
A római történetírók.
(L. I. ffiz. 19. k. 11.)

Naeviushoz mind időre mind működésre nézve legköze
lebb áll

Q u i n t u s  Enni us .

Q. Ennius saját vallomása szerint született Rudiaeben, Ca- 
labria városában C. Manicius Turinus és 0. Valerius Falto con- 
sulságuk idejében 515 R. é. u. =  239 k. e. (Varró apud Gell. 
XVIT, 21; Cic. Brut. 18). 0 magát Messapusnak, az alsó-italiai 
főnök utódjának vallja, kit Vergil(Aen. VII. 691.) lóidomítónak 
és Neptun fiának nevez, — „a kin a tűznek“ .

Nem fog lángja sehogy s kit nem birt dönteni fegyver.
Ennius részt vett mint római vitéz a második pún hábo- 

rúban,mcly alkalommal az öregebb Scipio Africanus, kit később 
egy költeményben dicsőített, barátságát nyeré meg magának; — 
megfordult Sardiniában, hol mint conturio Torquntus alatt szol
gáit; itt ismerkedett meg Catoval. Cato öt magával'hozta Ro
mába, mit amannak Corn/ Nepos nagyobb érdemül ró fel, mint 
ha bár mily nagy diadalt aratolt volna Sardiniában (Vita Cato- 
nis c. 1). Később 535 (=189) elkísérte Aetoliába M. Fulvius 
Nobiliort, kinek fia őt a római polgárjoggal ajándékozta meg 
(C ic. pro Archia 9, Brut. 20), minek folytán 570 R. (=184 k. 
e.) év körül Rómában allandóan letelepedett. Az Aventinuson 
szegényen, de sorsával megelégedetten, csak egy szolganötől kör* 
nyezve élt. „0  mindkét terhet, mondja Cicero (de són. 5.) mely- 
lyek legsúlyosabbaknak tartatnak, a szegénységet és az Öreg
séget úgy viselé, hogy azok neki majdnem kedveseknek tet- 
szének“. Rómában nyilvánosan és házában nyújtott oktatást a 
görög s latin nyelvben (Suet. de ill. gramm. I.); a város lóg
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ol/Jk előbb emberei keresték társaságát: a Scipiók, M. Fulvíua 
Nobilior és annak fia, sőt maga Cato is. Ez azonban Őt mindig 
csak félgörögnek nézte, ki az idegen miveltséggel, melyet Ró
mában meghonosított, a római szellemre kártékonyán hat. En- 
níusnak Scipio Nasicához való legbensőbb barátsági viszonyá
ról legjobb tanúságot te?z azon adoma, melyet Cicerónál olva
djuk (tle orat. II, 68): „Midőn egykor Nasica Enniust mogiáto- 
gnitii akará, a szolganő eltagadta ura honlótót. Nasica ezt ma* 
gánnk megjegyzi. Midőn tehát néhány nap múlva Ennius Nasi
cához jött és ajtaja előtt utánna kérdezősködött, kikiálta emoz, 
hogy nincsen hon. Hogyan ? mondá Ennius, nem ismerek e sza
vadra? Mire Nasica válaszola: Te pajkos, midőn a minap után- 
nad kérdezésködtem, szolganődnek adtam hitelt, hogy nem vagy 
hon, és te nem akarsz nekem hinni ?a Hogy olyan férfiú mint 
Ennius széles tudományánál, Önzéstelens¿généi és becsületes, 
nyílt jelleménél fogva sok barátot szerezhetett magának csak 
tmnészotcsnek fogjuk találni; saját jollemrajzát ő maga adja 
ózon szavakkal:

„Eo ego ingenio natus sum,
Aeque inimicitiam atque amicitiam in fronté proptam gero.

(G e 11. XIX, 8.) ;
„Az természetem, hogy a szeretetett és a gyülöletett egy

aránt nyílt homlokomon láthatni“.
Osrómai érzületét festik Phoenix cimíí szomorujátékból 

fonumaradt következő versek :
„Séd virum virtute nova vivere' animatum addecet 
Fortiterque obnoxium vocare ad adversarios 
Ea libertás est, qui pectus purum et firmrnn gestitat 
Alias rés obnoxiosae nocte in obseura latont.

(Gell. VII, 17.)
A bátor férfiúhoz illjk, hatalmasan hatni a földön 
Eh bátor lélekkel perbe idézni a bűnöst;
Szabad a férfi,kinek keblében tiszta és szilárd szív dobog. 
Különben sötét éjben lappang a gonosz tett“

O nem vala ellousóge a bornak azért és szólhatott róla 
Horatius (E p i s t. I, 19, 7.):
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„Ennius ipse páter nunquam nUi potus ad urma
Profilúit dieemta. „Enulua atyánk maga is csak mámorban 

fogott a csaták rajzához“.
Jóllehet öt a köszvény gyötré, azért még sem veszté ol 

jó kedvét. Ez állapotáról ő maga enyelegvo szól: „Nunquam 
poetor, nisi podager (P r isc . VIII. p.829). „Csak akkor leültök, 
ha a köszvény bánt“ . Késő koráig munkás volt, minek bizony
sága, hogy saját vallomása szerint 67-ik evében fejezte be fő
müvét az Annaleseket. Hetvenedik évében halt meg közvény- 
ben O. Március Philippus és Cn. Servilius Caepio idejében 584 
(=170 K. e,) Mondják, hogy Rudiaeban, szülővárosában temet- 
tetott cl, és hogy képét a Scipiók a capeni kapn molletti családi 
sírboltbau őseik képei közé állittaták föl, mint a ki úgy is szel
lemével azok tetteit dicsőitd. (C ic. Brut. 20 de sen. 5; Liv. 
XXXVIIÍ, 56. Val. Max V ili, 14.) Síremlékét a következő fel
irat diszíté:

„Adspicite, o cives, senis Enni imaginis formám 
JJíc vestrum panxit maxima facta patrum,
Nomo me lacrumis docoret, neque funora fletu 
Faxit, Cur? Volito vivus per óra virum.
Szemetek polgárok csügjön ősz Ennius képén 
Őseitek tetteit megörökíti dala.
Köny no dicsőítsen, sírom ne érje a gyászdisz 
Mórt? Örökön lebegek élve a nép ajakán“ .

Ennius legkiválóbb képvisolője a régiebb római irodalom
nak. Már fiatal korában elsajátitá magának a görög miveltséget, 
mely akkor a görög gyarmatvárosok által alsó Italiában el vala 
torjedve és majd a római táborokban majd Rómában társalog 
ván a legkitűnőbb férfiakkal, alkalma volt a római nyelvszólás- 
sál és Róma történetével megismerkedni.

Ennius volt az, ki a római szellemet görög formába öltöz 
tété, és megszabá útját a római irodalomnak, melyet ez azontúl 
követett. A  saturnusi vorset a hexameterről cserélte fel; nagyobb 
gondot fordított a kifejezésre. A  hexameter behozatala és alkal
mazása nem járt csekély nehézséggel, a mohnyiben a hexame
ter nem könnyen alkalmazkodott a latin nyelv hangsúlyához, 
mint a trochaeusi vagy iambusi versmértékek, hanem a azóta-
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gok mennyiségük szerinti mértékét igényié, aminő a görög ver
sekben uralkodik.

Ezen újítások által a latin költészet közelebbi viszonyba 
lépett a göröggel. A nyelv maga nemesebb és hajlékonyabb lön, 
az alak darabosságával együtt elenyészett a tartalom kezdetle 
ges szaggatottsága is, ód helyt engode nemesebb Ízlésnek. Nem 
csoda, hogy a rómaiak Enniust mint irodalmuk teremtőjét tisz
telték. Varró a múzsák 'tanítványáénak nevezi és valamint a gö
rögök előtt Homér, époly szent vala a rómaiak előtt Ennius. 
Erre céloznak Vifruvius szavai i „Itaque qui litterarum incun- 
ditatibus instructas habent mentes, non possunt non in suis pe- 
ctoribus dedicatum habere sicuti deorum sic ot Ennii poetae si- 
iuulacrum11. (Kik lélokben érzik a tudományok gyönyörét, kell 
hogy köbleikben Enúius szentelt képét viseljék valamint az is
tenokét“ . ( Vitt. IX, 3). Hasonlóan nyilatkozik Quintilian (X, 1, 
88): „Ennium sicut sacros vetustate lucos adoremus, in quibu* 
grandia et antiqua robora non tantam habent speciem, quam re- 
ligionem“. (Tiszteljük Enniust mint a régiség által megszentelt 
ligeteket, melyekben a hatalmas és régi tölgyfák nem annyira 
nagyszerűek, mint szentek.)

Ennius legnevezetesebb müve az A n n a les . Ezen mii 
nemzeties tartalmánál és uj alakjánál fogva felkölté a kortársak 
ügyeimét és bámulatát. Az utókor pedig tiszteié benne a valódi 
római érzületnek emlékét, annyira, hogy még Vergíl Aeneise 
sem vala képes kiszorítani* Erre céloznak Martialis szavaj (V, 
10,7.):

„Ennius est leotus salvo tibi, Roma, Marone“.
(Olvastad Enniust Róma, bár léteze Máro).

Hadrian császár pedig többre becsülé Enniust Vergilnél 
(S p a r t. Hadr. 15.). Annalesei az iskolákban fejtegettettek, é* 

a színházakban az úgynevezett Ennianisták által nemcsak Ró
mában, hanem a tartományokban is felolvastattak. Még Gellius- 
nak volt alkalma Puteoliben ily Ennianistát hal lani (Gell. XVIII, 
5.). Q. Vargunteius volt a hagyomány szerint első, ki ily felol
vasásokat nagyszámú hallgatók előtt rendezett (Suet. de illust. 
gramm. 2.). így váltak Ennius Annalesói népkönyvvé, melyből 
a rómaiak régi hazai történelmüket tanulták ismerni és mint 

Philologiai Közlöny. Ill. füz. 1872. 8
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Naevíus hösköltcménye úgy Ennius Annalesei is kútforrásul sasol* 
faltak, melyből a kéBŐbbi annnliiták óa történetírók adataikat 
mentették. Az Annales lényege nem Allolt egyébből mint chro- 
nologiai felsorolásából a történeti eseményeknek; csak a költői 
alak, a bitregének és a mondának közbeszövése, természeti tü
nemények és helyek rajzai, a hasonlatok, a szereplő személyek 
szájába adott beszédek, miben leginkább Hornért utánozta, tét* 
ték azokat költeménynyé.

Maga Ennius OBztá be azokat 18 könyvre.
Momm seri (Röm. Geechichte p. 935) kemény Ítéletet 

mond Enuíus ezen müve fölött, midőn ezt írja: „Egészben véve 
az évkönyvek Enniusnak legelhibázottabb müve. A terv egy uj 
Iliaat készíteni, önmagát Ítéli el. Ennius volt az, ki ezen költe
ményével epos és történelemből összealkotott szörnyképletet ho
zott bo legelőször az irodalomba, mely abban azóta kisértetkép' 
'fölföl tűnik“.

Dacára ezen kemény ítéletnek kénytelen Mommsen , ki 
úgy látszik, nézeteiben és bírálataiban túlszigorú, bevallani 
(u. ott.): „Azt azonban tagadni nem lehet, hogyekölteménynek 
eredménye volt“.

Lássuk ezen évkönyvek tartalmát:
Ennius is a költők szokása szerint a múzsák segítségül 

- hívásával kezdi müvét:

„Mueae, quae podibus magnum pulsatis Olympum 
( V a r r ó  d .L . L. V II, 10);

Múzsák, kik lábaikkal tapossák a magas Olympust".
„Musae quas memorant Casmenas esse Latini ;u
„Múzsák, kiket Casmenáknak hívnak, a latinok“.
Erre álmát mondja e l: A Parnassuson találja magát. Lelke, 

mely Homérból előbb egy pávába, utóbb belé költözött át, készti 
öt a római hősők dicső tetteinek megéneklésére. Sejti, hogy 
költeményei elterjednek a népek közt:

„Latos per popúlus terrasque poömata nostra Clara clue- 
bunt.a (P rób . p. 1401.)

„Költeményem dicsősége elterjed a népek és országok közt*.
Az elbeszélés kezdetét képezi Trója pusztulása:
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„Ciun vetor occubuit Priamus sub Marto Pelasgo“ (P riso . 
III, p. 607.)

„Midőn az Ősz Priamus kimúlt pelasg fegyver alatt*. — 
Aeneas elhagyja hazáját Anchisessel:

„Doctusquo Anchisa Venus quem pulcberrima dium 
Fata docot fari, divinum. ut pectus habereta (P rob . íq 

Verg. Eel. VI, 31.)
„A bölcs Anchisessel, kit Venus, az istenek legszebbike 

jöveudölésre tanita, hogy keble isteni legyen51; — és Itáliába 
érkezik:

„Est locus, Hesperiam quam mortales perhibebant 
Quam prisci casci popnli tenuere Latini“ (M a c r o b. Sat. 

VI, 1.)
„Van ogy hely, melyet a halandók Iiesperiának neveztek, 
melyet a hajdani ős latin népek laktnka.
Álba királya fogadja öt. A  trójaiak és latinok egy néppé 

egyesülnek. Aeneas meghal; szelleme megjelenik Ilia leányának 
álmában és megjósolja jövendő sorsát. A  leány elbeszéli álmát 
nénjdnek, Eurydicének.

„Excita cum tremulis anus attulit aitubus lumen,
Talia tűm memorat lacrimans, exterrita somno í 
Eurydica prognata, páter quam noster amavit,
Vires vitaque corpus meum nunc deserit omne,

5. Nam mo visus homo pulcher per amoena salicta 
Et ripas raptare locosque novos: ita sola 
Postilla, germana soror, errare videbar ,
Tardaque vestigare et quaerere te neque posso 
Corde capessere: semita nulla pedem stabilibat.

10. Exin compellare páter me voce.videtur
His verbis: „0  gnata, tibi sunt ante ferendae 
Aerumnae, post ex fluvio fortuna rosistet“
Haec ecfatus páter, germana, repente recessit 
Nec sese dedit in conspectum corde cupitus :

15. Quamquam múlta manus ad coeli caerula templa 
Tondebam lacrimans et blanda voce vocabam,
Vix aegro qnum corde meo me somnus reliquit.“

8*
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„Midim a felköltött aggna mecset hozott remegd kézzel, e 
szavakat rebegé Birva felriasztva h* áloinkáfitŐl l ÜHPydÍ60 ítés 
Ü(4tii, kit atyánk Meretett; érd ds ólot elhagyja egész testemet. 
Mert úgy tetszett, mintha egy deH férfiú magával ragadna kies 
füzesen és partokon és ismeretlen virányon át: így tévelygék, 
testvér, egyedül és csak habozva követém a nyomot, keresvén 
téged, de nem szorithatálak szivemhez: az ösvényen nem halad
tak biztosan lépteim.

Erre úgy rémlett, mintha hallanám atyám következő sza
vait ; „Oh leányom, előbb sok baj érend téged, azután üdvöd a 
folyamból támad“ . Ezeket mondá atyám, oh nővér, és rögtön el
tűnt s vágyó, szemem nőm pillanthatá őt meg, bár sokszor erne- 
lém kezem az ég kékes boltozatához könyezvo és nyájas szóval 
hivám, ép most ébredék fájdalmas szívvel.“

(C i c. de divin. I, 20.)
A vesta-szüz Ilia titkon egy bekéi Marssal.
Ikergyermekei Amuliusnak az albaniai királynak paran

csára a vadak prédájául tétetnek ki, azonban egy farkasnőstóuy 
által tápláltatnak, míg Faustulus, a pásztor, megleli őket; 
pásztorokkint nevelkednek föl. Egy civaj alkalmával a király 
pásztoraival Remus elfogatik és Amulius elé vezettetik. Fau
stulus feltárja Romulus előtt az ő és testvére eredetét; ez meg
szabadítja Remust és Amuliusnak tudtára adja kilétét. A test
vérek azon a helyen, melyen kitéve volták, várost alapítanak. 

„Curant.es magna cum oura tűm cupientes 
Rcgni dánt operám simul auspicio augurioque.
Ilinc Romus auspici is se devovet atque secun dam 
Solus avom servat. At Romulus pulcer in alto 

5. Quaerit in Aventino, servat genus altiyolantum.
, Certabant urbem Romám Remoramue vocarent,

Omnibus cura viris uter esset induperator.
Exspectant veluti, consul quura mit tere signum 
Volt, omnes avidi spectant ad carceris oras,

10. Quam mox emittat pictis e faucibus currus:
Sic exspectabat populus atque óra tenebat 
Rebus, utri magni victoria sit data regni.

Digitized by ^ooQ  le



Digitized by Google



\

—  109 -

Interca sol albus rocessit in infora noctis.
Exin candida sa rndiis dotit ieta foras lux.

15. Et simul ox alto longo pulcorima praepea
Laeva volavit avis: simul aureus oxoritur sol.

. Codunt clo coelo tér quatuor corpora sancta
A vilim, praopetibus sose pulcrísquo locie dánt.
Conspicit indo sibi data Romulus esso priora,

20. Auspicio rogni stabilita scamna solumquc.w
»Gondteljes szivvol epedvo az uralom után, Korosik a jöle

ket és madárjóslatot. Itt Remus a szent szomlóre adja magát és 
egyedül kémleli az üdvhozó madarat; de az avontini magas 
dombon fürkész a dicső Romulus és kémkedik a magasan re
pülő madarak után. Ők ugyanis viszálykodának vájjon a várost 
a Romának vagy Romának nevezzék-o? A férfiak lelkét meg- 
szállá a gond, ki lenne közülök az úr.

Mint midőn a consul jelt adni készül és mindenki szeme 
kíváncsian a korlátra mereszti, mikor ereszti ki majd a tarka- 
szinü ajtókból a kocsikat! épúgy vára felszülten a nép a törté- 
ncndőket némán hallgatva, ki nyeri majd el győzedelmeskedve 
a nagy uralmat.

De mélyen merüle ezalatt a nap az éj sötétségébe és ismét 
felmerüle a sugarak visszaverődött haloyány világa, a midőn 
szerencsét hirdetve balra a magasból elérepüle a legfényesebb 
madár; de midőn az arany nap kikelt, leszáll az égből három
szor négy szent darab madár és siót a kedvező szerencsés 
térhez. Innen látja Romulus, hogy neki elsőség adatik és a ked
vező jel által uralmának széke és helye megerősíttetik.“

(C ic. de divin. I. 48.)

Romulus épiti a várost a Palatínuson és árokkal keriti. 
Remus átugorja azt, mire őt Romulus megöli;

„Nec pol homo quisquam facet impune animatus
Hoc nisi tu; nam mi calido das sunguine poenas.tf
„Ezt Istenemre egy ember sem fogja tenni büntotlenül, a 

mit te tettél, mert te ezért meleg véreddel lakolsz.“

( M a c r o b .  V I I . )
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Most leírja, miként raboltattak el a sabini nők. A. cnoci- 
naiok megkezdik a háborút, do legyőzőinek. Romulus templo
mot szentel Jupiter Fcrotrins tiszteletére. Szövetség vet véget 
a sabinokkali háborúnak , melynek nyomán Titus Tatius 
és a sabínok Rómába vétetnek föl. Romulus eltűnése förgeteg 
alkalmával. A rómaiak siratják királyukat:

„Poctora dura tenet desiderium — simul in tér 
Sose sic momorant: 0  Romulo, Romule dic,
Qualem to pátriáé custodem dí genuerunt!
0  páter, o gonitor, o sanguen dis orionduml 
Tu prodüxisti nos intra luminis oras.“ 
n A vad kebleket vágy szállj a meg és így szólnak egymás

hoz: Oh Romulus, isteni Romulus, a hazának mily védőül nem
zőnek téged az istenek; Oh atyánk, oh nemzőnk, oh i toni vér- 
.nek sarjadéka 1 To vezettél bennünket a világosság országába“ .

(C í c. de rep. L, 41.)
„Romulus in coelo cura dis genitalibus aevum degit.“ 
„Romulus ezentúl a teremtő istenekkel éli napjait.“ 

(S érv. in Aon. VI. 764.)
A költő fohásza Romulushoz és nejéhez Hersiliához, kik 

Quirinus és Hóra név alatt isteni tisztelettel illottettek, k^pozé 
valószínűleg az I. könyv végét.

„[Toque] Quírine páter, veneror; Horamque Quirina ;w -  
Dicső ég nékod Quirinus atya és Korának, Quirinus 

nejének.“
(Non. Hóra.)

A második könyv kezdetét képezi Numa királylyá vá
lasztatásának története és a harmadik könyvben berckesztetik 
a királyok történelme. — A negyedik könyvben foglaltatik a 
római történelemnek folytatása egészen a gallok elvonulásáig 
Rómából.

Az ötödik könyv főtartalmát képezék a samnitokkeli 
háborúk. Decius Mus hős halálra vonatkoztatják a tudósok a 
következő töredéket:

„Divi, hoc audite parumper,
Ut pro Romano populo pvognariter armis 
Certando prudens animam de corpore mitto.
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Et tűm, sicut equus, qui do praosopibus faotu«
Vincla suis magnis animis abrupit et inde 
Fort 8680 campi per caerula laotaque prata 
Celso pectore, saepe jubam quassat simul altam 
Spíritus ex anima calida spumas ágit albas.

(M a c r o b. VI. 3.)

Iniicit irritatus, tenet occasus, iuvat res.w
(Fost.)

„Istenim hallgassatok meg rövid ideig mily öntudattal 
vagyok kész harcra kelve lelkemet testemből kilehelni a római 
népért. — És erre, mint a mén, mely az akolnál jól ápolva 
széttöri a főket szilaj kedvében ős lefelé rohan a síkság zöldelő 
és kies virágain, magasan tartva mellét és rázva a lecsüngő 

• sörényét liheg és tüzes leheletével a fehérlő tajtékot szórja: —  
így tör elő dühében, elesik, megmenti a hazát.u

A hatodik könyvben a Pyrrhussali háborút ecseteli. A  
bevezetésben előkészíti az olvasót ezen harc nagyságára:

„QuÍ8 potis igontis oras evolvere belli ?w 
„Ki képes leirni az iszonyú háború színhelyét ?w

(Q u inct. VI. 3. 8G.)
Az istenek tanácsa együtt van. Csak nehezen engedi 

Jupiter, hogy Pyrrhus változó hadi* szerencse után végre le* 
győzessék; mert

„Navus repertus homo, Graio patre, Graius homo, rex
(F e s t.)

Nomine Burrus, úti memorant, e stirpe supremo“
(N o n. stirps.)

„Létezett akkor derék görög férfiú, kinek atyja Graus 
Burrus névvel, a mint mondják Jupiter szülöttje.“

Apollo kétértelmű felelete:
„Aio, te, Aeacida, Romanos vincere posuo“

(Cic. de dívin. II, 56.) 
rábírja öt a rómaiakkali háborúra :

rQuam semper fűit stolidum genus Aeacidarum 
Bellipotentes sunt magis quam sapientipotentes.“
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„Mint volt mindig ostoba az Aeacidák nemzetsége, 
harcban hatalmasabb mint mogfontolásbau“.
A tarontumiak által sogitsőgre hivatva, kiköt Pyrrhus Itá

liában ős legyőzi a rómaikat Heracleánál. Csata után megőget- 
teti az elesett harcosok holt testeit. A  fát a máglyához össze
hordják:

„Incedunt arbusta per alta, securibus caedunt,
Percellunt mágnás quercus, exciditur ilex,
Fraxinus frangitur atque abies consternitur alta,
Pinus proceras pervertunt; nmno sonabat 
Arbustum fremitu silvai frondosai.“ (M ar c. VI, 2.) 
Süríí erdőkön hatolnak át, fejszékkel döntenek, 
ős leteritik földre a hatalmas tölgyöt, dűl a cser 
esik a kőris ős lezuhan a hatalmas jegenye, 
az óriás fenyőfát is ledöntik ős a robajtól viszh&ngzik a 

lombozatos erdőnek környéke“.
Ezen győzelem után szentel Pyrrhus következő feliratot 

a torentumi Jupiter templomában:
„Qui antehac invicti fuerunt, páter optume Olympi 
Hős et ego in pugna vici victuaque sum ab isdom.“

(Oros. IV, 1.)
„Kik azelőtt győzhetetlenek valának, óh hatalmas ura az 

égnek, azokat legyőztem én is a harcban, s általuk legyőzettem 
én is.u '

A rómaiak Fabricius Luscinus consult küldik Pyrrhushoz, 
hogy a foglyokat kiváltsa. A király következőleg válaszol:

„Nec tűi aurum posco nec mi prccium dederitip 
Nec cauponantes bellum, séd belligerantes,
Ferro, non auro vitám cernamus utrique.
Vosne velit an mo regnare hera quidve ferat Fors,
Qu >rum virtuti belli fortuna peporcit,
Eorundem me libertati parcere certum est.
Dono ducite doque volentibus cum magnis dia.“

(C ic. off. I. 12, 38.)
„Tőletek nőm kell nekem arany som haszontalan vállGág, 

mert no n silány nycrescgaharcnak czőlja; harcban fegyverrel, 
ne pedig aranynyal döntsük el életünk soi'?át. Vitőis^ggel tün-
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t.*8»(ik Icit vnjjon íi hiilftlittftí «ÓM Wt ftkwjft, hogy én va#y ti 
blrjilluk na uralmat. De halljad még ezon szó: Kiket a bátor 
harcban a hadi szorencso megkímélt, biztos lehetsz, hogy éltü
ket megkímélve szabadságukat is visszaadom nekik. Vedd azo
k/U ajándékul és adományul az istonek akaratja szerint*.

Pyrrhus erro Cineaet küldi Romában, hogy bókeajánla* 
lókat tegyen. A tanács hajlandó volt erro, de Appius Claudius 
ellenzi azt mondván:

„Quo vobis mentes, reotae quae stare solebant 
Autehac, dementes sose flexere viai?“
„Hová lett eszetek, mely eddig ép és helyes vala, mily útra 

tért esztolonségében ?u
(Cic. de sen. 6, 16.)

Appius győzedelmeskedik és a háborúnak folytatása el
határoz tátik :

„Órator si'ne pace redit regique refert rem.a
(V a r ró  d. C. L. VII.)

„Béke nélkül tér vissza a szónok s közli a királylyal a 
dolgot“ .

Manius Curius Deutatns consul idejében:
„Quem nemo ferro potuit superare nec auroa.

(C i c. de r,ep. III, 3, 6.)
„Kit sem aranynyal sem vassal soha le nem győzhető senki.“ 
A háború Beneventum mellett vívott döntő ütközőitől fe

jeztetik be.
„Ast animo superant atque aspera príma volucra 
belli despernunl“.

(Sehol. Verőn, in Verg. Aen. V, 47o) 
„Degyőzelmet arat bátor lelkűk nem is gondola kemény 

«ebekkel minapi csatákból“ .
A hotedik könyben leírja az első pún háborút.
A nyolcadik . és kilencedik könyvnek tárgya a második 

pún háború. A háborúnak okait omlíttetnek és:
„Postquam discórdia taotra
Bfilli fórratos postes poatasquo refregit“

(H o r. Sat. I, 4, 60; S er v. in Verg. Aen. VII, 622.)
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„Es miután a gyászos^visznly a háború v «i rrigasg&it ón ■ 
kapuit feltörte“ •—

maguk a harcok vették kezdőtöket.
Itt ecseteli Ennius Propertius tanúsága szerint (I li, 2.) :
„ Victricesque moras Fabii pugnamquo sinistrara 
Hannibalemque Lares Romána sede fugantes“ —
„Fabius győzedelmeskedő késedelmezését, a Cannae mel

letti vereséget, mint hallgatták meg az Istenek a kcgyoletes 
imát, miként űzték el a rómaiak házi istenei] Hannibált a ró
maiak tűzhelyéről**.

Ezen könyvben dicsőítette Ennius, mint Cicero mondja 
(pro Arch. 9.) Fabius Cunctatort, kiről mondja:

„Unus.homo nobis cunctando rcstituit rém:
Noenum rumores ponebat ante salutomv 
Ergo postque magisque viri nunc glória clarotu

(C ic. de off. 1,24.)
„Egyedül egy férfi állitá vissza országunkat kesédclmezése 

által, nőm ügyelt a nép haszontalan mende mondájára, kedve
sebb lévén előtte a házi üdve; azért is tündöklik a férfiú dicső
sége minél tovább annál dicsőbben“ ; — továbbá Marcellust éa 
mindenek fölött Scipiot.

A 10-ik könyvben elbeszéli a költő a macedóniai háború 
történetét, melyet a római nép Philippus ellen viselt. E háború 
leírásánál ismét segítségül hívja fel n múzsákat:

„Insece Musa, manu Romanorum induperator 
Quod quisque in bello gessit cum rege Phjlippo.“

(G c ll.X V in , 9.)
„Múzsa! a római hősök tetteit beszéld e l, melyeket kiki 

haroban Fülöp királylyal véghez vitt.a
A könyv végét képezi a Cynocophalaenél vívott csata. 
A 11-ik és 12-ik könyvnek tartalma: a békekötés Fülöp- 

pol, az i«thmiai játékok ünnepélyének leírása; ez alkalommal 
hirdeti etet t ki a függetlenség és szabadsága görögöknok. A gal
lok és ligurok elleni harcok. Cato tevékenysége Rómában és győ
zelmei a hispánok fölött.

A 13*ik könyvben elő vannak adva aá Antiochus elleni 
ázsiai hadjáratnak okai és az ehhez való előkészületek. A 14-ik

9 .
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könyv magának ©aon háborúnak leírását foglalja magában. 
Komoly törődökot a myonnesusi tengeri ütközetre vonatkoztat
nak a tudósok. Aemilius Regillus, a fővezér vezeti á hajóhadat 

„Vorrunt extemplo placidum maré marmore flavo 
Caeruloum apumat eale conferta rato pulsum. -

(G é l 1.11,26.)
Labitur uucta carina: volat supcr impetus undas.“

(M acr. Sat. VI. 1.)
„Sárgás tenger színét nyugton hasítja a gálya,
Felbugyog a kéklő tenger hajók összetolulván 
Száll vizmosta hajó s repül a felvert habok árján“.
Az ellenséges hajóhad is megjelenik : 
y,Cum procul adspioiunt hostos accedere ventis 
Navibus velivolis“. (M acr. Sat. VI, 5.)
„Távolról a midőn látták közeledni az ellent 
Széltől duzzasztotta vitorlás fürge hajókon“.
A csata kezdődik, és a csatazajtól:
„Litora lata sonant“ (P  r i s c. X, 863.)
„ Messze viszhangzik a part“
A könyv végét képezi a döntő csatának leírása Magnesiá- 

nál, moly egyszorsmind a háborúnak véget vett. A római fő
vezér így buzdítja katonáit a csatára:

„Nunc est ille dies, cum glória maxuma sese 
nobis ostendat, sivo vivimus, sive morimur“ .

(P  r i s c. X. p. 880.) 
íme a nap, mely reánk a dicsőség nagyszerű fényét áraszt

ja élvo vagy halva.“
A seregek egymás ellen vonulnak:
„Horrescit telis exercitus asper utrimque“

(M acr. VI, 4.)
„Hemzseg fegyverben nagy bősz sereg állva itt szemben.“ 
A rómaiak győzedelmeskednek és Antiochus sirAtja vesz

tett hatalmát:
„Infit: 0 cives, quae me fortuna ferocem 
Contudit, indigno bello confeeit acerbo.“

(P  r is c. X. p. 891.)
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„így  kezdé : Mily sors polgárim »umutinitd meg 
A dölyftfst « keserű harcban megtörte erőmet.“
A lő-ik könyvben, moly M-FulvinsNobiliornak volt ajánl

va, értekezik a költő az Aetoliában végbevitt hadi tettekről. 
Fulvius legyőző az aetolokat több csatában , melyekben maga 
a költő is részt vett, (C i c. Brut. 20.) míg végre őket Ambra- 
ciában körülzárván megadásra kényszeríti. Az Ambracia körüli 
csatára vonatkozik ezen töredék :

„Occumbunt multi letum ferroque lapique 
Aut intra muros aut extra praecipe casu.u

(Prisc. VI. p. 725.)
„Számosán rogynak le halva vaB és kő által elejtve 
Kőfalon kivül és belül vészteljes csapástól,“
A lfi-ik könyben dicsőiti a költő barátját T. Caccilius 

Dentert és annak fivérét (P l in. hist. nőt. VII. 101.) Továbbá 
említi a rómaiak tetteit a ligurok és celtiberek ellen.

A 17-ik könyvben folytatólag irja le a celtiberek elleni 
harcot M. Fulvius Flaccus alatt. Ezt követi M. Lepidusnak di
csőikbe, ki tagtársával M. Fulviussal, kinek legelkeseredettebb 
ellensége vala a táborban, azon a napon, melyen censorrá meg
választatott, ismét kibékült, hogy a mint mondá, a censori hiva
tal tisztjét egyetértésben teljesíthessék.. (Cic. de prov. ooha. \K) 

A celtiberek elleni csatának képét adják ezen versek:
„It eques et plausu cava conculit iíngula terram

(M a c r. VI. 1 •)
Concurrunt, veluti vonti cum spiritus austri 
Imbricitor aquiloque suo cum flamine contra 
Indu mari magnó fluctus extollere certant.“

(M acr.V I.2 .)
„A lovasság üget s a paták dobogásától megrendül a föld; 

égbe emelkedik a mindenünnen felhangzó zaj. Összecsapnak, 
mint midőn az esőthozó déli szellő lengése az éj szaki szél roha
mos fuvalmával találkozik, a nyílt tengeren a habokat vetekedve 
f^korbácsolván.

A 18-ik könyvvel, melyben a költő az istriaiak elleni had
járatot irja le, borekesztetik a római történelem. A római tábort
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Cooliua katonai tribün hősiesen védelmozé, mely köaboBZŐtt elbe
szélés még részben fennmaradt:

„Undiquo conveniunt velut imber tela tribuoo 
Contigunt parmam, tinnit hastilibus umbo,
Aerato souitu galeae, séd nec pote quisquaiu 
Undique nitendo corpus disoerporo ferro. 
öempor obundantes hastas frangitque quatitque 
Totuui sudor habot corpus multumque laborat 
Nec respirandi fit copia, praepete ferro 
Histri tela manu iacientes sollicítabant.“
„Mintegy záporeső körülzugja a nyíl sokasága a tribünt; 

átlyulcgatva megcsendül lövedéktől a domború paizs és az érc
col fedett öisak. De bármennyire igyekszenek, senki sem képes 
megaubzoni testét vassal. Szüntelen tördesi és rázza le magáról 
a számtalan dárdát.

Izzadság lepi el testét, hatalmas munkában üdülésre nincs 
idője, mert gyors vassal és kézből hajított nyillakkal zaklatják 
az ístriniak“.

llösk öl temény elvégén magáról szól EnniuB, hogy Messa- 
piában Uudiacbau született és Fulvius által a római polgárjog
gal ajándékoztatott meg:

„Nos sumu8 Romani qui fuimus ante Rudi nia.
(C i c. de orat: III. 4*2.)

„Római vagyok, ki azelőtt Rudiaei valék ,{< továbbá, hogy 
1*7 éves korában készítette ezen költeményét; jelenleg pedig 
bágyadtnak érzi magát és nyugalom után kívánkozik:

„Sicut forlis equus, spatio qui saepe supromo 
Vicit Olympia, nunc senio confectus quiescit.u

(C i c. de sen. 5, 14.)
„Mint a tüzes mén, mely gyakran a döntő versenyben nyeré 

az olympiai jutalmat, most pihen : az aggkor rabja“.
B ar tá l A.
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