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altáji gyök*-Öt is említ (601). Szóval: tényleg elismeri az ural-altáji nyel
vek rokonságát. Minthogy pedig a nyelvtudomány mai állása szerint 
(rokonság csak oly nyelvek viszonyát jelöli, melyek mint osztatlan egé
szek egy közös és azonos alapnyelvből kiindúlva, szakadatlan nyelvtör
téneti fejlődés által bizonyos fokú önálló megkülömböztetett jellemet 
öltöttek, vagyis jobban mondva, olyan nyelvek, melyekké csak egy közös 
osztatlan alapnyelv fejlődhetett, maga-maganak csak többszörös válto
zatait hagyván hátra* (Budenz: Nyk. X, 68): ennélfogva Vámbéry 
egyszersmind elismeri fönnebb idézett nyilalkozataiban az ural-altáji alap- 
nyelv fölvételének jogosultságát is. Ezzel pedig egyszersmind kimondja azt 
is, hogy az ö theóriája teljesen fölösleges és szükségtelen, mert az ural-altáji 
alapnyelvből, illetőleg ennek elágazásából sokkal egyszerűbben és termé
szetesebben lehet megfejteni a törökkel közös elemek megvoltát a ma
gyar nyelvben.

Száz szónak is egy a vége: Vámbéry meg sem tudta ingatni azt a 
szilárd alapokra rakott épületet, melyet meg akart dönteni.

D r. SZINNYEI JÓZSEF.

Az ókori község. Tanulmány a görög és római vallásról, jogról és intéz
ményekről. Irta Füstéi de Coulanges, az Institut tagja, az Ecole norm. 
Bup. igazgatója. Fordította Bartal Antal. Budapest, a m. tud. akadémia 
könyvkiadó hivatala. 1883. 8-r. XXII. és 609 lap.

Fnstel de Coulangesnak a franczia akadémiától koszoruzott 
müve La Cité antique már régen magára vonta Bartal A. figyelmét 
és a Philologiai Közlöny régi folyamaiban (1871—72.) közölt volt 
már belőle mutatványokat; azóta a mű már 9-ik franczia kiadást 
ért lényeges átdolgozással és bővítésekkel és méltó feltűnést kel
tett úgy a francziáknál mint a németeknél is. Nem «Régiségtan* 
ez, hanem franczia szellemességgel és elegantiával, német alapos
sággal, antik méltósággal könnyed elbeszélés alakjában írt tanul
mány az államok és szellemek fejlődéséről, a vallásról s vele 
szoros összefüggésben az emberek gondolkodásmódjának, intéz
ményeiknek, állami magán jogaiknak átalakulásáról. Első kiadá
saiban a szerző csak gyéren hivatkozik forrásokra, azonban az 
utolsókban minél több tekintélyes bizonyítékot idéz jegyzet alak
jában és így műve valóságos forrástanulmánynyá is lett. Különben 
nem a bizonyítások győznek meg bennünket és annál kevésbbé 
szerez meglepetéseket a szerző elmélkedése eredményeivel, hanem 
az elbeszélés szoros összefüggése, az okok és okozatok teljes fel
sorolása, a tényekből önként folyó következtetések visznek ma
gukkal bennünket és nem is engednek időt a kételkedésre.

A mű Öt könyvre van felosztva, melyek — úgy mondhat
nék — az eszmék fejlődésének egy-egy korszakát tárgyalják és 
közben az egyes fejezetek is az előzmények rövid recapitulatiójá-
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val teljes kis egészet adnak úgy azonban, hogy egymásból folynak, 
egymáson alapulnak.

Bóma és Görögország legrégibb patriarchalis állapota, főké
pen vallása, az alap, melyre a két nép uralmának fejlődését ala
pítja ; — a kereszténység az utolsó isteni eszme, mely az ókort 
zárja, miután az embereket teljesen egyenlőkké és igazán szaba
dokká tette. A két népet mindenütt együtt tárgyalja az író; kimu
tatja, hogy ősi vallásuk (és a hinduké is) egyenlő, tehát a belőle 
folyó politika szelleme is csak egy lehet, és az ember szellemi 
fejlődésének alapján egy eredményre juthatnak. A görög és római 
természet kétségtelen különbözősége egészen mellékes marad, 
csak abban mutatkozik mégis, hogy egy-egy változás korábban 
vagy későbben, más események utján, másnemű küzdelmek által, 
más módon áll be.

A Bevezetésben a szerző kitűzi a kérdéseket, melyekkel foglal
koznia kell és az irányt, melyet követni akar. Mindenek előtt 
figyelmeztet, hogy az ókori népek intézményeit tévesen fogjuk fel, 
ha mai fogalmaink, életünk és a mai történet alapján akarjuk 
megítélni. Ezzel a szerző teljesen objektiv és elszigetelt álláspontra 
helyezkedik. Idegeneknek tekinti az ókori népeket, hogy elfogulat
lanul Ítélhessen fölöttük. Lehetetlenségnek tünteti fel azt a laikus 
felfogást, hogy az ókori intézmények a modern népeknél folytatód
nak vagy megújulnak, mert az értelmiség változtával az intézmé
nyeknek is változniok kellett, sőt bizonyos forradalmak következ
tében teljesen átalakultak, úgy mint a társadalmak is egészen új 
alakot öltöttek. De épen ez okból még a régi népek intézményei 
sem érthetők meg a történeti, mint Ő mondja, a virágzás-korszaka- 
beli állapotokból, ha nem veszszük figyelembe, hogy addiglan 
hogyan jutottak; azért mindenek előtt az őskor eszmevilágából, a 
népek keletkezésének állapotaiból kell a vizsgálódásban kiindulni 
és erre nézve a eláss, népeket illetőleg a történeti korban már 
részben érthetetlen legendákat, a nyelv régi gyökereinek jelentését, 
a későbbi hitnek már meg nem felelő, de egy régi kor emlékeiként 
fenmaradt szertartásokat kell figyelembe venni.

Általában véve a vallást tekinti a szerző minden emberi 
intézmény forrásának és szabályának. A vallásból vezeti le az 
emberek első társadalmi alakulását, a családot, és vele minden 
magánjogot, ép úgy mint a kormányzás elveit és a nyilvános 
törvényeket is. Azért az I-könyvben az ős vallást tárgyalja, a mely 
t. i. a halottak és a tűzhely cultusa volt. A halál titka keltette fel 
a túlvilág és az istenség fogalmát. Kezdetben a halált csak az élet 
átváltozásának és a földben az emberek közt való folytatásának 
tekintették. De épen ez kötelességet rótt az élőkre, hogy a 
halottat eltemessék és pedig a szent szertartások mellett és azu
tán is folyton táplálják. Eleinte tehát a halál utáni büntetésre vagy 
jutalomra nem gondoltak; a Tartarus és Elysium későbbi fogai-

Digitized by v ^ o o Q i e



HAZAI IRODALOM. 247

mák. De ha a halott nem rézesült tiszteletben, ő lett az élők 
zaklatójává, míg tisztelve őrködő szellemmé, istenné lett. A halott 
ős isten, temploma a sír, emléke pedig a házi tűzhelyhez volt 
csatolva, a mely körül a meghalt előd élt volt s a melyet az 
utódnak elhagynia nem volt szabad. (Manes, Penates, Lar.) A tűz
hely oltár volt, melyen a ház istensége a tűz alakjában folyton 
jelen van, azért semmi tisztátlanságnak nem szabad körülötte sem 
lenni, sem történni’; lángjainál imádkoztak, neki áldoztak, mert 
«örökkévaló, örök szép, gazdag, táplál* és «védelmez*. A tűz kial
vása azt jelenti, hogy az isten megszűnt lenni. Az első törvény 
tehát a tisztaság, erkölcsösség, az első kötelesség a halotti szertar
tások végzése es a tűzhely tüzének táplálása. Ez a házi vallás 
rendelete. E körül szervezkedik a családi élet, mert a halottak 
cultusát csak a legközelebbi rokon, az első szülött fiú végezheti; 
a halottak cultusánál és a tűzhely körül csak családtag lehet 
leien, az idegent a tűzhely körül vont kerítés is távol tartja. Két 
család közt semmi vallási közösség nincs, minden családnak 
külön papja a páter, és ő a kormányzó is. Mind e jog és hatalom 
fiuról-fiura szállt; születésével nyeri a jogot, hogy elődjei cultusát 
végezze, áldozzon, abban a biztos tudatban, hogy halála után ő is 
hasonló tiszteletben részesül.

A II. könyvben már a szerző következtetéseket von le a ké
sőbbi korra is az ősi vallásból. A családról szól, melynek kizáróla
gos tulajdona a saját tűzhelye és őseinek sírja. Kimutatja, hogy 
nem a nemzés, sem a szeretet nem alapelve a családnak , hanem a 
vallás közössége. Annál kevésbbé lehet az atya hatalma, az erő, a 
jog forrása. A páter azért feje a családnak, mert ő lett a cultus örö
köse ; a többi tagot a cultus közössége köti hozzá. A nő, mikor 
házasságra lép, elhagyja saját ősei cultusát, férje vallásába véte
tik fe l; azért kell őt szent szertartásokkal beavatni s azért lesz 
az elválás majdnem lehetetlenné. Az élet egyik fő feladata: a csa
ládnak és igy a cultusnak férfi ágon való folytatása, és azért a 
nőtlenség istentelenség. De csak fiú tarthatja fenn a család és a 
vallás folytonosságát; fiú gyermek nélkül a házasság úgy szólván 
érvénytelen, mert nem tesz eleget a házi cultusnak; azért csak a 
fiút avatják fel szertartásokkal és ha nem születik adoptálni kell. 
Az adoptált csak az új családhoz tartozik, két családhoz, két val
láshoz senkisem tartozhatik; a családból való kilépés (cmanci- 
patio) a vallás elhagyása, és'vele az örökösödési jog is megszűnik.

Ezek szerint a rokonság is a vallás közössége és pedig csakis 
a fi-ágon való rokonság (agnatio) érvényes.

A vallás adja a családnak a jogokat is ; belőle ered a birtokjog, 
mert az elm ózdi thatatlan tűzhely és sir örökké a család tulajdo
nává és eloszthatatlanná teszi azt a darab földet, a melyen állnak, 
éi sérthetetlenné, szentté teszi annak határait. Nem a munka, ha
nem a vallás adja a birtokot nem egyeseknek, hanem az egész csa-
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Iádnak, a melynek feje, főpapja és törvényhozója a páter, kire 
örökösödési jogon szállt át a cultus és a földbirtok is. Végrendelet 
erre szükségtelen, a fiú heres ipso iure, necessarim. Ez adja meg 
a páter hatalmát neje és az egész család felett. A npater» szó nem 
is a nemzőt, genitor, jelenti, hanem a cultusban és birtokban való 
hatalmat, tekintélyt. Neki teljes hatalma van; de nem önkényes, 
mert a vallás korlátolja, a mely erkölcsösséget, castitást, egymás 
iránt való tiszteletet követel és ragaszkodást a tűzhelyhez, mely a 
családnak első hazája.

Ezután a gens tervezetére tér át a szerző; kimutatja, hogy a 
gén8 a közös származás és közös vallás szerint való testület (gens, 
7svo<;, genus, gignere v. ö. ó|i,o*ráXaxr£;; ellenben família =  otxos =  
birtok: mező, ház, pénz, rabszolga). A gens az egész nagy család, 
esetleg több ággal, mely egy ős tiszteletét folytatja és megtartja a 
családi szervezetet, mert saját cultusa, közös sírja, saját főnöke 
van; idegent ez sem fogadhat magába; a cseléd azonban hozzátar
tozik, mert beavatják a cultusba és épen ezáltal köttetik a családhoz 
és veszti el szabadságát még az esetre is, ha felszabadul (ellem).

A III. könyv a községi állam megalakulásáról szól. Egy-egy 
hatalmasabbnak látszó istenség imádására több család egyesül és 
megalakul a phratria, curia, több curia egyesülése a tribm ; az 
egyes családok megtartják cultusokat, de egy közös cultus körül is 
csoportosulnak. E nagyobb társadalomban, mely csak a vallási 
fogalmak növekvésével létesülhetett, szintén a család szervezetét, 
a családból nagyobb körre átvitt jogokat és kötelességeket tartják 
meg. E cultusok mellett egy külön vallás fejlődött a természet 
jelenségeinek hatása alatt, és épen e hatás különfélesége szerint 
ugyanazt a jelenséget más-más szempontból tekintve másként is 
nevezték (Heraklés, Phoibos, Apollo, Hyperion stb), így ezek az 
istenségek is kezdetben a házi istenségek jellegével birtak, csak 
egyes kis csoportok istenségei voltak. Innen eredtek a helyi cul
tusok. Azonban e cultusok alkalmasabbak voltak az emberi egye
sülés fejlesztésére, mert az emberek végre is belátták, hogy a 
különböző név egy istenséget jelöl; erkölcstanuk is általánosabb, 
mert pl. Jupiter az idegen tiszteletét, a vendégszeretetet paran
csolja, azért mellettük a házi istenségek tisztelete gyengülni kezd. 
A tribusok is egyesülnek egy cultusban és megalakul az a munici- 
palis állam, melynek megvan a közös tűzhelye, a családi, gensbeli 
stb. tűzhely mellett és a családok főnökei fölött kimagaslik egy 
közös kormány. így egyesültek pl. Attika népei Athéné tiszteletére.

Ily nagyobb társadalmak közös tűzhelye a városban van, 
melyet ép oly szent határ vesz körül, mint a család tűzhelyét, a 
házat vagy földbirtokot, és a melyhez épúgy ragaszkodnak az egye
sek mint a családhoz. A várost szent szertartással alapítják, az 
alapító pap és fejedelem is, mint a családban a páter, mert ő tele
píti oda az isteneket, ő a cultus feje, közös atya s holta után közös
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ős. (A bonalapítás az Aeneis tárgya; Aeneas nem hős, hanem pap, 
ki nem vitézséggel akar hont alapítani, hanem az istenek útmuta
tása szerint.) — A község istenei a legfőbb hatalom, mert ők őrzik 
a várost és csak saját városukat. Eléjük sem járulhat idegen, mert 
annak más istensége van, még ha ugyanoly névvel tisztelik is. (Más 
volt pl. Sparta Athenéje mint Athenseé.) Ha a várost ostromolják, 
mindenek előtt az isteneket kell védeni és az ellenség azokat ipar
kodik megnyerni vagy meghódítani. Természetes, hogy csak a csa
ládok fejei tagjai az államnak; ők vesznek részt a közös étkezés
ben és az igazgatásban, de felettük áll a közös vallás és annak 
papjai.

Az államvallás főpapja a király; és e papi jellege miatt avat
ják fel a királyt vallási szertartásokkal. A vallás adja meg neki 
politikai tekintélyét, mert ő az istenek és emberek közvetítője. Az 
első király és főpap az alapító; azután pedig mindkét méltóság 
örökösödés útján száll át utódjára. (A választás már későbbi fogal
mak eredménye.) A király név maga is szent, és a köztársaság ide
jében is az marad; a későbbi uralkodókat, kiknek csak politikai 
méltóságuk volt, nem merik királyoknak nevezni, csak tyrannusnak.

A királyság megszűntével a tisztviselő is pap és politikai 
hatalom együtt, mert minden tisztviselő végez szertartást is (oí sv 
zé\et). Az istenek akarata jeleli ki őket méltóságukra a sorsolásban. 
A választást is mindig auspicium előzi meg és a gyűlés csak azokra 
szavazhat, kiknek az auspiciumok kedvezők voltak. — A törvény 
a vallás része; azért mikor már leírták, a szertartás-könyvekbe 
foglalták be, és nem ismerheti a törvényt, ki a vallásban nem jár
tas. Solon, Lvkurgos rendezhették e törvényt, de nem ők csinálták, 
a vallás rendelte, az istenek adták. A mint a vallás csak egy civi- 
tasé, úgy a törvény éB jog is csak civile, csak a polgárnak szólt ; 
polgár pedig az, ki részes az állam cultusában, más mindenki ide
gen. A vétkest megfosztják polgári minőségétől, kizárják a vallás
ból, nincs hazája, mert a haza az ősök földje, melyet a vallás 
szentté tett, melynek középpontja a prytaneum. A száműzött hazá
jával együtt mindentől meg volt fosztva, ki volt átkozva, elvették 
tőle tűzhelye tüzet és a tisztító áldozat vizét, megszűnt atya lenni, 
nem volt többé férj sem. (Regulus!)

Két várost a vallás különbözősége választott el egymástól s 
így természetesen törvényeik is különbözők voltak. Innen van és 
nem a föld természeti viszonyaitól a görög városok elszigeteltsége. 
A hódításnak nem az a ezélj a, hogy egy népet alkosson, hanem 
hogy földjeiket elfoglalja, őket kiirtsa. Kormányt nem is adhatott 
nekik, hisz a vallással ellenkezik, hogy idegen vallásu ember kor
mányozzon. Csak a hitbeli meggyőződések változtával lehetett 
nagy államot alakítani. Gyarmatot is csak azok alapíthatnak, kik 
anyavárosuktól vallást, isteneket, szent tüzet kapnak. A vallás 
mindenben! Isten mindenütt és pedig könnyen haragra gerjedő
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isten! Az ember minden tettét a vallás szabályozza; alája volt re n 
delve az embernek nem csak lelke, hanem teste is ; személyes sza
badság lehetetlen, legfölebb abban, hogy részt vesz az állam ügyei
ben, a mi föltétien kötelessége is volt.

A IV. könyv az átalakulásokról, a forradalmakról szól, m e
lyeket az emberi szellem fejlődésével a hit változása idézett e lő ; 
de előidézte a rangkülönbség is, mely már a család szervezetében 
megvolt, azáltal t. i., hogy a páternek legfőbb hatalmat adott hozzá
tartozói fölött. Az elsőszülöttnek kiváltsága alárendeltté tette az 
ifjabbakat és azok családait, és még ezeknél is alárendeltebbek vol
tak a szolgák. Ez osztálykülönbség az államban is megmaradt. 
A senatus tagjai a gf nsek fejei; a páter a közvetítő mindenütt, a  
többiek csak hozzá, sőt alája tartoznak, csak általa tagjai a társa
dalomnak.

Voltak azonban a társadalmon egészen kívül álló elemek is, 
kiknek t. i. családi vallásuk nem volt. így a plebs nem tartozik a  
populushoz, mert nincsenek őseik, nincs családi ttizhelyük, nincs 
közös vallásuk; azért nincs szent házasságuk, birtokjoguk sem ; 
nem lehettek sem tisztviselők, sem katonák. De az első változást 
nem ezek idézik elő, hanem a szent családok, az aristokratia, a  
kiknek fejei fölött a' király uralkodott. A királyok iparkodnak az 
aristokratia ellenőrzésétől menekülni s e czélból sokszor a plebs- 
hez csatlakoztak az aristokratia ellenében (Servius); a plebset 
emelni, a genseket gyengíteni akarják. A patresek nem engedték, 
hogy a király hatalma nagy legyen; tisztelték mint a cultus fejét, 
de érezték, hogy ők maguk saját gensükben erősebbek mint a ki
rály ; azért csakis a politikai hatalomtól fosztják meg mindenütt, 
a vallási királyt meghagyják. így kerekedett felül az aristokratia 
Spartában, Athenapben és Rómában is ; mindenütt egy aristokrati- 
kus gyülekezet (senatus) volt a király mellett, és az fosztja meg a 
királyt hatalmától.

Azonban a királyság bukása a társadalom szervezetét nem 
változtatta meg, hanem az aristokratia uralma hordta magában a 
az igazi változás csiráit. Mikor a gens kormányformája egyesült az 
állammal, két ellentétes elem egyesült, egyiknek el kellett nyomnia 
a másikat; csak elszigeteltségében állhatott fenn a családfő tekin
télye ; az államban velük szemben az alsóbb osztály nagy népessé
génél fogva is nyom valamit és azok mellett a családfők is verse
nyeznek a népszerűségért. Ily körülmények közt a régi családi 
szervezetnek és vele együtt némely jognak (az oszthatatlanságnak, 
elsőszülöttség kiváltságának, örökösödési jognak) gyengülnie kel
lett vagy elhanyagolták; az ifjabb ágak különválnak, külön tűz
helyt alapítva, függetlenekké lesznek; a gens elveszti egységét.

De még tűrhetetlenebb a cliensek állapota, kik mindinkább 
terhesebbnek érzik a patronustól való teljes függésüket és elválha- 
tatlanságukat. A hit látókörének nagyobbodásával uruk hatalma
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jog ta larnak  kezd látszani s maga az úr is kételkedni kezd, 
enged. Lassankint a házon kívül külön földdarabokat jelölnek ki a 
cliensek számára, hogy látszólag szabadon míveljék; de még uruk
n a k  dolgoztak; később csak haszonbért fizettek, tulajdonjoguk 
n incs még. Athenasben Solon elégíti ki némileg őket az adósság 
eltörlésére vonatkozó intézkedéseivel; ez az adósság nem lehet 
m ás, mint a szolga földhaszonbére. Sőt Solon többet te tt: megadta 
nekik  a földbirtokjogot, elvette a földet a vallástól és a munká
n a k  adta oda. Rómában a rabszolgából szabados lesz. Jogainak 
változása úgy halad mint Attikában, csakhogy lassabban. I^en 
fontos volt Servius Tull. intézkedése, mely szerint a cliens többé 
nem  a patronus csapatjához tartozott, hanem vagyona szerint nyer 
helyet a felosztásban, a hadseregben és a szavazásnál. De most 
m ár a cliens egészen független akart lenni, elvált a genstől és a 
plebs-szel egyesült.

így csak két hatalmas testület: a patríciusok és a plebs állott 
szemben, nyilt harczot víva a vallásban és politikai jogokban való 
közösségért. Amott a vallás varázsereje, itt a nagy szám! és emez 
győz, a monarchiához folyamodva az aristokratia ellenébe: akár a 
még uralkodó királyokat támogatja, akár új alakban csak politikai ha
talommal iparkodik azt visszaállítani (tyrannis) — nem hajlamból, 
hanem csak mint a boszú eszközét. De más körülmények íb emelik a 
plebset. A VI. században megindul az ipar és kereskedés; forga
lomba jő a pénz, mely nincs alávetve a vallásszabta birtokjognak; 
megszerezheti a plebs is munkájával. Pénzaristokratia fejlődik a 
plebs közt és a tömeg szívesen csatlakozik saját osztálybelijéhez, 
így a pénz lesz az államszervezkedés egyik elve. — Másrészt a 
hadviselés változtával a gyalogság is fontossá lesz a nemes lovas
ság mellett; a plebs erőt érez magában, önérzete követeli, hogy 
vallást is szerezzen: templomokat emel magának (Varró L. L. 6, 
13. Dión. 4,5.) és kivívja azt is, hogy az államb i felvegyék; össze- 
vegyülnek a nemesekkel: a plebs a helyzet ura.

így festi Fustel e változások történetét Athenaeben is, hol 
Solon adta meg a plebsnek az első politikai jogokat; Peisistratos 
a demokratikus tyrannis typusa; Kiistenes 10 tribusába fölvette az 
egész népet egyenlően, nem eupatrida ős, hanem eponymos héros 
cultusával. — Ugyanily változások voltak Rómában is, a hol a 
plebsre és idegenekre a háborúkban nagy szükség lévén, korán 
igen nagy fontosságot nyertek. Servius Tullius fölveszi őket a nép 
közé és a hadseregbe, jogokat és vallást ád nekik, a tribus vallását. 
Igaz, hogy a nemesség megboszulta magát vallási meggyőződésből 
és pillanatra visszaállította lényegükben a régi állapotokat. Azon
ban a plebset mégis rendezett társasággá kellett tenni; azért adós
ság által mint nexusokat akarták a gensekhez csatolni. De a plebs 
nem akart cliensí köteléket. Kivonul R-ból, hisz idegen várost 
hágy e l; azonban a R. jövő nagyságára gondoló belátóbb patríciusok
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némi áldozatok árán is visszahívják. A plebs még nem gondol jog- 
egyenlőségre; külön törvényt kiván; csak később kívánja, hogy a 
patr. államba vegyék föl. A néptribunusságot állítják fel. A tribu- 
nus hatalmát nem a vallás ad ta; nem is végez ő szertartásokat; 
azért legalább személyét tették szentté és többi közt kimondták, 
hogy «senkinek sem szabad a tribunus ellen tenni*. E hatalom 
által szerezték meg a tribunusok maguknak és a plebsnek politikai 
jogaikat, ágy, hogy azután valóban két nép állott egymással szem
ben. De egyesítette őket a háború s ott érintkezve különösen a ple- 
beius gazdagok érvényt szereztek eszméiknek és első együttes poli
tikai szereplésök az volt, mikor a hadsereget megszavaztatták. 
A decemvirek törvényeit már a plebs elé is terjesztik, az új decem- 
virek közt már 3 plebeius törvényhozó is van; lassanként nagy 
küzdelemmel eljutnak a consulságra is, sőt főpapságra is, és így 
teljesen egyenlő jogúak lettek.

így változván a társadalmi forma, meg kellett változnia a 
jognak is, mely amavval járt. Most már nem az istenek szólnak a 
törvényben, hanem a populus intézkedik; már most a kormányzás 
elvévé az egész állam érdeke (rés publica) lett és ez az emberek és 
korszakok szerint változhatott. A közös érdekről a szavazás adott 
számot, tehát a szavazás lett az intézmények forrása. A kormány 
első feladata nem a vallás, hanem az igazgatás.

Azonban a demokratia még nem jutott uralomra, még csak 
a gazdagság bizonyos foka adott jogot és hatalmat; a gazdagság 
aristokratiája volt az uralkodó; de ez az irány érdemet szerzett 
abban, hogy a munkásságnak tiszteletet adott; másrészt meg föl
keltette a még egészen alant álló proletarius önérzetét és vágyát, 
hogy polgárrá lehessen. Ez a Kormányforma, a szavazás, a nép- 
gyülés mind lassanként fölemelte a proletáriust is a nép közé. Itt 
kezdődik az igazi demokratia, mely mindenkit egyenlővé tett a 
a jogban, de egyenlő kötelességeket is szabott. Főkövetelménye a 
törvény tisztelete es az álláméletben való részvétel: az emberek 
önmagukat kormányozták.

Azonban épen ez a jogegyenlőség érezhetőbbé tette a gazdag 
és a szegény közt való külömbséget és demoralizálta az alsóbb 
osztályokat; megingatta a demokratiát. Polgári jogaikkal akartak 
pénzt szerezni az emberek: eladták szavazatukat; minden közkölt
séget a gazdagokra róttak ; gyakoriakká tették a vagyon-elkobzást 
stb. Nincs többé demokratikus kormány, hanem csak hatalomra 
törő pártok ; a rend felbomlott: a gazdag aristokratia a szabadsá
gért harczolt, ellenben a demokratiának nevezett szegények látva 
ismételt vereségüket, a tyrannisért küzdöttek; a küzdelemben 
majd a gazdagok kerekednek felül és a demokratia kegyetlen 
oligarchiává fajul, majd a szegények és akkor zsarnoksággá lesz.

Végre az V. könyv a municipalis kormányforma eltűnésének 
okait sorolja elő. Két okra viszi az iró vissza, t. i. a hitbeli meggyő
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ződések átalakulására és a római hódításra; ez képezi a Kr. e. öt 
század történetét. A vallási nézetek változását legjobban kifejezik a 
költők új hymnusai az ég és föld nagy isteneiről és a nagy szent
helyek (Delphoi, Delos), melyek magukhoz vonzva a népeket, 
elfelejtették a helyi cultusokat. A változásokra nagy befolyással 
volt a  philosophia, mert érintve a meggyőződéseket, megingatta a 
kormányzás alapját is. Uj, széles körű jogokat hirdetett, vallás 
helyett lelkiismeretre, szokás helyett okoskodásra és igazságra 
hivatkozott; azután új állam eszméket, új elveket teremtett. Zeno 
már minden embert polgártársnak tekint, tehát túllépi a társada
lom szűk határait. A polgári erény fölé emelkedik az emberi; az 
emberek nagyobb eszmék, nagyobb társadalmak s az egység után 
törekednek. — Ugyanily irányban haladnak az események is, mint 
legjobban mutatja a római hódítás, melylyel a többi községi 
államok fölé emelkedik. Segítette Romát az, hogy népe vegyes fa j: 
albai, trójai, pallantiumi, görög, sabinus, etruscus stb. és így vallási 
összeköttetésben volt minden néppel; és államvallásában is össze
vegyültek a különféle cultusok. Róma politikájának egyik eszköze, 
hogy a népeket azzal kapcsolja magához, hogy elfogadja istenségü
ket és a maga elnöksége alatt rendez ünnepeket; a másik a sok 
gyarmatosítás. A gyarmatok is összeköttetésben maradtak anya
városukkal. De az emberek már nem a vallást, hanem az intézmé
nyeket tisztelték és a hol azokat meggyőződésüknek megfelelőbb 
alakban találták, oda vonzódtak. Róma mindig az aristokratiat 
támogatta és intézményei is arra vallottak, még a demokratia 
győzelmekor is ; azért sokan csatlakoztak hozzá és a aristokratia 
nyitja meg Romának az utat Görögországban is csupa pártérdek
ből a demokratia ellen.

A hódításokkal nem a civitas r. növekedett, hanem csak az 
imperium r.; a legyőzöttek nem egyesülnek R-val, hanem meghódol
nak (dediticii) vagy szövetségesekké lesznek (socii). De a meghódol
tak lemondanak vallásukról, kormányukról, mindenükről. A socii 
is elismerik a maiestatem populi r. és ez által függő viszonyba 
jutnak; utasításaikat R-tól kapják stb. Róma idegeneknek hagyta 
őket, nem adja át saját intézményeit és igy hatalma korlátlan 
maradt; az imperiummal elküldött kormányzó korlátlan úr és 
törvényhozó (edictum); ellene csak valamely patronus által kér
hettek igazságot; földjük nem az övék, csak pro suo. Tehát teljesen 
R-tól fügtek; bár még nem voltak «római polgárok#. Ez volt most 
a népek vágyainak netovábbja és Róma elég ügyesen csak lassan- 
kint adja meg a polgárjogot; nem a hódítás folytán, hanem az 
eszmék átalakulása után.

Már a Kr. e. 5. század óta a vallás nem volt oly szűkkeblű, 
hogy egy család vagy városra szorítkozott volna; a jog és politika 
sem volt már oly szoros összeköttetésben a vallással, sőt kezdték a 
vallást egészen elhanyagolni. A kereszténység öntött újra a keb-
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lekbe hitet és pedig egészen új hitet és eszméket. A kér. isten az 
emberi természet és világ fölött áll, egyedüli és mindenkié, minde
nek fölött uralkodó; előtte nincs többé idegen, kit gyűlölni kellene. 
A vallást a kormánytól különválasztotta. «Add meg a császárnak a 
mi a császáré és a mi az istené az istennek.» A politika ez által 
sokkal szabadabb lett, az egyeseknek pedig csak a kereszténység 
adta meg a személyes szabadságot.

íme megkísérlettem vázlatban ismertetni Fustel gondolat- 
menetét. Természetesen csak a főbb pontokra szorítkozhattam ; 
terjedelmes indokolásáról az állapotok illustrálásáról nem ad
hattam képet, sem pedig mesteri jelemzéseiről. Csak azt bátor
kodom még megjegyezni, hogy itt-ott hirtelen viszi át az olvasót a 
változások sorrendjén a nélkül, hogy állítása teljes világot 
nyerne. így pl. némi hézag érezhető, mikor a családi vallás mellett 
a természet vallásának feltűnéséről szól és még inkább, hogy az 
uralkodóvá lesz; nem elég világos a végrendelkezési jog fejlődése; 
és úgy érezzük mintha a római hódításnak a többi részszel való 
összevetése némi önkényt mutatna. De mindamellett rendkívül 
szép, érdekes és tanulságos műnek kell mondanunk, melynek 
fénypontja, véleményem szerint, a forradalmakról szóló könyv. 
Bartal is mindent elkövetett, hogy fordítását a magyar olvasó iga
zán élvezhesse. Az illustratióul felhozott példákat a magyar törté
nelemből vette, az idézeteknél pedig a legjobb magyar fordításokra 
hivatkozik.

M a l m o s i  K á r o l y .

KÜLFÖLDI IRODALOM.

Geschichte dér Einwirkungen dér dentschen Litteratur anf die Littera- 
turen dér ttbrigen europáischen Kulturvölker dér Neuzeit. . Von Dr.
F. H. Ottó Weddi gén. — Leipzig, Ottó Wigand, 1882.

Szép tárgy, mely kellően feldolgozva, érdekes észleleteke- 
nyújthat a jelen század irodalmi áramlatairól. Csakhogy a német 
tek között jelenleg domináló nemzeti hangulatot tekintve, elgon 
dolhatni, mily könnyen válhatik belőle egy minden hiányt és 
árnyoldalt kifeledő panegyricum. Jelen mű jórészt szenved e 
hiányban. Nemzeti óhajok és sóhajok vannak benne kifejezve, 
melyek bármely fűzfapoétának is díszére válnának. Németország 
missiója, minden nemzetnek a műveltségben példányképűi szol
gálni : örökös refrainje. E mellett a szerző, mint szerző is felette 
önérzetes. Meg van győződve arról, hogy müve szilárd és biztos 
alapon nyugszik, úgy hogy egy újabb kiadásnál csak itt-ott lesz 
szükség javító kézre ,* s azon felül, övé a kezdeményezés dicsősége. 
A tudós doctornak e meggyőződése azonban távol lesz minden
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