A KÉTEZER ÉVES TITUS LIVIUS
Mindig üdvös és hasznos, tanúlságos és gyümölcsöző a régmúlt idők
nagy eseményeiről és kimagasló alakjairól való megemlékezés. És jól
esik a mindennapi, megállást nem-igen ismerő munkában — főleg manap
ság — nagyon is elfáradt fejet kissé megpihentetni, felüdíteni az emlé
kezetnek mindig frissítő vizében.
A 2000 éves m últra visszatekintő új honalapító Augustus császár,
meg a későbbi idők minden mecénásának méltó őse, a Cilnius Maecenas
mellé, továbbá a halhatatlanság harmadik ezredévébe már átlépett költő
óriások, Vergilius és Horatius társaságába ebben az esztendőben a szüle
tése bimillenniumát most megért nagy, korának egyetlen prózaírója és
— mondjuk ki, mindjárt itt — a római széppróza megalapítója, az «éji
homályban késő ősi dicsőség» visszavarázslója : Titus Livius is felsorako
zik. A z ő emlékezetének akarunk áldozni, az ő szellemét idézzük, hogy
az ő valóban kivételes nagyságának fényében gyönyörködjünk és az ő
mindig időszerű tanítását hallgassuk. Jogunk van hozzá, hogy ünnepeljük,
hiszen ő már nem egy nemzeté, hanem az egész emberiségé, és ragyogó
szelleme bizony meghazudtolja azt a 2000 esztendőt, amely bennünket
m űvétől elválaszt. Minél mélyebbre hajiunk meg tisztelettel előtte, aki
annak a nemzedéknek az óriásai közé tartozik, melynek egész élete a
nagyszerű alkotások létrehozására, új honalapításra irányuló példátlan
törekvés, annál magasabbra emelkedünk mimagunk.
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Kétezer évvel ezelőtt is nagy és véres harcok tomboltak a világon
szerte mindenfelé csak úgy, mint manapság. Ezek a küzdelmek csak
méreteikben voltak kisebbek a maiaknál, de jelentőségüket tekintve
épp olyan döntőek lettek, amilyeneknek a napjainkban lejátszódó pár
viadalt kell követniök. Űj világ van születőben és kialakulóban ma,
és a harci zaj elült ével új világ és világrend alakult ki a régi, két ezredév
előtti időkben is : a római császárság és a római Világbirodalom. A két
emberöltőn keresztül kíméletlen kegyetlenséggel viselt polgárháborúk, a
hírhedt proscriptiók, az apa és fiú, testvér és testvér harcai ennek az új
világrendnek létrejötte m iatt dúltak Európában, Ázsiában és Afrikában.
És a minden háborút kísérő szomorú tünetek akkor sem m aradtak e l :
az erkölcsök elzüllöttek, az emberek a vér láttán elvadultak, a hatalmas
és komoly istenek sem segítettek már, hiszen senki sem hitt bennünk
igazán. A z általános felfordulás és zűrzavar a jobbakban egy tartós béke
utáni olthatatlan vágyat éb reszt; visszasírják a boldog aranykort, vagy
legalább is a hagyományokból meg az annalisták, évkönyvírók elbeszélé
seiből többé-kevésbbé ismert régi dicsőség korát, hogy a sivár jelen helyett
a régmúltban leljenek vigasztalást és onnan merítsenek erőt a szebb
jövendő kialakításához. Mert tudják, hogy a múlt szüli a jelent, és a
kettő együttvéve hívja életre a jövőt. E z az a politikai tendencia, am ely a
kor minden irodalmi alkotásán újból és újból átvonul. Végre aztán meg
jelenik Julius Caesarnak fogadott fia, Octavianus, az istengyermek
Aeneas nagykéső isteni leszármazottja, és a vágy, remény, várakozás
kezd valóra válni, hogy Augustus kormányzása idején testet is öltsön.
A palatinusi szalmakunyhóból elindult Világbirodalom első emberét
hathatósan tám ogatják munkájában az államférfiak és hadvezérek mellett
nem utolsó sorban a költők és írók : Vergilius, Horatius és Livius. A hős
kor tettereje, a régi szigorú fegyelem, a vallásosság, erkölcsösség, a
családi élet tisztasága, női és férfi eszményképek utánzása és példaként
követése azok az irányvonalak, amelyeket az irodalom e jelesei a józanok
és a kijózanítandók elé kiszabnak. Mert miben áll az újraéledés ? A régiek
követésében. És kik és mik ezek a régiek? A feleletet L ivius történeti
munkája adja meg.
Ez a 150 könyvre tervezett munka, amelyre a 142. könyv végén
tett pontot a halál, írója 76. életévében, kegyetlenül megcsonkítva
jutott ránk, akik mindössze 35 könyvet olvashatunk ma belőle. De
csonkán hagyta ránk a sors az író nevét is : a szabad római hivatalos
három neve közül csak a «keresztneve» és a nemzetségneve ismeretes,
míg családneve, úgy látszik, végleg elkallódott. Életrajzi adatokban sem
bővelkedünk, mert a nyüvánosság előtt nem szerepelt és semmi sem
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állt távolabb tőle, mint a minden rómait egyébként annyira elkápráztató
«occupatio fori». Mindössze négy évvel fiatalabb Augustusnál, mig Hora
tius csak hat évvel, Vergilius azonban már u évvel idősebb nála. Élete
nagyobb részét szülővárosában, Patavium ban töltötte, abban a ma
Padovának nevezett városban, amely a kereszténységet is megajándékozta
egy halhatatlannal. A polgárháborúban Pompeius pártján állott Pata
viumban azt a levegőt szívhatta magába, amely a szabad köztársaságot
jelentette neki, akinek republikánus érzelmei mégsem bántották a vele
mindig benső barátságot tartó nagy császárt. Erkölcsös életfelfogását is
itt nyerte : Tacitus és Plinius még száz évvel később is nagy tisztelettel
szól az Alpokon inneni városok magas erkölcsi színvonaláról. A férfi
Livius ezért is tudta jól megítélni Róma erkölcsi süllyedését. A főváros
ban aztán a szónoki iskolák látogatása jelentette számára a «nagy» ese
m ényt : itt készült — nem a közéleti pályára, hanem hatalmas históriai
műve m egírására: ebben a «főiskolában» érlelődött meg az az elhatározása,
hogy visszavigye népét a fényes múltba és ragyogó fénnyel mutasson
utat a jövő felé.
Még nem volt 30 éves, amikor alapos felkészültség után belefogott
nagy munkája megírásába, amelyhez fogható nincs a római irodalomban,
és am ely ma csak 15, egyenkint 600 oldalas kötetben férne el. Micsoda
ehhez képest a Thukydides «csodás» alkotása, a görögség húsz esztendejé
nek és Athén nem legnagyobb dicsőségének története, avagy a Polybios
egy századot felölelő históriája? A kettőt csak koruk eseményei érdeklik,
akár Sallustiust és Caesart. A «Storia di Roma» modern, 30 vaskos kötete
alkalmas csak az összehasonlításra, amelyet ma alkotott az ismét ifjú
latin géniusz elsőrendű tudós gárdája, mig Livius egyedül végezte óriási
m unkáját, a hét és fél évszázadot meghaladó események megelevenítését.
Hogyan vélekedtek a kortársak erről a páratlan munkáról, arra még
visszatérünk. Dante ki meri m ondani: «Livio, che non erra». És a modern
kritikusok? A görög historikusokat az egekig m agasztalják, de a rómaiak
kal, elsősorban Liviussal szemben igen szűkösen osztogatják az elismerést.
A «positiv» történetírók szerint írónk túlzottan m agasztalja népét, ha
mindjárt jóhiszeműen is : tehát le kell szállítani a dicséretet a kellő nívóra,
viszont nem kell nagyon szigorúan venni az ellenség «rút»tetteit. Általában
pedig mindig gyanakodni kell egy-egy eseményt illetően, mígnem más
honnan származó hiteles adatok igazolják annak valódiságát. Szemére vetik
írónknak, hogy soha nem látott csatát ; ebből következik, hogy csata
leírásai nem megbízhatók. Felhány forgatják, hogy földrajzi ismeretei
fogyatékosak ; utánuk dadogják a régieknek a «patavinitas» vádját, azt,
hogy vidéki színezetű a nyelve, de egyetlen kézzelfogható «patavinismust*
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sem tudnak felhozni, ahogyan a régiek sem tudtak. Kifogásolják, hogy nem
tér ki gazdasági kérdésekre, nem beszél kereskedelemről, földm ívelésről;
nekimennek a királyok korának, amelyet mesének tartanak, de az azóta
napvilágra került «lapis niger» «rex» szava ime nem azt bizonyítja, hogy a
hét halom csinálta meg a hét királyt. Épp ez utóbbi eset világít rá meg
győzően arra, hogy nincs olyan Niebuhr, Mommsen, Pais, De Sanctis,
«che non erra». A mi ízlésünk és követelményeink nem lehetnek m érték
adók az ókori íróra nézve, mert hiszen ránk nézve sem mindig h elyt
állók : nem jön-e időnkint mindig újból és újból egy-egy átértékelése annak,
amit szentnek és sérthetetlennek tartottunk?
«Historia est testis temporum, vita memoriae, magistra vitae, nuntia
vetustatis», mondja Cicero, a római ókor legműveltebb em b ere: ez
Livius komoly elve is sokkal inkább, mint bárki más historikusé : az«exempla» a fő nála. Hogy is mondja műve előszavában, abban a csodá
latos fejezetben, amely olyan, mint egy alázatos ima és egyben az öntu
datos nemzeti büszkeség kifejezője? «Éppen az az üdvös és gyümölcsöző
a történelemmel való foglalkozásban, hogy a históriában mindennemű
tanúlságos példát szemlélhetsz, mint valam i szembeötlő helyen felállított
jól m egvilágított emlékműben ; ezekből válogathatod ki aztán azt, am it
a magad és néped számára követendőnek látsz és ezeken tanulhatod meg,
mi a gyalázatos akár a kezdet akár a végső eredmény szempontjából*.
És honnan veszi a példákat? A régi múltból, amelyben a pietas, virtus,
fides, mores, religio uralkodnak, vagy ahogyan Ennius m egfogalm azta:
wioribus antiquis rés stat Rontana virisque». A római nép őstörténetére a
szentség bélyegét nyomja rá, amennyiben alapítója gyanánt isteneket
tisztelhet.«Állítom — mondja — , soha semmiféle állam nem volt sem nagyobb
sem szentebb, sem dicső példákban gazdagabb, mint a római, soha állam,
amelybe olyan későn lopakodott be a kapzsiság és elpuhultság, soha állam,
amelyben oly sokáig és oly nagy tiszteletben állott a szegénység és takarékosság.
Igen: minél kevesebbje volt valakinek, annál kevesebb után áhítozott».
Vannak azonban, akiket ez a legilletékesebb helyről származó
önigazolás sem tud eltéríteni attól, hogy konokul meg ne m akacsolják
magukat Livius értékelése tekintetében. Ezeknek figyelmét jó felhívni
arra, hogy mit vártak a régiek a historikustól: a perdöntő itt csak az
lehet, milyen álláspontot foglaltak el és milyen követelm ényeket állí
tottak fel ilyen természetű m unkával szemben m aguk a régiek. Már pedig
ezek a historikustól nem tudományos búvárkodást vártak, hanem
művészi elő ad ást: az írónak a kor stíluskövetelményeit kellett szem előtt
tartania és a mélyreható kutatások helyett a művészi elbeszélést célul
kitűznie. Cicero pl. azon a nézeten van, hogy a história a szó szoros értel
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mében vett «opus oratorium», vagyis azokkal az eszközökkel kell élnie,
am elyeket a jó szónok alkalmaz ; Quintilianus meg, az ókor legnevesebb
és első államilag alkalm azott szónoklattantanára így nyilatkozik :
«(história) proxima poesi et quodam modo Carmen solutum est»: célja
elbeszélni, mesélni, és nem b izo n yítan i; arra fekteti a fősúlyt, hogy az
emlékezetet foglalkoztassa és a kiváló emberek dicsőségét megörökítse.
Ilyenek alapján kell Liviushoz közelednünk, és most aztán aláírhatjuk
a régiek vélem én yét; a legilletékesebbek szemében írónk úgy szerepel,
mint <weterum eloquentissimus audon, miirae jacundiae vin, <idisertissimus
vin, u n narrando mirae iucunditatis clarissimaeque candoris, in contionibus supra quam enarrari potest eloquensD. A z elbeszélés valóban
m ű v észi: nem egyszerű felsorolása a tényeknek, nem száraz, untató
leírás, hanem drámai mozgalmasság, balladaszerű, valóságos költői
előadás. Emlékezzünk csak a híres Lucretia-eset elbeszélésére : itt az
előadás a fontos, nem az, hogy valóban ez az esemény volt-e oka
az utolsó római király elűzésének ; később a decemvireknek is hasonló
okból kell menekülniük : a római a hölgyekkel szemben lovagias nép!
Ilyen történetekre minden római matróna mindig jogos büszkeséggel
emlékezhetett, mint a női becsület és méltóság himnuszaira.
Róm a ebben a régi időben, «mielőtt a világ csapszékévé züllött volna»
az istenek szent lakóhelye volt : wiaiores nostri religiosissimi hominum»,
mondja Sallustius. Nem csoda, hiszen ahány családapa, annyi pap
áldozott az embereket a születéstől a halálig minden lépésnél folytono
san kísérő isteneknek. Es az emberek egész élete csupa könyörgés és ima
az istenekhez, akik a legjelentéktelenebb cselekedetekbe is beleavatkoz
nak, és mint Abeona, Adeona, Domiduca, és ki tudja mennyi más minő
ségben valóságos őrangyalként jelennek meg. Livius idejében bizony
nagy szükség volt már arra, hogy ezekre a dolgokra komolyan rámutas
sanak, ahogy teszi pl. Vergilius Aeneise, a liviusi prózának költői édes
testvére. Em lékeztetni kellett arra, hogy az isteni eredetű Városalapító
halála után az istenek közé került és onnan üzent népének: «úgy akarják az
istenek, hogy az én Rómám a földkerekség feje legyem, vagy ahogy Vergüiusnál mondja az isten : «His ego nec metas rerum nec tempóra pono: imperium
sine fine dedn. Itt aztán megszólal megint a «kriti a» : Livius túlságba
megy és a leglehetetlenebb dolgokat is az isteni megnyilatkozás bizonyí
tékai gyanánt tünteti fel. Mi erre a vádra a felelet ? Halljuk az ír ó t! «Az
ilyesmikben való vak hit ugyanolyan nemtörődésre vall a szent dolgokkal
szemben, mint amilyen nemtörődömség divatos manapság, amikor azt
hiszik az emberek, hogy az istenek egyáltalán nem jelentenek meg előre
semmit sem». A prodigiumok Liviusnál csupán a hagyomány tiszteletének
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és a konvenciónak köszönik jelenlétüket. Mert vallásos felfogása a Horatiusé : «Dis te minorem quod geris, imperas: kinc omne princípium, huc
refer exiturm. És ezt fontos hangsúlyozni abban a korban, amelyben
Livius szerin t: mec vitia nostra, nec remedia páti possumus».
A vallásosság adja meg az értelmét annak, hogy a régi rómaiak
olyan szigorú erkölcsű, fegyelmezett, szinte aszkétikus életet éltek,
mint ahogy történetírónk ecseteli. Ilyennek szeretné látni saját kora
életét, amelyben az erkölcs uralma annyira kiveszett már, hogy egy régeb
ben magától értetődő kölcsös dolog a kortársakban már csak bámu
latot tudott kelteni. dll~ aetate nulla virtutum feracior fuit», olvassuk
egy helyen. És ha van könyv, amely határtalan lelkesedéssel szól emberi
tisztességről, becsületről, az adott szó szentségéről, a közérdeknek az
önérdekkel szemben való feltétlen elsőbbségéről, a törvények tisztele
téről, a szabadság szeretetéről, akkor a Liviusé az. Hősei valóságos
transzfigurációi a régi rómaiaknak : mind nagyobbak és rómaiabbak, mint
amilyenek a valóságban lehettek. Igazi «maiores» ezek a szánalomra
méltó «minores»-hez képest, ahogy a római az ősöket és késő utódaikat
elnevezte. És ilyenek az egymást követő korok is : metas parentum,
peior avis, túlit nos nequiores, mox daturos progeniem vitiosiorerm, ahogy
Horatius mondja. Milyen roppant arányokban nagyító «camera obscura»
a hagyomány! Így lettek óriásokká a Horatiusok, és közülük főképpen
az, aki páros viadalban egy időben három ellenfelével küzdött meg
győzelmesen ; így az a másik Horatius, a Cocles, vagyis félszemű, aki
két társával addig védte az egyetlen fahídat Rómában az etruszkok ellen,
amíg azt honfitársai a háta mögött le nem bontották ; így a balkezes
nek nevezett (M ucius) Scaevola, aki a Porsenna király ellen elkövetett
sikertelen merénylete után valóban hősi m agatartást tanúsított ; így a
Fabiusok egész nemzetsége, amely egy szálig a csatatéren maradt ; így
Coriolanus agg édesanyja, Veturia és ifjú felesége, Volumnia, akiknek
könnye mentette meg Rómát az árulóvá lett fiú és férj p u sztításátó l;
ez az a kor, amely a köztársaság megalapítóját, Brutust, a királyság
visszaállítására összeesküdött fiai bírájává teszi, hogy azokra halálbüntetést szabjon ; ez az, amely a várvédő vezér leányának, a szép
Tarpeiának árulását magával az ellenséggel büntetteti meg.
Csupán a «princeps terrarum populus» gyermekei képesek ilyen
tettekre ; innen van, hogy «nulla umquam rés publica nec maior, nec
sanctior, nec bonis exemplis ditior fuit», mert : «et facéré et páti fortia
Romanum est». E z a patriotizmus Liviusnál persze egyet jelent a republikánizmussal. E gy helyen elmeséli, milyen emberségesen bánt a nagy
Scipio hispániai hadifoglyaival, akik nagylelkűsége m iatt királynak
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nevezték, mire Scipio : neki az a legnagyobb kitüntetés, ha fővezérnek
titulálják, ahogyan katonái szokták n evezn i: a «király» elnevezés nagy
dolog máshol, Rómában azonban tűrhetetlen. És hozzáteszi a történet
író : «sensere etiam barbari magnitudinem animh, azaz a saját megálla
pítását magába az elbeszélésbe fonja bele, és patriotizmusának úgy ad
kifejezést, hogy az ellenség is kénytelen meghajolni a nagy római előtt.
Scaevola haláltmegvető bátorsága Porsennakirály ajkairól ilyen szavakat
csal k i : ((Gratulálnék tettedhez, ha saját hazám fia lennél; így azon
ban szabadon, bántatlanul és sértetlenül bocsátalak a tieidhez». Rajongó
patriotizmusa persze bizony sokszor elfogulttá teszi a pártokon külön
ben mindig felülálló írót, aki az ellenségnek egy-egy tettét a legkemé
nyebben elítéli, holott ha ugyanazt római részen vitték végbe, nem győzi
eléggé magasztalni. Hannibált kegyetlenséggel vádolja ; de amikor Fulvius a punokhoz szegődött Capua városának ioo szenátorát lemészárolta tja és Campania lakói ellen valóságos haj tó vadászatot rendez, ezeket
a borzalmakat úgy ítéli meg, mint «consilio ab omni parte laudabili»
cselekedeteket. Megbélyegzi a punok szószegő természetét, de egy szava
sincs, ha római válik szószegővé: amikor Romulus emberei csellel
kerítik hatalmukba a vendégül látott szabin nőket, akkor jogosan csele
kednek! De ebből nem származik semmi különös baj. Viszont elképzel
hető-e, hogy keserű szkepticizmussal, vagy nyilvánvaló rosszindulattal
jó történetet lehet írni? Írónk csak önmagához marad következetes,
amikor nem egyszer, főképpen patrícius származású rómaiak hibáit,
gyengeségeit egyenesen erényeknek tünteti f e l : Coriolanus nagysága
igazában nemesi gőg, Marcellus jogos haragja a haza ellenségeivel szem
ben alapjában véve bizony kegyetlenkedés.
Livius kitűnő leíró ; csatajelenetei, útleírásai (Hannibal útja azAlpokon keresztül) remekbe készültek : elevenek, szemléletesek, moz
galmasak, mindig érdekfeszítők; jellemzései — a legszűkebbszavúak
is — találók és a lényegre vonatkozók : csak Hannibal pompás jellem
rajzát idézzük fel emlékezetünkben iskolai olvasmányainkból. De mint
előadóművész meglehetősen egyhangú lenne írónk, ha a jellemzésnek
csak a közönséges értelemben vett módjával élne ; legkitűnőbb jellem
zései azok, amelyek az elbeszélésbe minduntalan beleszőtt beszédekben
jelennek meg. Nem újít ő ezen a téren, hanem régen kitaposott úton
halad, mert a történetírás atyja, Herodotos óta minden ókori historikus
beszélteti szereplőit, a rómaiaknál Livius előtt pl. Caesar, Sallustius is.
De az ő beszédei — a ránk jutott sajnálatosan rövid hagyatékában is
több mint 400! — pompás lélektani meglátásokon alapulnak, nem
frazeológiai, hanem jellemfestő, lélektani tanulmányok. Természetesen
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nem abban a formában hangzottak el, amelyben írónk közli őket, de —
és éppen ez a fontos — bármelyik szereplő így is elmondhatta volna a
mondanivalóját, annyira pontosan beleilleszkednek az elbeszélt történeti
események keretébe, annyira megfelelnek az adott helyzeteknek és a
személyek karakterének. E beszédekben tárul elénk az a hatalmas szó
noki felkészültség, amelyre írónk a szónoki iskolákban tett szert, de ame
lyet a fórumon való nyilvános szereplés helyett történeti munkájában
értékesített és gyümölcsöztetett. Legfőképpen persze hadvezérek beszél
nek, különösen megvívandó ütközetek e lő t t ; ezek azután minden lehető
argumentumot felhasználnak a siker érdekében : hivatkoznak az istenek
segítségére, emlékeztetnek az otthon maradottakra, az asszonyokra és
gyermekekre, szólnak a haza érdekeiről, a személyes bátorságról, becsü
letről, hírnévről, és teszik ezt emelkedett szónoki nyelven, retorikai
fogások alkalmazásával.
A beszédek, mint mondottuk, a jellemfestés szolgálatában állnak.
E gy helyen pl. arról van szó, hogy az egyik hadvezér, P . Cornelius Scipio,
aki a Ticinus-folyó mentén Hanniballal szemben csatát veszt, az ütközet
előtt meglehetősen rózsás színben látja a maga és serege h elyzetét; meg
lehetősen elbizakodott. Livius ezt a körülm ényt úgy közli az olvasóval,
hogy egy szépen felépített, szónoki fogásokban gazdag, hatásos beszédet
mondat el vele a katonái előtt, amelyben többek között ezeket halljuk :
^Azokkal kell csatába bocsátkoznotok, akiket egy régebbi háborúban
szárazon és vizen már legyőztetek, akiktől húsz éven át adót szedtetek,
akiktől ama háború zsákmányaként Siciliát és Sardiniát k a p tá to k . . .
Ok most sem azért harcolnak, mert a bátorság tüzeli őket, hanem azért,
mert harcolniok k ell. . . Nem is emberek ők, csak árnyékaik önmaguk
nak, akiket az éhség, a hideg, a piszok és szenny agyongyötört, a jár
hatatlan hegyek és sziklák összetörtek és elnyom orítottak ; kezük, lábuk
fagyási sebektől ég, a hó birodalmában idegeik is szinte megmereved
tek, testük minden része erőtlen, fegyvereik töröttek, zúzottak, lovaik
sánták és kimerültek. Ilyen lovassággal, ilyen gyalogsággal fogtok har
colni ; az ellenség utolsó töredékével, nem igazi ellenséggel lesz dolgotok*.
A római fővezér elbizakodottsága annál szembetűnőbb, mert köz
vetlenül az ő beszédének elhangzása után olvassuk Hannibal buzdító
szózatát, akit katonái rajongva szeretnek, mert köztük nőtt fel, míg a
római consul még a környezetét sem ismeri. ((Gyakran megesett már —
mondja beszéde során — hogy lebecsült ellenség is nyert véres csatákat,
viszont hírneves népek és királyok az ellenségnek minden különösebb
erőfeszítése nélkül is legyőzőitekké v á lta k . . . Annál bátrabban és vitézebbül fogunk küzdeni, mint az ellenség, amennyivel nagyobb a reménye
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és bátorsága a támadó félnek, mint a védekezőnek. . . Azoknak szabad
félniök és gyáván viselkedniök, akiknek van hová tekinteniök, ha mene
külésre kerül a sor, mert saját területeiken biztonságban és békességben
menekülhetnek ; nektek azonban rettenthetetlen férfiaknak kell lenne
tek, és amikor a győzelem és halál között a teljes reménytelenség miatt
minden más út el van vágva, vagy győznötek kell, vagy, ha a Szerencse
cserben hagy, inkább a csatában, mint menekülés közben meghalnotok.
Ha ezeket jól a lelketekbe vésitek, és ha ez az eltökélt szándékotok, újból
mondom : már megnyertétek az ütközetet ; nincsen élesebb fegyver,
am ely az istenek adományából jutott az embereknek a győzelem ki
vivására, mint a halál m egvetései A z olvasó ezeket a szavakat minden
esetre szívesebben hallaná a római hadvezértől!
Livius célja az előadás tekintetében ornate narrare, azaz az esemé
nyeket ékesen elő ad n i: ezt kívánta tőle a kora. Célját itt is elérte, mert
a római számára egészen új elbeszélő prózát, valóságos szépprózát terem
tett, — és itt senki által ki nem taposott úton járt, — mint Róma
minden igaz nagysága az irodalomban, merész reformmal jött. Cicero
barátainak, akik a latin nyelv mesterétől szerették volna megkapni a
rómaiak történetét, csak 30— 40 évig kellett volna várniok, hogy ezt a
történetet Liviusnak, számukra is kellemes újdonság és meglepetés va
rázsával ható tollából olvashassák. A túlságosan archaizáló Sallustiussal,
a nagyon is naplószerű Caesarral és a terjengős, széles mederben folyó
Ciceróval szemben középutat keresett : előadásában szerencsésen és
szépen keverednek össze költői szavak és kifejezések a divatból és hasz
nálatból régen kikopott kitételekkel. A törvénykezés, de főleg a vallás
nyelve, a sacralis nyelv ma is, nálunk is, tele van archaizm usokkal:
ilyenekkel tűzdeli meg írónk az elbeszélést, valahányszor alkalma nyílik
rá, és ezzel remek ódon színezetet és hangulatot kelt, akár a «Buda
Halála». Viszont a költői nyelvből való kölcsönzései felfrissítik, élénkebbé
és változatosabbá teszik az eddigi próza nyelvét. Hol van ez az el
beszélés az eddigi száraz elbeszéléstől, és hol vannak ezek a beszédek
Menenius Agrippa dadogásaitól, vagy ahogy írónk mondja: «prisco
dicendi et horrido modo»? A z már persze tisztára véletlen, hogy his
tóriája egy hexameter-sorral kezdődik (facturusne operae pretium sum)
ahogyanTacitusnál is (urbem Romám a principio reges habuere) ;
ilyesmi egészen elvétve később is előfordul (pl. Tiberine páter te sancte
precor), de nem bántó, mert alig észrevehető.
Augusto Rostagni a következő szép szavakat szenteli írónknak :
«L’idea, da cui il poéta dell’Eneide éra infervorato, della eternitá di
Roma, e della missione civilizzatrice deU’Urbe, domina anche nello
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storiografo ; il quale naturalmente la pone sopra basi piu razionali.
Óra, porre l ’idea della eternitá e della missione di Roma sopra basi
razionali, voleva dire studiare nella progressiva formazione dell’Impero,
attraverso ai conflitti con le altre potenze, i principi constitutivi e originali della Romanitá, che potessero considerarsi come cause effettuali
deH’avvenuto incremento e che, col mantenersi puri, dovessero dare
garanzia d ’incremento continuo, di potenza duratura, di civiltá utile al
governo dei popoli. £ questo, per l ’appunto, ció che Livio fa nel complesso
delTopera sua. E questo lo scopo a cui egli mira, e a cui fa servire, óra
piu óra menő sensibilmente, tutta quanta la narrazione dei fa tti dalle
origini delTUrbe al principato di Augusto. Per questo — e non giá per
la narrazione in se stessa — l ’opera di Livio é grande, e suona anche oggi
come una sublime lezione di civiltá».
*
Történeti munkáját, illetve az eléje írt Előszót ezzel a mondattal kezdi
Livius : «Teszek-e szolgálatot vele, ha a római nép teljes történetét a
Város eredetétől kezdve megírom, nem tudom biztosan, de ha tudnám is,
nem merném állítani)), majd így folytatja : «bármikép ítéljenek felőlem,
magamnak mindenesetre nagy örömömre fog szolgálni, hogy a föld legelső
nemzete dicső tetteinek megörökítéséhez erőmhöz képest a magam részéről
is hozzájárultam; és ha a történetírók nagy sokasága miatt nevem homály
ban marad is, azok dicsősége és nagysága vigasztal, akik az én nevemet túl
szárnyalták:». Ma, kétezer év távlatából és más ókori historikusokkal való
összevetés után tárgyilagosan állapíthatjuk meg : igenis nagy szolgá
latot tett Livius azzal, hogy történeti munkáját megírta, de nem csupán
nemzete, hanem az egész emberiség számára. Nyugodtan és biztosan
fog ő tovább haladni azon az úton, am ely a harmadik évezredhez ju t
tatja, és élni fog, lelkesíteni, buzdítani és tanítani, amíg a hazaszeretet
és szabadságszeretet el nem tűnik a föld színéről.
v it é z
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