ex illis ta-

*) Fiamén Dialis, Martialis, Quirinalis. Fiamén Dialis dictus quod 
f i l o assidue veletur, indeque appellatur fiamén, quasi f i i a m é n .  F e s t u s  
p. 87.

**) (Numa) flaminem Jovi assiduum sacerdotem creavit . . . huic 
duos flamines adiecit, Marti unum, alterum Quirino. L iv . I, 20, 2.

***) Salii a saltu nomiua ducunt. O v i d .  Fást. Ili, 387.
****) Ancile, ama pajzs, mely Numa idejében az égből hulott le, an

nak biztosítására, hogy Róma mindaddig fenáll, mig a pajzs Rómában meg
marad. Numa, hogy eltűnését meggátolja, Mamurus Veturius művész által 
tizenegy hasonló pajzsot készíttetett, hogy esetleg senki se tudhassa, vájjon a 
valódi veszett-e el ? L i v. I, 20.
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recitata sünt sine dolo malo, utique ea hic hodie rectissime intel- 
lecta sunt, illis legibus populus Romanus prior non deficiet. Si 
prior defecit publico consilio dolo malo, túra ille Diespiter 
populum Romanum sic ferito, ut ego hunc porcum hic hodie 
feriam, tantoque magis ferito, quanto magis potes, pollesque.“ 

Ezen mesterséges épületnek zárkövét képezé a főpapok 
(pontifices) testülcte, melyre Numa az egész isteni tisztelet 
fölötti őrködést bizta. Hogy ezeknek minden lehető zavar és 
következetlenség elkerülése végett bizonyos meghatározott sza
bályok szerint kellett eljárniok, melyek az isteni tisztelet mód
ját és menetét meghatározták, nincs miért kételkedjünk, vala
mint arról sem, hogy ezen szabványok nem hagyomány utján ? 
hanem Írásban foglalt utasítások szerint hajtattak végre. Hogy 
Numa a régi törvényeket leirta, bizonyítják Cicero e szavai is 
(De Rep. V. 2): „Illa autem diuturna pax Numae mater huic 

. urbi iuris el religionis fűit, qui legum etiam scriptor fuisset, 
quas scitis exstare;“ ama tartós békéje Numának, ki azon tör
vényeknek, melyek most is, mint tudjátok, léteznek}' megirója 
volt, e város jogának és vallásának Szülöanyja vala. Numa 
tehát mint Írástudó, törvényhozó és vallásalapitó írásban adja át 
törvényeit, utasításait azon testületnek, mely hivatva vagyon 
vele együtt a rómaiak valláserkölcsi ügyeit vezetni. A főpa
pok testülete a szerint mint tudományosan képzett és írástudó 
tűnik fel. Es itt ismétlődik azon jelenség, mely az ókor és kö
zépkor népeit jellemzi, hol a papok a tudományoknak mivelöi, 
az irás ápolói és a szentirás és vallási szertartások magyarázói 
valának. Ezen papok feladata volt a naptárt, melytől rendesen 
az évben előforduló ünnepnapok és egyáltalában az egész egy
házi évnek meghatározása függött, kezelni. Mi természetesebb 
tehát, mint azon föltevés, hogy alkalmuk és okuk volt az évben 
előforduló nevezetesebb eseményeket észlelni és azokat a nap
tártáblán foglalt napok alá röviden följegyezni. így keletkeztek 
a gallok által támasztott tűz alkalmával ugyan elégett, de az 
utókor írói által említett legrégibb történeti iratok, melyek F a  s ti, 
C o m m e n t a r i i  vagy A n n a l e s  P o n t i  fi c um vagy A n- 
n a l e s M a x  i mi  vagy P u b  l ic  i név alatt fordulnak elő, és a 
római történetírás egyik kútfejét képezik.
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Ezen könyvek száma 80-ra terjedt. Tanulságosak Ciceró
nak szavai ezen könyvekre vonatkozólag^ midőn mondja: (de 
orat. 12. §. 52.) „Erat enim historia nihil aliud, nisi annalium 
confectio: cuius rei memoriaeque publicae retinendae caussa ab 
initio rerum Romanarum usque ad P. Mucium, pontificem maxi
mum (pontifex 624 év.), res omnes singulorum annorum manda- 
bat litteris pontifex maximus, referebatque in album et propone- 
bat tabulam domi, potestas ut esset populo cognoscendi; ii qui 
etiam nunc annales maximi nominantur“ és Diomedesnek sza
vai ÜL k : „ Annales inscribuntur, quod singulorum fere annorum 
actus contineant; sicut publici annales, quos pontífices scribaeque 
conficiunt deRomanis, quod Romanorum res declarante Irályuk 
Cicero tanúsága szerint igen száraz vala (Cic. de legg. I. 2. de 
orat. II. 12. §. 53); ugyanezt állítja Cato Gelliusnál II. 28 fej : 
„Non lubet scribere, quod in tabula pontificis maximi est, quo- 
tiens annona cara, quotiens lunae aut solis lumini caligo, aut 
quid obstiterit.“

Dacára ennek fontos okmányok valának a történelem Írá
sára, a mint is azokra több római író hivatkozik.

Ezen iratoktól különböznek az úgynevezett L i b r i Pon-  
t i f ic u m vagy P o n t i f i c i i ,  melyek a papok (pontífices) állá
sáról, azoknak kötelezettségeiről, jogairól, az isteni tisztelet ke
zeléséről szabványokat tartalmaznak.

A régi jogélet felfogására fontosak a L i b r i  a u g ú r a 
le s , melyekről csak annyit tudunk, hogy a nép felebbezési jo
gáról (provocatio) és a magister populi (dictator) hatásköréről 
határozatokat tartalmazának.*)

Ezeken kívül említtetnek a l i b r i s a c r i ,  l i b r i  s a c r o -  
r um,  l i b r i s a c e r d o t u m ,  l i b r i  c e r i m o n i a r u m ,  me
lyek noha csak az istentiszteletre vonatkozának, még is azon 
szempontból tekintve, mely szerint az államnak egész szerkezete

*) Provocationem autem etiam a regibus fuisse declarant pontificii libri, 
significant nostri etiam a u g u r a l e s .  Ci c .  de rep. II. 31. Praeterea 
notat eum, quern nos dicimus et in historiéis ita nominari legimus, apud an- 
tiquos magistratum populi yocatum, hodieqne id exstat in A u g u r a l i b n s  
1 i b r i s. Seneca Epp. 108. p. 62. ed. Bip. Vol. IV.

Digitized by ^ m 0 0 q  le



— 28 —

a vallás alapján nyugodott, szükségképen az állam intézményeire 
is fényt derítettek.*)

Határozottan történetirási érzékről, mely minden fontosabb 
esemény feljegyzésében nyilvánult, tanúskodik a későbben ke
letkezett történelmi emlékek nagy száma, minők: a 1 i b r i m a- 
g i s t r a t u m ,  a n n a l e s  m a g i s t r a t u m ,  c o m m e n t a r i i  
c o n s u l a r e s ,  q u a e s t o r i i ,  t a b u l a e  c e n s o r u m ,  f a s t i, 
l i b r i  r i t u á l é s ,  c o m m e n t a r i i  q u i n d e c i m  v i r u m,  a 
vászonra irt és a Juno Moneta templomában őrzött l i b r i  U n 
téi .  Az úgynevezett l e g e s  r e g i a e ,  melyek a királyoktól 
hozott törvényeket magukban foglalták, és melyeket a királyok 
kiűzetése után Caius Papirius Pontifex Maximus összeszedett. 
(Jus civile Papirianum.)**)

A történelmi kútforrások közé tartoznak még a c s a l á d i  
k r ó n i k á k  és a halotti d i c s b e s z é d e k  (laudationes fune- 
bres), melyek keletkezési idejét nem határozhatjuk meg ugyan, 
de igen is tudjuk, hogy azonnal a királyok kiűzetése után ilyen 
dicsbeszédet Valerius Publicola Marcus Brutusnak, a consulnak 
temetése alkalmával tartott, és hogy a gall háborúk után a ró
mai előkelő asszonyok ezen kitüntetésben részesültek.***) Hogy 
ily dicsbeszédek nem mindig hiven tükrözték vissza a történeti 
igazságot, arról már Cicero*) és Livius**) panaszkodnak és 
nem ok nélkül, miután maga Caesar atyja nővére fölötti dicsbe-

*) Cautum in l i b r i s  s a c r i s  est, feriis denicalibus aquam in 
pratum deducere nisi legitimam non licet, caeteris feriis omnes aquas licet 
deducere. S é r v .  ad Verg. Georg I. 272. Tara via dena duci poterant, quam 
dii non profana fíerent, sicuti in l i b r i s  S a c r o r u m  refertur. S é r v .  ad 
Aen. IX, 498.Stephanus D e n i c a l e s  szónak eredetét úgy magyarázza : Deni- 
cales forte nomen habent a Denis diebus: id quod suspicari lubet ex his Justini- 
ani verbis in novella Constitutione 115 sub. fia. Sancimus, inquit, ut nemini 
prorsus defuncti. haeredes, vei parentes, vei liberos, vei uxorem, vei agnatos 
vei alios cognatos, vei aliqui affines ejus, vei fidejussores, ante novem dierum 
spatium, in quibus lugere videntur, actionem intentare liceat, aut quocunque 
modo negotium facessere, ( C i c e r o  Nex-bó'l származtatja de legg. II. 22. 55.)

**) D i o n .  III. 36. V. 1. P o m p o n i u s  de őrig. Jur. §. 2. 36.

***) L i v. V., 50.
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szédében, azt a római királyoktól sőt magától Venustól szár
maztatta***), és sok család saját eredetét Aeneas társaira, sőt ma
gára Faunusra, Herculesre, Telegonusra, Ulixesre vezette vissza.

Ha meggondoljuk, hogy ezen iratokon kívül az érctáblák 
és feliratok száma oly nagy vala, hogy Vespasian császár a tűz
vész után, mely a Capitoliumban dühöngött a szétszórt másola
tokból három szer érctáblából álló okmánytárt hozhatott össze, 
melyben a városnak építése óta kelt majdnem minden tanácshatá
rozat, szerződés foglaltatott, be kell vallanunk, hogy az írók, kik 
Róma történetének megírásához fogtak, elég anyagot találtak, 
hogy feladatukat teljesíthessék.

Ne gondoljuk azonban, hogy ezen úgynevezett történelmi 
müvek már a királyok vagy a köztársaság első századaiban 
azonnal latin nemzeti és irodalmi nyelven írattak.

A rómaiaknál épen azon sajátságos jelenségre akadunk, 
hogy jóllehet a római nép már jó korán és rövid idő alatt 
hatalmát Italia határain túl kiterjesztette, és jóllehet Rómának 
előkelő férfiai folytonos érintkezésben valának az irodalom 
terén oly dúsgazdag görögökkel, még is annak szükségét több 
századon át nem érezték, hogy hős tetteik és dicsőségük emlé
ke irodalmi úton a jelen és a jövő kor tudomására jusson. Csak 
a 6-ik században, midőn a carthagoiakkal viselt háborúk kö
vetkeztében politikai fontosságuk már a félszigeten túl is mind 
tovább terjedt, kezdték érezni a történetírás szükségét és fon
tosságát, de egyszersmind hiányosságát nyelvöknek, melyet 
eddig művelni elhanyagoltak, és mely a történetírás által igé
nyelt kellékekkel még egyáltalában sem bírt. így történt, hogy 
az első római történelmi müvek anyanyelven ugyan, de versben, 
vagy pedig görög nyelven írattak. Hogy ez így volt és lehetett, 
bizonyítékul szolgál országunk is, mert a magyar szintúgy mint 
a római meghonosulása korában oly népek közé lön beékelve, 
melyek már a miveltség és polgárosodás utján messze előreha
ladtak. Es valamint a magyar az akkor uralkodó latin mivelt-
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*) C i c. Brutus 16., §. 61. de legg. II., 25.
**) VIII. 40.

***) S u e t o n. Caes. fi.
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ségnek szabad tért és befolyást engedett mind egyházi mind pe
dig politikai téren, úgy a római nép sem kerülheti el a görög 
miveltség befolyását, mely a mint egyrészt a polgárosodásra és 
szellemi kiképeztetésre nagy befolyást gyakorolt, úgy másrészt 
a nemzeti nyelv kifejlesztésében ép úgy gátul szolgált; valamint ná
lunk a száraz történelmi feljegyzések több századokon át latin 
nyelven történtek vagy a históriák versekben Írattak, mig vég
re Horváth és Szalay a magyar történetírást megalapíták, úgy 
nem fog bennünket meglepni, hogy a rómaiaknál is a történetírás 
zsengéi latin versekben vagy görög nyelven szerkesztvék. Az 
utóbbi annál is inkább megmagyarázható, mert magában a gö
rög népben támadtak férfiak, kiknek vizsgáló szemeit nem ke
rülte ki ezen tettre kész, harcban edzett, nemzetnek feltűné
se, hatalmának növekvése és terjedése, kik az események okait 
és lehető következményeit fürkészvén, kivált miután a rómaiak, 
mint a trójaiak utódjai, az epirusi Pyrrhussal Aeacua utódjaival 
fegyverük élét éreztették, honfiaikat ezen reájok nézve vészteljes 
népnek történelmével megismertetni iparkodtak. így olvassuk, 
hogy nem csak Timaeus, leírván a Pyrrhussali háborút, a római
akról és városuk keletkezéséről értekezett, hanem, hogy már 
két századdal azelőtt a syracusaei Antiochus Róma városának 
eredetéről nyomozásokat tett, mely tárgyról Lyncellus bizony
sága szerint még a gergithíi Cephalon, a sigei Damastes, Dema- 
goras és Agathymus, Agathoclesnek történetírója, Callias, a 
chalcisi Xenagoras és mások is értekeztek. *) Sőt maga Aristo
teles nemcsak a legrégibb gyarmatokról Latiumban, hanem 
Rómának alkotmányáról is irt. Ide tartozik még Clitarchus, ki 
azon küldöttségről értekezett, mely a római nép részéről mace
dón Nagy Sándornál időzött, míg másrészt a car diai Hierony
mus Dionysius bizonysága szerint régibb időkről is emlékezik 
irataiban; továbbá a peparethusi Diocles, kiről azonban nem 
tudjuk, vájjon müvében csak Róma városának alapításáról irt-e 
vagy tovább is fűzte történeti előadásának fonalát ?

Ilyen előzmények után végre megszólal a római történelem:

*) Georg. S y n c e l l .  Chronograph, p. 361. sq. T. I. Ed. Bonn.
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Punico bello secundo Musa pinnato gradu 
Intulit se bellicosam in Romuli gentem feram 

(Porcius Licinius Gelliusnál XVII, 21.) „A második pun hábo
rú alkalmával szárnyas léptekkel szállá meg a Múzsa Romulus 
vad és harciás népét.u Tehát a pún háborúk végzetteljes idejé
ben üté fel Clio, a történetírás múzsája székhelyét Rómában és 
papja: Naevius, költői ihlettségben metszé réz táblára, nemzeti 
nyelven, népének hős tetteit. Naevius, teljes nevével Cn. Nae
vius, született 480. R. é. u. (274 k. e.); ujabb állitások szerint 
római polgár volt. Részt vett mint katona, miként maga be
széli, az első pún háborúban (Varró apud Gellium XVII. 
21.) A háború bevégeztével, úgy látszik, Rómában telepedett 
le, legalább Varró azt emliti (Varró d. 1. V, 34.), hogy a nae- 
viusi kapu és a mellette fekvő ligetek, minthogy ezek kedvenc 
tartózkodási helyei valának, tőle nyerék neveiket. Irataiban 
ostorozta az előkelők gőgjét és elpuhult életmódját, mi által 
azok gyüleletét és üldöztetését vonta magára, mert, a mint lát
szik, oly férfiú vala, ki a szabadságot mindenek felett szerette. 
Ide vonatkoznak következő szavai, melyeket „Agitatoria“ cimü 
vígjátékban mond: (Charis. II. p. 188.)

„Semper pluris feci potioremque ego 
libertatém habui multo quam pecuniam.“

„En a szabadszólást mindig többre becsülém mint az aranyat.44
Naevius a római eposnak, a történeti hőskölteménynek 

teremtője, saturnusi versmértékben irá meg az első pún háború
nak történetét. A görög népnél a vallás volt a hősköltemény
nek kútforrása, mert az istenek és hősök tetteinek dicsőítése, a 
mint ezek monda alakjában, a nép emlékezetében éltek, képezé 
a hösköltemény tartalmát; a rómainál ellenben a hősköltemény 
nem vala egyéb mint a hazaszeretetnek kifejezése, népe törté
neti öntudatának, mely hivatva érzi. magát arra, hogy az egész 
világ uralja, méltó ecsetelése. A monda csak díszítéséül szolgált 
a történeti igazságnak, mely a hösköltemény főtartalmát képezé, 
a költői nyelv csak külső jelmeze vala az úgy is csak prózai 
anyagnak.

Jóllehet tehát a római hősköltemények távol állottak a
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homeri hőskőlteményektől, hiányozván bennök a művészi egy
ség, és a kőzbeszőtt mondák gyakran ellentétben lévén a törté
nelmi valósággal, mégis ép úgy hiven tükrözték vissza a római 
szellemet, mint Homérban a görög szellem nyilvánult.

Naevius hőskölteményének főanyagául választá az első 
pún háborút, melyben ő maga is, legalább a háború utolsó évei
ben tettleg részt vett. Miután a viszonyt, mely Carthagónak és 
Rómának megalapítói Didó és Aeneas között létezett, a monda 
nyomain indulva, általánosságban ecsetelte, és a két állam ha
talmának fejlődését rövid vonásokban leírta, azon viszály terje
delmes rajzát adja, mely e két állam között a felsőség és a fő
hatalom elnyerése miatt kitört.

Rómának őstörténete Naevius által nyeré lényegesen azon 
alakot, melyben az a későbbi költőknél és a történetíróknál elő
fordul és a nép sajátjává vált, mert Ennius sokat merít belőle 
mint kútforrásból,*) és Vergilius mind a kettőből, a mint ezt Ma- 
crobius (Sat. VI. 2.) bizonyítja; hogy pedig a későbbi annalisták 
és nevezetesen Livius a legrégibb római történet előadásánál, 
kiválóan Naevius és Ennius adatait használják, kételkedni nem 
lehet, annál kevésbbé, minthogy maga Livius előszavában azt 
mondja: hogy ő Rómának ős történelmét, minthogy ez inkább 
a költői mondák, mint hamisítatlan történeti emlékek által szál
lott az utókorra, sem be nem bizonyíthatja, sem meg nem cáfol
hatja.

A mint a hőskölteménynek anyaga valódi római volt, úgy 
alakja is tökéletesen megfelelt ennek. A költemény saturnusi 
versekben, melyeknek az előtt ingadozó mértékét ő állapította 
meg, vala irva. Miért is Diomedestől a grammaticustól a satur
nusi vers feltalálójának mondatik (Gramm. Lat. p. 512). Nyel
vezete még durva, de erős és velős vala. Cicero nélkülözi ugyan 
benne a nyelv tisztaságát és pallérozottságát, de dicséri annak 
viliágosságát, Naevius értelmes kifejezési módjáról és nyelvke
zelési ügyességéről, melyet uj szóknak képzése, összetételek ál
tal az alkotásban tanúsított, Gellius tesz tanúságot (XIX. 7.), ki 
Alcestis nevű színdarabjából egy nehány példát közöl.

*) C i c. Brut. 19.
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A höóköltemény, melyről még Horác azt mondá (Epist.
II, I, 53.) : Naeviua in manibus non est et mentibus haeret 

Paene recens? adeo sanctum est omne poema; 
nem volt könyvekre vagy szakaszokra osztva, csak C. Octavius 
Lampadio, a grammaticus osztá azt be 7 könyvre. (S u e t. de 
illustr. gramm. 2.) Jelenleg csak némely töredéknek vagyunk 
birtokában. íme nehány mutatvány.

A hősköltemény tartalmát adja a költő bevezetésében e 
szavakkal:

quei terrai Latiai hemones tuserunt vires 
frudesque Poeni, eas fabor 

(Calpurn. apud Merül, ad Ennium p. 41.)
„El fogom mondani Latiumnak mily férfíai semmisiték 

meg a poenusok seregét és cselszövényét.u Erre a költők szo
kása szerint segítségül hivja a múzsákat:

Novem Jovis concordes filiae sorores 
(At. Fortun. p. 2680.)

„Jupiternek kilenc leánya, egyetértő testvérek.“ Mire az 
elbeszélés Anchisesnek és Aenaeasnak futásáról a feldalt Tró
jából veszi kezdetét e szavakkal:

Eorum sectam sequuntur multi mortales;
Multi alii e Trója strenui viri —
-----------Amborum uxores
Noctu Trójád exibant capitibus opertis 
Flentes ambae; abeuntes lacrumis cum multis.
Ubi foras cum auro illuc exibant.

(Sérv. ad Verg. Aen. II, 797.)
„Menetüket sok halandó követi 
Es több más hatalmas férfi Trójából.
Mind a kettőnek nejei is távozának 
Éjjel, fedett fővel Trójából.
Mindkettő sirt és könnyek között veve búcsút.
A mint kincseikkel a városból oda menének.“
Hajóra szállnak, melyet számukra Mercurius épített. 

(Sérv. ad Verg. Aen. I, 170.) Ezen hajót ekképen irja le: 
Inerant

u — u signa expressa, quomodo Titani
Philologiai Közlöny. I. fü t. 1872. 3
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Bicorpores Gigantes, magni Atlantes, Runcus
Atque Purpureus, filii te rras-------

( P r i s c .  VI. p. 679. et 680*)
„Rajta valának a földnek fiai a titánok, a kéttestü gigau- 

tok, Atlas szörnyű fiai Purpureus és Runcus lefestve.“
Tengeren vihar éri utói őket. Venus elpanaszolja Jupiter

nél övéinek bajait. Az megvigasztalja őt azon Ígérettel, hogy 
Aeneas hatalmas országot fog alapítani ( Maer ob .  Sat. VI, 2.). 
Aeneas ugyanazon szavakkal vigasztalja a hajótörést szenvedő
ket, melyeket Vergil hőskölteménye ide vágó részében utánzott 
(Sérv.  ad. Verg. Aen. I, 198.)« Aeneas Carthago partjaira, hol 
akkor Didó uralkodott, vetődik.

„Blande et docte percontat Aeneas quo pacto 
Trójám urbem liquerit.“

„0 nyájasan és okosan kérdezi, mily módon hagyá el 
Aeneas Trója városát.u

Ezen alkalommal elmondja, miként alapították meg 
Didó és Anna Carthago városát (Sérv. ad. Verg. Aen. IV, 9.) 

„Onerariae onustae stabant in flustris —
Magnamque domum decoremque ditem 
vexarant 

(Prisc. VI, p. 699.)
„A kikötőben állának a megrakott hajók 
Melyek a háznak nagy és gazdag ékszerét hozták.a 

Erre Aeneas Latiumban letelepedik. Romulus Aeneasnak 
unokája Ilia leányától (Sérv. ad Verg. Aen. I, 273.). Róma vá
rosa alapításának történetét hosszasabban, az utóbb történteket pe
dig röviden érintve főfeladatához siet,t. i. a pún háború leírásához. 
A II. könyvben említi e háború okait. A rómaiak ősrégi szokás 
szerint hadat üzennek fetialisok által füszárral és szentelt fűvel. 

„Jus sacratum
Jovis jurandum sagmina-------
scapos atque sagmina sumpserunt.

( Fes t .  sagm. P a u  11. ib.)
A harmadik könyv tartalmát képezé Duiliusnak a tenge

ren kivívott gyözedelme a carthagoiak fölött. Hajók építtetnek. 
Erre Duilius :
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Senex fretus pietate deüm, aJloquutus summum 
Deum regis fratem Neptunum, regnatorem
M arum------ ( Pr i s c .  VII* p. 770.)

„Az aggastyán bízván az istenek iránti kegyeletében 
Neptunushoz, a legmagasabb istenkirály testvéréhez^ a tenger 
uralkodójához fordul“ ; '

továbbá Jupiter Lucetiushoz:
Patrem suum supremum optumum appellat
------ summe deum regnator,
quianam genuisti:

( Var r .  VII. 51- F e s t .  quianam.)
„A legjobb, legfőbb atyát megszólítja: Legnagyobb ura 

az isteneknek
Minek nemzettél. “

A negyedik könyv tartalmát képezik a Regulus által vál
tozó szerencsével viselt hadi dolgok. A consul elfoglalja Melita 
szigetét:

Transít Melitam 
Eomanus exercitus [et] insulam integram 
Úrit, populatur, vastat, rém hostium concinnat 

(N o n. concinnare.)
Melitába érkezik a rómaiak hadserege 
Az egész szigetet tűzzel és vassal 
pusztítja, az ellenség hatalmát tönkre teszi.u 

Regulus Afrikában partra száll. A győzelmet követi a vereség: 
Seseque íi perire mavolunt ibidem 
quamcumstuproredireadsuospopuláris (Fes t .  stupr.) 
„És inkább ott akarnak elveszni 
Mintsem gyalázattal visszatérni övéikhez.“

A következő könyvekben a háborúnak menetét irja le és 
pedig a hatodik könyvben ezen háború 7-ik évéig jut a költő

*) 1. ezekről Eduard M ű n k  Geschichte d. röm. Lit. és Cn. Naevii Poé
táé Romani vitám descripsit, carminum reliquias collégig poesis rationem 
exposuitErnestius K l u s s m a n n ,  Jenae, 1843.

A saturniusok idézésében II o ni a 11 elméletét tartottuk szem előtt. L A 
saturnusi vers lényege és története a Rómaiaknál. Pest. 1871.

3 *
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(507) 247 kr. e. A hetedik könyv a háború végét és a bekövet
kezett békekötést foglalja magában. *)

Gelliusnál (N. A. I, 24.) olvasható azon felirat, melyet sír
jára felvésetni rendelt:

Mór tál i 3 immortalis flere sí foret fás 
Flerent divae Camoenae Naevium poétám 
Itaque postquam est Orcino traditus thesauro 
Öblíti sunt Eomae loquier latina lingua.

(Ha szabad volna a halhatatlanoknak siratni a halandót, 
Az isteni Camoenák siratnák Ennius költőt, 
így, miután az Orcus kincséhez csatoltatott,
Elfeledók Rómában a latin nyelvet.) Ennyit Naeviusról.

B a r  t á l  A.
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