LIVIUS MAGYARORSZÁGON
Livius történeti munkájának egyik legmegrázóbb részlete a cannaei
csatavesztés után történt események drámai leírása. A maradék rómaiak
menekülnek : az életben maradt egyik consult alig ötvenen követték,
viszont a hősi halált halt consullal az elmúlásban együtt volt majdnem
a teljes hadsereg. E zt csak latinul lehet méltóképpen megfogalmazni
s csak Livius tudta m árványba kívánkozó módon szavakba ö n ten i:
«Ad Cannas fugientem consulem v ix quinquaginta secuti sunt, alterius
morientis prope totus exercitus fuit». A győzelmes púnok összeszedik
a zsákm ányt. Ennek egy részét hazaküldik s a karthagói tanácsházban
Hasdrubal több mint egy vékányi aranygyűrűt hullat garmadába, pedig
ilyen gyűrűt Rómában csak a lovagrendűektől felfelé hordhattak. Szemlé
letesebben alig lehetett volna fogalmat adni a római veszteségek nagy
ságáról ! A menekültek egy része kétségbeesésében még Itáliát is el akarta
hagyni. E zt a rómaihoz méltatlan gondolatot csakhamar elejtették s a
sereg szétszórt roncsai Canusiumban kezdtek összeverődni. Róma az
első hírek hallatára szinte zsibbadásba e s e tt: nincs hadsereg, nincs
remény, a győztes bármikor megjelenhet a kapuk e lő tt! Lovas járőröket
küldenek a dél felé vezető utakra, a Via Appiára és a Via Latinára, kér
dezzék ki a menekülőket, mi történt tulajdonképpen a hadsereggel és
a consulokkal s ha a halhatatlan istenek kegyelméből még maradt római
a világon, hol vannak ezek : «Referant, quae fortuna consulum atque
exercituum sit, et, si quid di immortales, m iseriti imperii, reliquum
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Romani nominis fecerint, ubi eae copiae sint?» A dermedtség azonban
nem tartott soká. Róm a intézkedik : diktátort neveznek ki, újjászervezik
a megmaradt erőket, a hadseregbe még rabszolgákat is besoroznak, meg
tudakolják az istenek szándokát, még Delphibe is jóslatkérő küldöttséget
küldenek. Tüos minden csoportosulás, minden zavargás ; még az asszo
nyok sem mehetnek ki gyászukkal az utcára. S ilyen körülm ények között
— fejezi be a helyzetleírást Livius — akkora lélek lobogott a közösség
ben, hogy a rettenetes vereségből visszatérő consul elé, bár ennek oka
elsősorban ő maga, a consul volt, minden rendű és rangú ember seregestől
tódult s köszönetét mondtak neki, hogy nem esett kétségbe a haza
állapotán. H a a karthagóiak vezére lett volna, — fűzi hozzá — a legrútabb
halálbüntetést kellett volna elszenvednie. A többit tudjuk : Rómának
ez alkalommal is sikerült állhatatosságával a sors fölé kerekednie s a
végső győzelem az élet-halál harcban az övé lett!
Majdnem két ezer év m úlva az olasz nép vezére, Mussolini, vissza
emlékszik a liviusi látomásra s vallomást, egyben fogadalmat tesz : ő
maga is a rómaiak módszere szerint kíván haladni, annak a Róm ának
példájára, am elyik a Cannaeből visszatérő Terentius Varrót köszönet
mondással fogadta, am elyik a matrónáknak m egtiltotta, hogy fájdalm uk
kal és könnyeikkel a nyilvánosság előtt m utatkozzanak, am elyik a siker
telenségből a kitartás indokait merítette s újból megfeszítvén idegeit
végül is győzött í A Mussolini-beszéd gyönyörű bizonyíték arra, hogy
Livius még ma is a legelevenebb erőforrás! Éppen ezért a római történet
író születésének kétezredik évfordulója méltán áhítatos ünnepe a szellem
Európájának. A megemlékezéssel azt az egyébként részletes adatokkal
is könnyen igazolható történeti adottságot kívánjuk hangsúlyozottan
elismerni, hogy a liviusi opus töredékes állapotában is hatalmas m érték
ben kivette részét az európai lélek formálásából.
A korszak, amelyikben Livius élt és működött, sorsforduló volt s
egyben újraéledése, erőgyűjtése a rómaiságnak. A vezetőgondolat, am ely
az újjászületés művét áthatotta, a birodalmat szerző erények, a régi
római «virtus» felélesztése volt. Livius a maga munkásságát e programm
szolgálatába állította. Hatalmas, 142 könyvre terjedő történeti művének
igazi hőse az első sortól az utolsóig az eszményi, hősi, munkás, szívós,
igazságra és igazságosságra törekvő, birodalmat szervező és m egtartó
római. A nyugtalanító jelen elől a m últba menekül s lelke alkotás köz
ben, mint maga is bevallja, a régi római lélekhez h aso n u l: «mihi vetustas
rés seribenti nescio quo pacto antiquus anim us fit». N agy írói m űvészetét
teljes mértékben a nemzetnevelői gondolat szolgálatába állítja. Pedig
mekkora művész! A z előző történeti feldolgozások káoszába rendet vitt,
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az egyes részeket hatásosan, sokszor megragadó drámai erővel kikerekí
tette, a nélkül azonban, hogy közben az egész történeti fejlődés méltóságteljes hömpölygésének folyam ata egy pillanatra is megszakadna. Nem
az egyik római történetíró a sok közül, hanem a nemzeti történetírás
elismert fejedelme : a Róma-mítoszt a későbbi századoktól is szentesí
tett formában tulajdonképpen ő alkotta meg s a tőle megrajzolt római
jellemkép a római lényegtől az európai gondolkodásban immár örökre
elválaszthatatlan. Főleg a félig mitikus történeti hősök elénk vetítésében
páratlan. Romulus, Mucius Scaevola, Horatius Cocles, Brutus, Menenius
Agrippa, Coriolanus, a szűzies Lucretia történeti szempontból alig valószerűbbek, mint pl. a nagy nemzeti hősköltemény, az Aeneis hősei, mégis
sokkal inkább élnek, mert egyúttal eszmények, tehát magasabb síkon
reális hősök, szinte rómaibbak a húsból és vérből való rómaiaknál. Ezek
a hősök példázzák Liviusnak a római nemzethez szóló tanítását : ilyen
férfiak és ilyen tiszta asszonyok egymást felváltó nemzedékei rakták le
Róm a nagyságának alapjait! Ezek nem ismertek egyéni érdeket, külön
becsvágyat, nem kívántak m aguknak kényelmes, elpuhult életmódot !
Livius gyökereztette be az európai gondolkodásba ezt a római hősi eszményt
s egyúttal azt a meggyőződést, hogy az államok léte, gyarapodása, fenn
maradása csak az ilyen hősi emberfajta áldozatos magatartásának ered
ménye lehet. S nincs az a kritikus történetkutató, aki a legrégibb római
történelemnek Liviustól kikerekített, művészileg formált legendáival
kapcsolatban ne lenne kénytelen elismerni, hogy e félig mitikus hősi
világ alakjainak nemzetnevelő, erkölcsformáló, közösségkialakitó hatása
független a kritikailag lemérhető történeti igazságtól.
A z a forróság, am ely Livius elbeszéléseiből alkalmilag árad, az a
művészi gondosság, am ely műve példátlan sokaságú volumenjein keresz
tül jóformán sohasem lankad, szinte minden korban a tisztelők, tanul
mányozók és utánzók seregét sorakoztatta mögéje. A régi Róma magasz
tos történetének tőle formált epizódjai ihlették századokon át a történet
írókat, a képzőművészeket, a szépírókat, köztük főleg a drámaírókat.
A legnagyobb hatást mégis a nevelés terén fejtette ki, beleértve a szó
legátfogóbb értelmében vett nemzetnevelést. Még az újkori történetírás
és politikai elmélet is szívesen fordult a liviusi opushoz tanulságokért.
Csábító feladat lenne Livius sorsát nagy vonásokban az európai műve
lődéstörténetnek legalább a fordulópontjain végigkísérni s m egállapítani:
m it jelentett Livius a középkornak, a renaissance-nak, a felvilágosodás
századának, a különböző nemzetek szabadságharcainak, m it merített
belőle a történetírás, a szépirodalom, a politikai elmélet, a nevelés? Ez
alkalommal azonban csak Európa egyetlen pontjára, a m agyar földre
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szegezzük tekintetünket. E z a föld, amióta magyarok élnek rajta, büszkén
vállalta a maga sorsát, a Gondviseléstől reá kirótt napszámot : a szellemi
Európa limes-vonala lett kelet és délkelet felé s bőséges véráldozattal
védte ezt a vonalat, az európai keresztény művelődés határvonalát a
barbárságnak mindig újból és újból ellene irányuló rohamaival szemben.
E zt az életformát csak azzal a lélekkel lehetett vállalni, amely rokon a
liviusi mű lényegét alkotó, belőle áradó hősi szemlélettel. Ezen a ponton
is, mint annyi más esetben, a római és a m agyar lélek a legbensőségeseb
ben egymásra talált! S amikor Livius emléke előtt mi m agyarok hódo
lunk, ezen a belső összekapcsoltságon kívül még hitet teszünk a szellemi
Európává kitágult Róma-gondolat jegyében való élniakarásunk m ellett
is, amiben szükségszerűleg bennefoglaltatik a m agyar történelem leg
nagyobb értékeihez való törhetetlen ragaszkodásunk.
Hogyan lett, hogyan lehetett Liviusból a m agyar szellemi élet egyik
őse s egyben egyik leggazdagabb erőforrása? Amikor Szent István a
X . és X I. századok fordulóján a m agyar államot a keresztény népek
közösségébe beleillesztette, Európa nyugati felében a latin volt a népeket
összekötő világnyelv. A latin nyelvnek Magyarországba való befogadása
egyébként szükségszerű velejárója volt a kereszténység felvételének és
az államszervezésnek. A z első kísérletek a nyelv befogadására még Géza
fejedelem korába estek ; az igazi döntő lépés azonban Szent István
nevéhez fűződik. Kulturális szempontból kétségtelenül e világnyelv
recepciója avatta az addig elszigetelt magyarságot az európai keresztény
népközösségnek most már szellemi tevékenységre is elkötelezett tagjává.
Jelen feladatunk szempontjából a leglényegesebb mozzanatnak mégis azt
tarthatjuk, hogy a latin nyelv és műveltség befogadásával szinte automa
tikusan a magyarság szellemi ősei sorába léptek mindazok, akik a latin
művelődés héroszai voltak s akiknek állandó, bár nem mindig az első
pillanatra felismerhető, nem is mindig közvetlen hatása végigkísérte
s máig is kíséri az európai művelődés történetét. Elsősorban az antik
római, az ú. n. klasszikus latin írókra gondolok. Virtuálisan tehát a latin
kultúra befogadásának puszta tényével Livius is elfoglalta a maga
helyét a m agyar szellemi élet őseinek sorában, m ielőtt — közvetlenül! —
akár egyetlen liviusi gondolatot m agyar agy átélt, vagy m agyar toll
leírt volna. Ma már általánosságban elfogadott tétel, hogy a középkori
művelődés szerves továbbélése az antik-rómainak. A folytonosságban
szakadás nincs : antik kultúra, középkor, renaissance, modern kultúra
egységes fejlődési vonalat alkotnak akkor is, ha az egyes klasszikus írók
sorsa időnkint és helyenkint esetleg nem a legkedvezőbben alakult.
Paradoxonként hangzik, de lényegében igaz : Livius már a latin nyelv
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befogadásával megérkezett hozzánk, még mielőtt m agyar földön kódexeit
olvasták, vagy m ásolták volna!
A középkor Liviust általában eléggé háttérbe szorította. E z időben
pl. egyáltalán nem érte el azt a népszerűséget, amit egy Vergilius, Terentius, vagy akár egy Lucanus élvezett. A középkori könyvtárak jegyzékei
ben aránylag ritkán találjuk nevét, viszonylagosan kevesen idézik, még
ritkábban akadnak közvetlen utánzói. A helyzet Magyarországon is
hasonlít az általános európai helyzetképhez : Livius középkori szellemi
életünkben elmosódó árnykép, de már közvetlenül is jelen van! Egy-egy
legendánk, történeti munkánk, egy-egy oklevelünk latin szövegében, —
a legfelismerhetőbben Ladomér esztergomi érsek egyik 1288-ban kiállított
oklevelében — mégis fel-felcsillannak liviusi gondolatok és fordulatok.
A z egyébként elég gazdagnak mondható, latin köntösbe öltözött
középkori m agyar történetírás egyelőre még nem vett tudomást a liviusi
műformáról. Ennek ellenére történeti munkáink kialakulásában sok olyan
jelenséget figyelhetünk meg, amelyek szinte önmaguktól párhuzamba
kívánkoznak a Liviushoz vezető római fejlődés feltűnőbb mozzanataival.
Érdemes lesz néhány pontot egy-két szóval megvilágítanunk. Közismert
kutatási eredmény, hogy a magyarföldi krónikák anyaga különböző
rétegekből tevődött össze. A z ősmag valószínűleg az az írásba foglalt
nemzeti krónika, amelynek legrégibb eleme, legősibb rétege az 1091— 2
körül összeállított, a máig megmaradt anyagból is nagyjában rekonstruál
ható sovány, csontvázszerű ú. n. ős-gesta. E z az ősmag nagyjából meg
figyelhető módon állandóan bővült. Pontosan ugyanezt a folyamatot
figyelhetjük meg a római történetírás fejlődésében! Kezdetben voltak
az évelő (annálisztikus) hivatalos feljegyzések ; ezekből a száraz adatok
ból gyűltek össze az ú. n. annales maximi s nem kis részben az így össze
sített anyag alapján dolgoztak a későbbi, már irodalmi igényekkel fellépő
annálisták, akiknek munkásságát számunkra Livius műve koronázza
meg. A szerény, sok esetben fölötte száraz őskeretbe nálunk is, Rómában
is, sokfelől, nem ritkán idegen forrásokból, kisebb-nagyobb bőséggel
ömlött a további anyag. E zt a hozzájárulást az újabb és újabb feldolgozók
tehetségükhöz képest több-kevesebb szerencsével gyarapították s egy
ben az ősmaghoz hozzágyúrták. Volt olyan rész, ami az együttesbe
símán, művészi ihlettel lett beillesztve, de akadt olyan is, ami az őskeret
től elütött s csak külső díszként «ékeskedett» rajta. E z a hozzájárulás
teszi ki összeségében az ú. n. hun- és király mondakört. Ennek az utólagos
bővítésnek eredményei a novellisztikusan kikerekített epizódok, az érdek
feszítő hősi jelenetek, a csataleírások, az ostromok és párviadalok színes
dramatizálása, a hűség és árulás példáinak tanulságos elbeszélései, a
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honfoglalás és kalandozások mindig érdekes eseményei. Teljesen hasonló
a menete, sőt még a technikája is annak a római történetcsinálásnak,
aminek nyomait az annálisták elveszett munkáinak gyér töredékeiben
is megfigyelhetjük s amelynek végső eredményeként Livius első könyveit
a római őstörténetről olvashatjuk. Érdekes, hogy a m agyar krónikák
epikusán kikerekített részeiben, am elyek az alapszövedéktől irodalmi
szempontból szerencsésen ütnek el, Arany János az elveszett, de annyira
áhított m agyar népéposz nyomait vélte megtalálni. Hasonló szellemben
kereste és vélte megtalálni annakidején Niebuhr a liviusi kerek epizódok
ban az állítólagos római népéposz nyomait. Pedig ezek az epizódok itt
és amott nem prózába szétmállott époszrészletek, hanem itt is, ott is
az alkotók ((történelmet)) írtak, Rómában a hellenisztikus-pathetikusművészi történet-konstrukció műelvei szerint, nálunk — s általában a
középkorban — lényegileg hasonló eredménnyel, szintén a korízlés
érdeklődésére vigyázó figyelemmel. Ha a m agyar krónikák is elvesztek
volna, mint ahogyan Livius monumentális összefoglalása a megelőző római
annálisztika alkotásait lassankint a világból kiszorította, Arany János
esetleg Bonfini feldolgozása alapján kereshette volna a m agyar naív
éposz nyomait. Mert Bonfini m unkája első felében főleg Thuróczi anyagá
nak felhasználásával nagyjában olyan értelemben tetőzte be a régebbi
magyar történetírást, mint ahogyan Livius koronát tett az előzetes
római annálisztikára. A római Livius és a «magyar Livius» irodalmi
történetírói helyzetében önkénytelenül is sok párhuzam adódik.
Livius igazi felfedezését külföldön is, nálunk is a renaissance-humanizmus hozta meg. Utaltam már rá, hogy a művelődés fejlődésében nincs
szakadás : a középkor szervesen folytatta az ókort, a renaissance organi
kusan bontakozott ki a középkori kultúrából. N agy különbség azonban,
hogy a renaissance, talán az irodalmi életben a legnyomatékosabban,
tudatára ébredt az ókori művelődési, főleg a műformai elemek időközben
bekövetkezett elhalványodásának s a leghatározottabban igyekezett
ezeket új életre támasztani. A paradoxonok kedvelői éppen ezt a visszakanyarodást látják szakadásnak, mert szerintük a hangsúlyozott, öntuda
tosan erőltetett ókor-kultusz árulja el a rádöbbenést, hogy az az ókor,
amelyhez vissza lehet, sőt vissza is kell térni, alapjában véve megszűnt.
Ilyen értelemben azonban már előzőleg is megfigyelhetnénk, nem is egy
ízben, u. n. szakadásokat az európai fejlődés menetében : ismert körül
mény, hogy az európai művelődéstörténet már a korai középkortól
kezdve néhány kisebb-nagyobb intenzitású renaissance-mozgalmat tart
számon s hogy az ókor eszményeihez és mű-elveihez való visszatérés,
mint uralkodó törekvés, nem egyszervaló fordulata a szellem történetének.
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Viszont kétségtelen, hogy az olasz földről a X I V — X V . sz.-ban elindult
renaissance az igazi, a szó legáltalánosabb értelmében vett újjászületés,
am ely a legnagyobb hatású szellemi forradalomként meghódította, magá
val sodorta az egész európai művelődés életét, amit azelőtt a kisebb körű,
kisebbhatású renaissance-mozgalmakról nem mondhatunk el. Még az u. n.
Karoling-renaissance hatása is aránylag szűkebb területre kiterjedő volt.
A z olasz renaissance olyan nagy jelentőségű, hogy azóta minden olyan
kulturális közösség, amely e mozgalomból bármi oknál fogva kimaradt,
szinte automatikusan megszűnt az európai kultúrkör egyenlő jogú tag
jának lenni. S ne felejtsük el, hogy a renaissance kiterjedésének határai
keleten és délkeleten pontosan egybeestek a történeti Magyarország
határaival! Maga Livius sem tudott akkor e vonalakon túlhatolni, leg
följebb úgy, hogy a világhírű Bibliotheca Corviniana gyönyörű Liviuskódexeiből egyet-kettőt Buda elfoglalása után a zsákm ányt szállító
török társzekerek, vagy teherhajók ezeken a keleti és délkeleti tájakon
át hurcoltak m integy fogolyként Konstantinápoly felé.
A renaissance-nak Livius az egyik legkedveltebb auctora. Már Pet
rarca buzgón tanulm ányozta s megható levelet írt hozzá a túlvilágra.
A korai renaissance nagy humanistái, Poggio, Colluccio Salutati, Lorenzo
Valla, Guarino Veronese, Bartolommeo Fazio, Leonardo Bruni, Flavio
Biondo stb. a Livius-kultusz ápolásában az ő nyomain jártak. Mérhetetlen
lelkesedést keltett, amidőn Padovában felfedezték állítólagos sírját, sőt
csontjait is megtalálni vélték. A későbbi kritika ugyan kénytelen volt
megállapítani, hogy a sír és a csontok nem hitelesek, a lelkes humanisták
azonban még nem vettek tudomást a kiábrándító végeredményről. A tör
ténetírók közül főleg Leonardo Bruni és Flavio Biondo használták fel
Liviust mintaként. Flavio Biondo viszont, mint azonnal rátérünk, erősen
hatott a m agyar Livius, Antonio Bonfini művének egyes részeire. A feje
delmi udvarok közül Aragoniai Alfonso, a híres «Magnanimo» nápolyi
köre lett a Livius-kultusz egyik legismertebb központja. Megbízhatóknak
látszó feljegyzések szerint a király és kísérete előtt minden nap fel kellett
olvasni egy-egy Livius-részletet. Alfonso tudvalévőleg nagy atyja volt
Hunyadi M átyásnak feleségének s egyébként is ragyogó eszményképe
a m agyar királynak. Látni fogjuk, hogy M átyás a maga számára ki
választott példaképet Livius tiszteletében is igyekezett követni.
A z első m agyar ember, aki Liviust humanista módon tanulmányozta
s a maga egyéniségének formálásához m űvét felhasználta, V itéz János, a
korszak egyik legkiválóbb m agyarja volt. Híres könyvtárában, amelynek
gyarapításához a firenzei Vespasiano da Bisticci könyvmásoló műhelye
is oly nagy mértékben hozzájárult, kétségtelenül egynél több Livius348

kódex foglalt helyet. E gy alkalommal Sbigneus Olesnicki krakkói érsek
tőle kérte kölcsön lemásoltatás céljából két közvetítő útján is Livius
műveit, amiből arra lehet következtetni, hogy V itéz János Livius-kódexeinek híre a szomszédos országokba is eljutott. A z érsek egyébként biztosítja
Vitézt, hogy a kódexet gyorsan lem ásoltatja és köszönettel hamarosan
visszakü ldi: « ... librum praedictum, si illum nobis sua paternitas accommodare dignabitur, in brevi tempore et celeriter accopiatum cum gratiarum actione remittemus». Humanistánk egyik legszebb Livius-kódexét
ma is forgathatjuk. Gyönyörűen díszített, szabályos írású, gazdag szín
pompájú renaissance-kódex, amelyet Vespasiano da Bisticci firenzei
műhelyében másoltak. Nem elhanyagolható mozzanat, hogy az első levél
második oldalát többek között Szent Ágoston képe díszíti s ugyanott
foglal helyet az egyházatyának Liviust magasztaló véleménye is. Joggal
hívta fel egyik kutatónk a figyelmet erre a találkozásra, amely m integy
szimbolizálja, hogy Vitéz humanista műveltségében és világszemléletében
humanizmus és kereszténység zavartalanul összefolytak.
Livius tanulmányozását egyébként Vitéz Jánosnak ránk maradt
művei is elárulják. Még életében összegyűjtött leveleinek előszavában pl.
a római történetírót az emberi történelem nagy pátriárkájaként — magnus
ille humanae históriáé Patriarcha — aposztrofálja s a Vitéz-féle levelek
ben és a ránk maradt szónoki beszédekben is több alkalommal felcsillan
nak liviusi elemek.
Kétségtelennek tarthatjuk, hogy Vitéz az ifjú Hunyadi János
nevelésénél is igénybe vette Liviust s minden okunk megvan annak feltételezésére, hogy a nagy m agyar renaissance-király hősi lelkének formá
lásánál Livius műve egyéb olvasmányok mellett már kezdettől fogva
jelentős szerepet játszott. Erre következtethetünk Enea Silvio Piccolomininek, a későbbi II. Pius pápának V. László m agyar király számára
írt nevelési munkájából is. V itéz jó barátja volt Enea Silvio-nak s fel
lehet tételezni, hogy Hunyadi János fiainak nevelésénél felhasználta a
jeles barátjának pedagógiai munkájában található bölcs és mindenekfölött korszerű tanácsokat. Köztudomású, hogy Enea annak idején a
tragikus módon korai végre jutott gyerm ekkirály elé a Liviust-tisztelő,
a humanistákat pártoló Aragoniai Alfonsót állította eszményként. E z az
a király — írja — akit sokszor legyőztek, de végül is mindig győ zött!
S ez a nagy hadvezér annak köszönheti sok-sok sikerét, hogy még táborá
ban sincs könyvek nélkül, minden nap vagy olvas, vagy fölolvastat magá
nak az antik írókból, kiknek műveiben a helyes élet és a sikeres hadvise
lés minden fontosabb szabálya m egtalálható! Nenlehet mondani, hogy
Enea jótanácsai a munka címzettjénél teljesen hatástalanok maradtak
349

volna. A szerencsétlen gyerm ekkirálynak két levele maradt ránk, mind
k ettő 1454-ből. A z egyiket éppen Alfonsóhoz írta : ebben vallomást tesz,
hogy az irodalom tanulmányozásában őt kívánja példaképnek tekinteni.
A részlet annyira érdekes, hogy megérdemli az eredeti szövegben való
id é zé st: «Cum nobis relatum esset Serenitatem vestram caeteris virtutibus suis, quibus ipsa in pacis bellique rebus inter alios nostri temporis
principes singulariter clara existit, illud quoque adiungere, ut litteris
et scripturarum studiis libenter operám adhibeat, intendens videlicet per
hoc in utroque et scripturarum et rerum exercitio pár priscis virtuosis
principibus videri pariter et haberi, persuasum nobis e vestigio fűit, ut
exemplo Serenitatis Vestrae, cum aliquando nos a Regnorum et principatuum nostrorum negotiis ad otium solatiumque pro nostra aetate
conferimus, gestorum veterum et rerum, quae imitatione digna sunt,
studia et notitiam aperiamus». A továbbiakban megkéri a királyt, hogy
küldjön neki nagyszámú könyveiből egy vagy két olyan kódexet, am elyek
ből a régi rómaiaknak, vagy más fejedelmeknek jeles, elolvasásra méltó
tetteit megismerheti. Hasonló tartalmú, nagyrészt azonos fogalmazású
levelet küldött Borso ferrarai herceghez is. Ebben a régi fejedelmek pél
dájára («sequendo in hoc priscorum principum morem») hivatkozik, akik
a kormányzás gondját és az irodalom tanulmányozását összekapcsolták
s ez alapon kéri a herceget, hogy nagyszámú könyveiből, gazdag könyv
tárából küldjön neki egy vagy két, utánzásra méltó példákat tartalm azó
kódexet. Még azt is megemlíti, hogy ferrarai tartózkodása alkalm ával —
ami tudvalévőleg 1452 elejére esett — látta a gazdag könyvtár kincseit :
ezért fordul a herceghez kérésével. A z eredményt egyik esetben sem ismer
jük. Fel lehet tételezünk, hogy mindkét uralkodó sietett a kérésnek
eleget tenni. László korai halála azonban véget vetett minden olyan
reménységnek, am ely az ő személyében szerette volna látni a középeurópai
nagyvonalú renaissance-fejedelem megtestesülését. Enea Silvio ugyanis
valam i ilyesmit akart elérni, am i megkoronázta volna a humanizmus
középeurópai elterjesztése érdekében kifejtett fáradozásait. Talán nem
véletlen, hogy az Enea Silvio-val szoros baráti kapcsolatban álló Vitéz
János neveltje, Hunyadi Mátyás lett végül is a várva várt nagyszabású
középeurópai humanistapártoló renaissance-fejedelem! A z a mag, amit
Enea tulajdonképpen német földön igyekezett elsősorban elvetni, m agyar
földre hullott s nálunk hozott bőséges termést!
Mátyás király műveltsége át meg át volt szőve antik elemekkel.
Más viszonylatban már rám utattam e műveltség platonikus elemeire.
A platonizmus a vallásos embert érdekelte. A ntik műveltségének másik
sarkpontja azonban a rómaiak kultusza v o l t : ezek a birodalomszervező
35 o

katonák és reálpolitikusok a nagy hadvezért, a fáradhatatlan, ötletes,
becsvágyó politikust vonzották. Antonio Bonfini közvetlen közelből
figyelhette meg királyi pártfogójának életérzését és annak főbb gyakor
lati megnyilvánulásait s minden valószínűséggel a legbensőbb igazságra
tapintott rá, amidőn hangoztatta, hogy a király a rómaiakkal vetélkedett
és hogy égő volt benne a törekvés a rómaiak követésére. E z a római
antikvitásban gyökeret vert történeti szemlélet volt végső alapja élet
stílusának s e stílus belső tám aszát alkotó hatalmi törekvésének. Huma
nitásának központi hajtóereje az antik-római szabású virtus-eszmény!
S ha birodalma, amit tervezgetéseiben elgondolt, tényleg megvalósul,
mint ahogyan időelőtti halála m iatt csak torzó maradt, ez a birodalom
m agyar lélekkel, de római mintára lett volna megszervezve.
Lelki világának egyik legfontosabb alakító tényezője az irodalmi
olvasmányok során több egybevágó adat szerint éppen Livius volt. A kor
társak feljegyezték, hogy rendkívüli elfoglaltsága ellenére, ha csak szerét
ejthette, Alfonso példáját követve folyton olvasott s nagyon sokszor
találtak ágya vánkosai között Caesar, Curtius, Livius m unkáit. A z
utóbbinak műveit a Bibliotheca Corviniana-ban jelenlegi ismereteink
szerint nem kevesebb, mint öt kódex tartalm azta s talán nem véletlen,
hogy a ránk maradt legdíszesebb Korvin-kódexek közül az egyik éppen
Livius művének egy részét tartalm azza! De nemcsak olvasta, hanem
udvari humanistájának, Galeotto Marzio-nak tanúskodása szerint minden
lehetséges alkalommal fel is használta, gyakorlati kérdések eldöntésénél
értékesítette Liviust. Ha beszélgetés közben szóba került a vezérek pár
viadala, rögtön felvetődött példaként és döntő argumentumként L ivius
második könyvéből Arruns és Brutus párviadala. Ha arról vitatkoztak,
milyenek lehettek az antik lándzsaharcok, megint csak Livius lett a
koronatanú. De Livius nemcsak hadi dolgokban volt útm utató tekintély
a király számára, hanem alkalom adtán erkölcsi kérdésekben is. Amidőn
egy ízben Mátyás ajánlatot kapott, hogy ellenségét, a cseh királyt pénzért
méreggel elteszik láb alól, a király — visszagondolva Fabricius és Pyrrhus
esetére, amelynek novellisztikus kikerekítettsége valószínűleg Liviustól
kapta meg hagyományos formáját — felháborodottan tiltakozott a terv
ellen s római mintára ő maga figyelm ezteti a cseh királyt az életét fenye
gető veszedelemre : «Pugnamus enim gladiis, non veneno! . . . Addiditque
Romanos ferro, non veneno pugnare consuesse*. Ilyen aljasságot nem
helyeselhet az, akit római írók neveltek : «Quam ob rém libros lectitamus,
nisi ut optimis exemplis imbuti virtutem sequamur vitemusque vitium?*
Ha Galeotto előadását legalább ethosában hitelesnek fogadjuk el, figye
lemreméltó, hogy az antik-római olvasm ány mekkora erővel alakítja
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M átyás elhatározását s még érdekesebb, hogy a király — szinte liviusi
szabályok szerint — a római szabású nagylelkű gesztust mintegy újból
lejátsza. M átyás életérzése valóban magyarra fordított mása az olasz
renaissance antikizáló hősi életfelfogásának!
Természetesnek kell tartanunk, hogy M átyás történeti szemlélete
nem korlátozódott csak az antikra, hanem szinte rendkívüli súlyt
helyezett a nemzeti történelem kimagasló eseményeinek megörökítésére.
S ha ez a megörökítés a bám ult antik írók szellemében és műformái felhasználásával történhetett, annál hatásosabb, tökéletesebb és korszerűbb
volt. Talán nem véletlen, hogy a korszak legnagyobb m agyar humanista
költője, az olasz földön is jól ismert és csodált Janus Pannonius éppen
M átyás udvarában «Annales» címen epikus költemény formájában kívánta
megörökíteni a m agyar múlt főbb eseményeit. A költemény e lv eszett:
a következő században Sambucus még látta, később azonban hiába
kutatott utána. Ugyancsak M átyás korában keletkezett az u. n. «Budai
Krónika», talán legrégibb nyom tatványunk, esetleg 1473-ból. E z még
teljesen középkori szellemű és formájú. Félig már humanista munkának
tekinthető a királyi kancelláriában működő Thuróczi Jánosnak terjedel
mes m agyar történelme. Találóan állapították meg, hogy Thuróczi a
középkor és renaissance határán á l l : lélekben és formában még az előző
korhoz tartozik, reményeiben és várakozásában azonban már az új kor
szak felé fordul.
M átyás királyt, az antik történetírók szerelmesét, sem a Budai
Krónika, sem Thuróczi műve nem elégíthették ki. Ü gy érezte, hogy az új
műveltség a korszakot megfelelő történeti feldolgozásra kötelezi. S mivel
az akkori m agyar humanisták közül a nagyszabású feladatot senki sem
vállalhatta (Janus Pannonius és Vitéz János már nem voltak az élők sorá
ban, amikor M átyás nagyszabású, európai hírű renaissance-fejedelemmé
nőtt), olasz földről hozatott olyan történetírót, aki Poggio, Bruni és
Biondo m intájára a m agyar történelmet livianizálhatta. A rról ugyanis
vitázni sem lehetett, hogy az egyetlen méltó minta Livius és senki m ásí
Jellemző adat, hogy pl. az a Bartolomeo Fonzio, aki egy ideig Mátyás
udvarában élt s minden valószínűséggel kapcsolatban állt Bonfinivel is,
valam ivel később egyik levelében félreérthetetlen eréllyel állapította
meg, a közfelfogásnak adva hangot : «Caeterum in poetis maximé imitandus Vergilius, in oratoribus Tullius, in historicis Livius». Ismétlem : ez
nem egyetlen ember egyéni felfogása volt, hanem a korszak történetírói
nak és irodalmi törvényhozóinak szinte ösztönös, egyben áthághatatlan
megállapodása.
A feladatot, a m agyar történelemnek korszerű, díszes — liviusi! —
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stílusban való végig tagolását, végigritmizálását Antonio Bonfini vállalta
s meg is oldotta, még pedig Európára vonatkozó érvénnyel és századokra
szóló dicsőséggel. Olasz ember volt tehát, aki Livius-szabású, méltóságteljes körmondatokban hömpölygő, erősen pathetikus-rhetorikus jellegű
történeti feldolgozásával végleg elhomályosította, szinte «törvényen kívül
helyezte» a középkori m agyar történetírást. Alkotása, főleg formában,
szembeszökő módon Livius-imitáció. S éppen azt érezzük ma is legna
gyobb érdemének, hogy ezt az évszázadoktól megszentelt, már halhatat
lannak érzett, utolérhetetlen tökéletességűnek tartott műformát ő töl
tötte meg először magyar tartalommal. Hatalmas terjedelmű, a Mátyás
halálát követő évekig vezetett m űvét többször kiadták, m agyarra, németre
átdolgozták, minden esetre szinte állandóan olvasták. Bonfini a művészi
forma segítségével nemcsak a magyarság, hanem az egész európai rés
publica litteraria számára elsőnek emelte ki a m agyar történelem általá
nos jelentőségét s ezzel mérhetetlen nagy szolgálatot tett nemzetünknek.
E z a hatalmas alkotás éppen akkor, midőn a keresztény Európa tőlünk
várta a létét fenyegető török hatalommal való áldozatos szembefeszülést,
lényegünk megismerését, hivatásunkat, általában sorsunkat a legkorsze
rűbb s így legvonzóbb irodalmi eszközökkel közelebb vitte az európai
érdeklődéshez. A z irodalmi fogásokat, a nyelvet — mint mondtam —
Bonfini főleg Liviustól kölcsönözte s így közvetett úton Liviusnak is
erős hálával tartozunk e mű létrejöttéért!
Történeti anyag szempontjából a munka első fele nem sok újat hoz :
Bonfini az előző m agyar történetet főleg Thuróczi János említett műve
alapján átírja, rhetorizálja s a párhuzamos, sokszor csak önkényesen
odailleszthető világtörténeti eseményekkel — ezeket nem ritkán Biondo
művéből írja ki — mintegy kiegészíti. A hangsúly az átíráson, a r hét őri záláson van : a fölényesen könnyű tollú, az im itatióban gyakorlott
humanista díszít, bővít, forrásának elbeszéléseit drámai jelenetekbe önti
át, a szereplők szájába, ha jónak látja, költött beszédeket ád — ahogyan
ezt főleg Liviustól tanulta. A második résznek, M átyás korszaka történe
tének, már sok esetben elsőrangú a forrásértéke is : a későbbi M átyás
hagyom ány, a szomorú időkben a m agyar lelkek egyik erőforrása, nem
kis részben Bonfini e művére megy vissza! Ugyancsak ő az első fel
dolgozója a m agyar történelemnek, aki a m agyarság korszerű hivatását,
az igaz, hogy részben Enea Silvio Piccolomini programmjának meg
felelően, a következő századok számára is érvényes módon k ije lö li:
Magyarország a kereszténység várfoka, pajzsa, hivatott védelmezője.
E nagy, világtörténeti méretű és jelentőségű hivatáshoz méltó módon
mintegy felmagasztosítja nemzeti történelmünket akkor, amidőn rómaiasra
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stilizálja. Horváth János szerencsés fogalmazása szerint Bonfini törté
neti műve tulajdonképpen «megtisztelő rómaivá fogadása a magyar nép
nek és hőseinek)). Eljárása sokszor külsőlegesnek látszik. A magyar
szereplőket Ulysseshez, Agamemnonhoz, Aiaxhoz, Diomedeshez, Nestorhoz, Achilleshez hasonlítja. Mátyásból, mintha római princeps lenne,
D ivus Mathias lesz, aki — természetesen — a Corvinus-ok nemes római
törzséből származik. A m agyar országgyűlésen, akárcsak a római senatusban, a patres conscripti megszólítás járja, az ispán princeps, vagy satrapa,
a kincstárnok quaestor stb., stb. A kezébe került okmányokat éppúgy
átírja, mint Livius, középkori forrásainak nyelvét éppúgy leszólja, mint
ahogyan római m intája is irtózott a régi emlékek dísztelen fordulatainak
idézésétől. Művét decasokra osztotta, ahogyan Livius alkotását tagolták.
A történeti szereplők beszédeit — ezeket egyébként külön is kiadták :
Livii Hungarici, id est celeberrimi de rebus Hungáriáé historiographi
Antonii Bonfinii Orationes selectae, Cassoviae, 1732. — szinte liviusibbak
a mintáknál. Mindezeknek élvezéséhez ma már történetileg iskolázott,
szinte edzett ízlés szükséges. S együttvéve mégis mekkora teljesítmény,
m ennyi érdem, milyen hatalmas szolgálat a m agyar ügynek! Ismét
Horváth Jánost idézem : «Mátyást, mint humanista uralkodót emelte
magasra, nemzetét, a m agyart, a római virtus és hazafiság méltóságával
ruházta fel s ellátta olyan történelemmel, mely századokon át valóban
a rómaias nevelés iskolája lett a művelt m agyarok számára : azt a nem
zeti gondolatot, m elyet Mátyás,- a renaissance-uralkodó magában meg
személyesített, az irodalom eszközeivel átterjesztette előbb költötten,
százados hatásával valóságosan Mátyás egész nemzetére, érzésben és
történeti öntudatban egyaránt. E z nagy dolog s a m agyar műveltség
története ezért hálás lehet neki». Még egyszer hangsúlyozhatjuk : hálás
lehet Liviusnak is! Livius nélkül nincs Bonfini, Bonfini nélkül nincs
pl. az a Mátyás-hagyomány, am ely a következő szomorú századokban
olyan bőséges erőforrás lett a visszaemlékezés révén a m agyarság számára,
sőt egészen másként alakult volna a következő századok történetírása i s !
Mert — s ennek ismét mérhetetlen fontossága van1 — a további
m agyar és latin nyelvű történeti irodalmunkban jó ideig most már
Bonfinin keresztül is, de alkalmilag közvetlenül is, jelen volt Livius.
A következő század történetírói pl. szinte egytől-egyig Bonfinit fo lytat
ják, utánozzák s egyúttal Liviust is kisebb-nagyobb mértékben tanul
m ányozták. A Livius-tanulm ányok nyomait könnyű lenne részletesebben
is feltárni. E z alkalommal azonban csak néhány feltűnőbb mozzanatra
irányítom rá a figyelmet. A z «udvari történetíró)), Johannes Sambucus
híres könyvtárában pl. jó-egynéhány Livius-kiadás foglalt helyet, sőt
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a Liviusra vonatkozó fontosabb filológiai munkákat is gyűjtötte. N agy
mértékben elősegítette Livius behatóbb tanulm ányozását az a körül
mény, hogy a m agyar szellemi élet vezetőinek jelentékeny része, köztük
több jeles történetírónk, ez időben éppen a padovai egyetemen nyerte
kiképzését, már pedig Padova egyeteme X V I. századi virágkorában
egyik nevezetes központja volt a Livius-kultusznak. Erről az egyetemről
került ki pl., hogy csak a legfeltűnőbb esetet említsük, az az István ffy
Miklós, aki a nagy Hammer-től, az ozmán birodalom történetének világ
hírű feldolgozójától, a «magyar Livius» megtisztelő jelzőt kapta. íg y lett
a Bonfinit folytató Istvánffy a második m agyar Livius. Egyébként előd
jéhez hasonlóan, valóban ő is Liviust vette m in tá u l: stílusa a liviusi
«lactea ubertas» hatása alatt á l l ; ő is római terminológiát használ s előd
jéhez hasonlóan a magyar tulajdonneveket is feltűnő módon antikizálja ;
személyei szájába ő is költött beszédeket ád ; sőt nagyon gyakran
szerepelnek nála csodajelek — prodigia — , akárcsak Livius könyveiben.
Istvánffy műve is hamarosan elterjedt : egymás után négy kiadást ért
s már a X V II. században akadt m agyar fordítója.
A m agyar történetírás a X V III. században megszűnt «opus rhetoricum» lenni, aminek annak idején Cicero a m űfajt definiálta s L ivius is
felfogta és megvalósította. E gy ideig ugyan még túlnyomórészt latin
nyelvű maradt, de a nagy történetkutatók, B él Mátyás, K atona István,
Pray György és társaik, a humanista hagyom ányoktól elkanyarodva, már
nem költött beszédeket, hanem inkább elbeszélő és okleveles kútfőket
szőttek bele tárgyalásuk szövegébe s a megvesztegető szépségű rhetorikus
általánosságoktól elfordulva, látható örömmel nyúltak le a nemzeti múlt
konkrét részleteihez. Livius szelleme azonban még ekkor sem aludt ki
teljesen történetírásunkban. Virág Benedek, a «szent öreg» pl. «Magyar
Századok) c. történeti összefoglalásával a nemzeti érzés erősítését és a
nemzeti erkölcs emelését kívánta biztosítani. Olyan célkitűzés ez, aminek
a világirodalomra érvényes polgárjogot először valójában Livius szerzett í
S volt olyan kritikus, aki a X IX . században működött Szalay László
hatalmas történeti művében is megérezte a liviusi szellemet. Szalay is,
mint annak idején Livius, kínzott lélekkel a gyötrő kérdésre kereste a
a múltban a v á la sz t: lesz-e nemzetében elég életerő a további sors
viseléséhez, nem érkezett-e el a költő víziójában szereplő «nagyszerű
halál» ideje?
A történetírás mellett megfigyelhető Livius befolyása a m agyar szel
lemi élet egyéb területein is. Csak a legkiemelkedőbb mozzanatok közül
akarok egy-kettőre rámutatni. A X V II. század legnagyobb m agyar
költője, Zrínyi Miklós számára pl., főleg hadtudományi prózai műveiben,
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Livius egyike volt a legnagyobb tekintélyeknek. Tacitust, mint íróművészt,
«propter brevitatem et compendium» nagyobbra értékelte. De megvallja,
hogy «többet tanulhatni vitézi dolgot Liviusból». S számára ez volt a
fontos! Zrínyi ugyanis feltette lelkét a m agyar nemzeti hadsereg fel
állítására. Fel akarta rázni nemzetét, rá akarta venni, hogy a maga
elhatározásából, a maga hadseregével, a maga ősi vitézségével váltsa ki
magát a török veszedelemből. Lehet-e ennél liviusibb programm? S
Livius két irányból is ömlik gondolatvilága felé : közvetlenül és közvetve.
A z utóbbi vonalon főleg Machiavellin keresztül, akinek programmja
volt Itáliának a maga barbárjaitól való megszabadítása s akinek «Discorsi
sopra la príma Deca di Tito Livio» c. államtudományi művét egyéb munkái
mellett Zrínyi sokat forgatta és értékesítette.
Néhány szót kell még szólnom Livius szerepéről a m agyar nevelő
oktatásban. Latin iskoláinkban a X V I. századtól kezdve szinte állandóan
olvasták, azonban a X V III. század végén és a X IX . század elején csillaga
mintha kissé elhalványult volna ; ez időben csak aránylag kisebb számú
iskola programmjában szerepelt. Talán ez lehetett az oka, hogy peda
gógusaink sürgetni kezdték Livius behatóbb iskolai tanulmányozását.
1807-ben pl. két ilyen sürgető munka is napvilágot látott. A z egyiket a
jeles kolozsvári tanár, Szilágyi Ferenc írta, aki «Livius enucleatus» c.
szemelvényeinek előszavában ékesszólóan fejtegette, hogy Liviusnál
hasznosabb olvasm ányt iskoláink főleg az állampolgári és közéleti tevé
kenységre való nevelés szempontjából keresve sem találhatnánk. A másik,
Lőcsén megjelent m unkát a tüzes m agyar érzésű cipszer lelkész-tanár,
Fuchs János írta a következő beszédes cím m el: «Romanorum scriptorum,
specialiter L ivii assiduam lectionem commendat Joannes S. Fuchsi*.
A derék szerző német származása és anyanyelve ellenére a görög-római
klasszikusok segítségével többek között a m agyar nyelv kiművelését és
a m agyar irodalom felemelését is célba veszi. Különösen a latin nyelvet
halmozza el dicséretekkel: ez az alapja a spanyol, olasz, francia nyelvek
nek, ez köt össze szétbonthatatlan kapocsként bennünket Európával
( . . . eam esse vinculum, quo non modo omnes Hungáriáé, séd totius per
orbem diffusae eruditae Reipublicae cives copulantur), ezen a nyelven
tanultak és írtak a nagy m agyar humanisták, e nélkül Magyarországon
gyakorlatilag a közéletben sem lehetne részt venni! Meggyőződéssel
hirdeti a tételt, hogy a római és a m agyar lélek között van valami nyüvánvaló rokonság, összekapcsoltság, hasonlóság, ami a római írók tanul
mányozását még eredményesebbé teheti -: «Ipse Genius pátriáé hoc ut
faciamus magnó opere urget. Nam ut reliqua, ne multis morer lectorem,
taceam, quem alium história recentior populum nobis ostendere potest,
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qui victoriis cladibusque et studiis belli Arpadiaca gente magis ad similitudinem Romanorum accedat? cui ergo etiam enixius Romani commendari deberent scriptores?» De különösen Livius forgatása ígér különös
hasznot : ez az író az állampolgári nevelés igazi auctora, a honvédelmi
nevelés egyik leghathatósabb eszköze. A z utóbbi pontot különleges
kedvteléssel világítja meg : «Sed et iuvenis, cuius Martius animus arma
bellaque amat, utiliter sibi Livium elegerit doctorem et magistrum. Is
enim eum verbis, et, quod plus valet, exemplis docebit fugám luxuriosae
et delicatae vitae, corpus ad famem, sitim, inediam, frigus aestumque
obduratum, vigiliarum laborisque patiens, et legum summám reverentiam
eas in primis fuisse virtutes, quae effecerint, ut exercitus Romanus
saepius vinceret, quam vinceretur, et victus etiam ferocius instaret
vietori hosti, eique non raro victoriam extorqueret. Idem Livius etiam
docebit, eos quos nulla mali vincere potest vis, perdi nimiis bonis ac
voluptatibus immodicis, somno, otio, vino, epulis, scortis, quibus impliciti
corporibus animisque deficiunt». N agy elmeéllel, sok helyen meglepő finom
elemző készséggel fejti ki, mennyi minden jó hatás várható Livius beha
tóbb tanulmányozásától. Szinte sajnálom, hogy ezt a remek, a maga
nemében nálunk úttörő jelentőségű rövid tanulm ányt nem ismertethetem
részletesebben.
A z iskolai élettel kapcsolatban meg kell emlékeznünk a X V I —
X V III. században annyira divatos iskolai színielőadások liviusi elemeiről
is. Közismert, hogy a m agyar színi törekvések ez időben nagyrészt az
iskolák falai közé szorultak s megállapítást nyert az is, hogy nálunk
az iskoladráma a X V III. század vége felé nagy mértékben elősegítette
a nemzeti játékszín megteremtését. Futólagos áttekintés is meggyőzhet
bennünket arról, hogy az iskolai drámai előadások során a szentek és
a nemzeti hősök mellett jelentékeny tér jut a liviusi hősöknek, a liviusi
tárgyaknak. Megjelennek a színen Romulus és Remus, Tarquinius
Superbus, Brutus, Titus Manlius Torquati filius, Camillus, Hannibal,
Regulus, a két Scipio stb., stb. A drámai jelenetezést kedvelő Livius
szinte készen szállította a feldolgozó számára a színpadi produkciót :
csak éppen színre kellett alkalmazni a liviusi szöveget! S nem érdektelen,
hogy a világi színészet megteremtésére irányuló törekvésekkel kapcsolat
ban is találkozunk liviusi témával. íg y pl. a lelkes Zechenter Antal, a
«fő hadi tanátsnak tiszte», a nemzeti játékszín megteremtésének egyik
lelkes előharcosa, már 1781-ben kiadta Pozsonyban m agyar nyelvű
szomorújátékát : «A Horátziusok és Kuriátziusok», am ely lehetőleg még
a liviusi személyek szavait is igyekszik átültetni.
A X IX . század második felétől kezdve Livius mindig nagyobb és
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nagyobb szerepet kapott a gimnáziumi latin olvasmányok között. Döntő
jelentőségű mozzanat, hogy a kezdő latin oktatás átírt szövegeinél túl
nyomó részben Livius az alap : a zsenge ifjúi lelket a legfogékonyabb
korban, a latin tanulmányok első éveiben, mindjárt a liviusi hősök
fogadják és töltik el életre szóló emlékekkel. A magasabb fokon eleinte
csak az I — III. könyvekből kaptak a tanulók ízelítőt. 1880-tól kezdve
kezdték olvasni a X X I — X X II . könyvekben a második pún háború meg
rázó epizódjait, majd 1900-ban ismét tovább bővült a szemelvények
köre. Közben a X V III. század végétől kezdve erősen szaporodtak a for
dítások, a szemelvényes kiadások, a Liviusra vonatkozó tanulmányok és
filológiai kutatások.
A nnyit jelentene ez, hogy Livius ideje alapjában véve lejárt s a
jövőben immár csak az iskolába szorul, vagy legföljebb tisztes filológiai
tevékenység alanya lesz? A művelt emberiség lelkében élő ókorkép
állandóan változik, de valamilyen formában az antikvitás mindaddig
élni fog, amíg jelenlegi művelődésünket valamilyen helyrehozhatatlan
katasztrófa nem éri. S az ókorképhez mindig hozzátartozik az a Livius,
aki nemzete történetét úgy írta meg, hogy az egymást felváltó nemzedékek
nemcsak a múlt tükrét találták meg művében, hanem a saját eszmény
képüket is, amelyhez azután hivatástudatuk igazodott. E szempontból
a liviusi opus hasonlíthatatlan mintaképet adott mindazon nemzeteknek,
amelyek hivatásuk tudatában a puszta létnél magasabbra törtek s e
hivatás terheit a legnehezebb körülmények között is készek voltak vállalni
és hordozni. Ezek közé tartozott a magyar. S amíg ezt a lelket el nem
veszítjük, Liviusnak, aki a múlt sorsfordulatai között különböző formák
ban annyi mindenre tanított bennünket, az iskolán és szaktudományon
túlmenőleg mindig lesz mondanivalója számunkra is.
Mussolini egyik felejthetetlen vallomásában elárulta, mit jelentett
számára kezdettől fogva Róma és a Róm a-gondolat: «Távoli ifjúságom
ban, élet elé tekintő lelkem előtt Róma óriásként állott. Róm a szeretetében álmodoztam és szenvedtem s Róma felé összpontosultak vágyaim.
Róma í Ez az egyszerű szó menydörgésszerűen visszhangzott lelkemben.
Később, amikor a forumon, vagy a Via Appián az élő romok között
vándorolhattam, vagy a nagy templomok közelében, gyakran előfordult,
hogy Róma misztériuma fölött tűnődtem, Róma folytonosságának
misztériuma fölött. Eredete m isztérium ... a kritika nem m agyarázhatja
meg, hogy milyen titkos tulajdonságok, vagy a legfőbb Szellem milyen
törvénye folytán történhetett meg, hogy a földmívesekből és pásztorok
ból álló kicsiny nép miképpen tudott fokról-fokra felemelkedni a császári
hatalomra és átváltoztatni kevés évszázad alatt a Tiberis partján épített
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szerény kis falut az óriási méretű várossá, m ely polgárait milliókban
számolta s törvényeivel az egész világ fölött u ralkodott.. . » Valóban a
tisztán intellektuális tudományos kritika és a ridegen pragm atikus tör
ténetkutatás nem egykönnyen tud hozzáférkőzni a misztériumhoz. De
a titkot felfedte Livius, amidőn rengeteg terjedelmű művének minden
porcikájával hirdette valóban urbi et o r b i: a nemzeti nagyság, az élet
erő, a mélységből való felemelkedés titk a a disciplina, a religio, a v irtu s !
S ezt minden élni akaró népnek, különösen nekünk, a «katasztrófák
nemzetének», ajánlatos lesz ismét és ismét Liviustól is megtanulnunk!
HUSZTI JÓZSEF
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