
TITUS LIVIUS

Titus Livius kétezer esztendővel ezelőtt született s ma is él. Nem 
testi valóságában, mégcsak nem is írói alkotása teljességében vagy 
tökéletességében, — hiszen a nagy műnek csak töredékei maradtak ránk, 
s e töredékek történetírói fogyatkozásokról is árulkodnak, — hanem 
abban, ami ebből az alkotásból sugárzik : a szándékban, mely sugallta, 
az eszményben, amelynek szolgálatára rendeltetett.

«In magnis et voluisse sat est». Nagyot csupán akarni is elég. Livius 
nagyot akart. Nagyobbat, mint amekkorát ember végbe vihetett. Vállal
kozása hősi vállalkozás volt. A  szívósság, mellyel elhatározása mellett 
egy hosszú életen át kitartott, rendíthetetlen hite terve megvalósulásá
ban, eszménye magasrendűségében, erkölcsi bátorsága és írói önbizalma 
bámulatraméltó.

Augustus Rómájában, a kül- és belháborúk kemény megpróbáltatásai 
után a jóléttől, biztonságtól ernyedni kezdő, önzésbe, kényelemszeretetbe, 
élvezetekbe, erkölcstelenségbe, hitetlenségbe süllyedő Rómában, nem 
kisebb feladatot tűzött maga elé, mint felrázni a lelkeket, megacélozni 
az elpetyhüdteket, visszatéríteni az ősök erényeihez az eltévelyedetteket, 
kötelességeikre ébreszteni az emberi és nemzeti hivatásukról megfeled- 
kezetteket. E zt a feladatot ismerte fel s próbálta teljesíteni Livius, s 
még hozzá milyen eszközzel? Nem az államférfi szervező művészetével, a 
politikus ügyeskedésével vagy a katona erélyével, nem is a nevelő lassan, 
de biztosan munkáló következetességével, hanem egyesegyedül írás
művészetével. Olyan megrázó erővel akarta kora elé vetíteni a dicső 
múltat, olyan vonzó példákban bemutatni az ősi római eszményt, olyan
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varázslatosan hirdetni a történelmi hivatást, hogy műve hatására új 
életre keljen a régi Róma.

Volt-e ember, ki nagyobbra mert volna vállalkozni? Volt-e valaha 
költő, ki vakmerőbben bízott volna szava erejében? Aligha. Éleslátása 
s hősi elszánása, vakmerősége s bizakodása csak ama római ifjúéhoz 
hasonlítható, akiről műve érintetlenül megmaradt részeinek egyik leg
szebb lapja szól. Üj Horatius Coclesként elsőnek ismeri fel ő is a Rómát 
fenyegető veszélyt, rohan néhányadmagával — egy Augustussal, egy 
Vergiliussal, egy H oratiussal: kora legkiválóbb szellemeivel — a fenye
getett hídfőhöz, próbálja egy szál fegyverrel, az író vesszejével feltartóz
tatni a Városra zuduló, barbár hordáknál alattomosabb ellenséget, az 
önzést, Élvhajhászást, Erkölcstelenséget, Hitetlenséget, míg társai föl
szedik mögötte a hidat s az ősi Erények szent folyója ótalmazó gyűrűt 
von újra a féltett kincs, a földkerekség legnagyobb kincse, Róma köré. 
Az idejében felismert és habozás nélkül vállalt feladatnak nagysága 
egyképpen mértéke Livius emberi és írói nagyságának.

K i volt ez a szálfa ember, ez a kivételesen tiszta szem és bátor szív? 
honnan az írásművészetnek az a mindenhatósága, amelyben ennyire 
bizakodott ?

Életéről s írói fejlődéséről jóformán semmit sem tudunk. Am it fel
jegyeztek róla, alig több egy-két évszámnál és helynévnél. Pataviumban, 
a mai Padovában K r. e. 59-ben született, oda tért vissza meghalni is : 
Kr. u. 17-ben húnyta le örök álomra szemét. Abból a 76 esztendőből, 
mely földi pályájául adatott, legalább negyvenet Rómában töltött el 
szakadatlan munkában. Közhivatalt sohasem viselt. Családjának, — 
ha ugyan volt családja, — és hivatásának élt. Ifjú korában történet
bölcseleti műveket írt. Miről s milyeneket, nem tudjuk. Elvesztek.

Bármily sokatmondó is ez a tény, hogy éppen Patavium, a Biro
dalomnak Róma mellett ez a legjelentősebb városa s egyben az ősi 
hagyományoknak leghívebb őrzője volt szülőhelye, s ama másik adat, 
hogy történetbölcseleti kérdések érlelgethették benne nagy művének 
tervét, ahhoz, hogy belőle emberi és írói egyéniségének képét megrajzol
hassuk, adatnak ugyancsak kevés. Kérdésünkre azonban ennek ellenére 
is pontos feleletet adhatunk.

Az ember élete, — írja Daniéról szólván Babits Mihály, — igazában 
jóval születése előtt kezdődik. Liviusé is elkezdődött s meghatározódott 
már századokkal azelőtt, hogysem Isten napját megpillantotta. Livius 
római volt. Eleven megtestesülése mindazoknak a jellemvonásoknak, 
amelyekkel történeti műve hőseinek hosszú sorát felruházta, megteste
sülése mindannak, ami Rómát a kezdetleges pásztorszállásból milliós

37i



várossá, a világ középpontjává, egy roppant Birodalom éltető szívévé 
fejlesztette, külső s belső ellenségtől megóvta, tengernyi veszély közepett 
fenntartotta. Római volt minden izében. Egyszerű, kemény és hősi. 
Birodalomépítő és birodalomfenntartó szellem : a világ megfegyelmezője. 
Maga a testet öltött akaraterő. Küldetést érző és küldetést vállaló. 
Hívő pogány.

Római hagyományoknak őre s kiteljesítője írónak is. Inkább szónok, 
mint elbeszélő. Az érvelésnek — meggyőzésnek és cáfolásnak — mestere. 
Hősei leikébe, az események összefüggésének titkaiba hősei megnyilat
kozásaival világít bele. Azzal jellemez, azáltal érteti meg magát, amit 
hősei szájába ad. Alkalmasint egyetlen hőse sem mondotta azt és úgy 
amit és ahogyan ő mondat velük, de bizonyos, hogy valamennyi azt 
szerette volna mondani. Művének elbeszélő részei is a nagy szónokok 
közlésmódjára emlékeztetnek. Egyszerűek, tömörek, erőteljesek. Pátosz 
és cikornya nélkül sorakoztatja fel a tényeket. Innen az elbeszélés sajátos 
valóság-íze, innen drámaisága is. S még v a la m i: innen, hogy fenntartás 
nélkül hiszünk neki. A  szónok, előre tudjuk, a maga meggyőződését 
iparkodik majd ránk erőszakolni, de az okoskodása kiindulásául szolgáló 
tényeket feltétlenül híven tárja fel. Ezeknek valóságáért felelős. Ez a 
mondottakért való felelősségvállalás érzik ki Livius minden sorából. 
Irásművészetének ez leglényegesebb s egyben legrómaibb vonása. Ez 
hatása titka.

Mint történettudósnak s forráskutatónak vannak fogyatkozásai. 
Műve mai szemmel mérve inkább romantikus történeti regény, semmint 
történelem, ámde igazi értékéből s jelentőségéből ez nem von le semmit. 
Ügy, amint van, csonkaságában, egyenetlenségeivel s ellenmondásaival, 
sőt nyilvánvaló tévedéseivel is maradéktalanul nyújtja mindazt, amit 
Róma jelent az emberiség számára. Teljesebben és tökéletesebben, mint 
bárki más a római írók közül. E  tekintetben legfeljebb Vergilius veteked- 
hetik vele. A  Róma-eszménynek Livius a legkiválóbb képviselője s egy
ben legnagyobb hatású hirdetője.

Jelentőségének mérlegeléséhez elengedhetetlen ennek az eszménynek 
vizsgálata. Mi Livius számára Róma? mi a rómaiság? mi a Birodalom? 
E gy szó v a l: jogrend. E  rövidke szó azonban még római viszonylatban is 
hallatlanul tömör, mély értelmű. Jelenti mindazt, ami az emberiség számára 
érték, ami az emberhez méltó élet alapja, nélkülözhetetlen feltétele, ami 
nélkül zűrzavarrá hull szét a világ s állati ösztönök harcává aljasul a lét. 
Róma, Livius szemében, a zűrzavarból kihasított az a hatalmas darabja 
a földkerekségnek, melynek határain belül anyagi és szellemi jólétet 
biztosító s ahol százados kísérletezés és keserves vajúdás közepett ki-
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alakult rend uralkodik. Ma úgy nevezhetnők: é le ttér; vagy más 
szóval: államszervezet.

Rokon ez az eszmény a lovasnomád népek birodalom-eszményével: 
az életszükségletek biztosítására elegendően nagy terület meghódítása, 
az elegendően nagy területen élő népek azonos életformára kényszerítése, 
vüáguralomra, szükségszerűen világuralomra törekvő népszervezés, biro
dalomalkotás. Rokon ezzel az eszménnyel, de valamivel több is ennél. 
Nemcsak fegyelem, fékentartás, egyensúly, nemcsak a jobb megélhetés
nek a roppant méretekkel, szélsőségeket összefogó egységgel való bizto
sítása, hanem egyben szellemi együttműködés is, a szellemet kibontakoz
tató egység és béke megteremtése. Egyén és közösség egyensúlyából adódó 
szabadság, a lélek szabadsága, az alkotás szabadsága, a fejlődés lehetősége : 
ez Livius eszménye. Mindez együtt a római értelemben vett jogrend. 
Végeredményben, ha pogány erkölcsé is, de mégis csak az erkölcs uralma, 
a tisztesség uralma, a becsület uralma.

Eszményének e magasrendűségével magyarázható műve hatásának 
páratlan tartóssága. Kétezer esztendő múltán is Livius szövegein neve
lődnek gyermekeink mindenütt, ahová az európai művelődés eljutott.

Érdemes feljegyezn i: kétezer esztendő alatt csupán a középkorban 
merült átmenetileg feledésbe. Az előtt szüntelenül élt és hatott, az óta 
ismét él és hat. S hogy miért? A  felelet szinte önként kínálkozik. A  közép
kor más eszményt adott helyébe, még magasabbrendűt, még tökélete
sebbet, nem is emberi, hanem isteni rendet : a kereszténységet. Liviusé- 
nak nem volt elég kapcsolata ezzel a renddel. Dante meg sem említi a 
pogányság ama nagy szellemeinek sprában, akik — mint Vergilius ijs — 
a pokol tornácában, a lebegők közt várják az utolsó ítéletet, pogányságuk 
miatt lelkűk tisztasága ellenére sem juthatván be a mennybe. A  középkor 
elfeledhette Liviust, az isteni renddel elégedetlen újkornak vissza kellett 
hozzá térnie.

Livius ma időszerűbb, mint valaha. Korunknak ugyanaz a feladata, 
mint az övé volt. Zűrzavar és elaljasulás fenyegetett bennünket minden 
felől. Egy darab földet kell tehát kihasítanunk s megvédelmeznünk, 
e föld népeit megfegyelmeznünk, e világi értékeinket s örök üdvünk 
megszerzésének feltételeit biztosítanunk.

Odáig jutottunk, hogy Livius pogány eszményével is hajlandók 
volnánk már beérni, pedig az a feladatunk, hogy fölébe kerekedjünk 
s meghaladottként, — egy magasabbrendű keresztény nemzeti m agyar 
eszme birtokában, — ezt elfelejthessük, mint a középkor.

v i t é z  UJVÁRY LAJOS
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