
A RÓMAI NÉP JELLEMÉRŐL.

A népek őstörténelmét, valamint az államok keletkezésének 
kezdetét, melyet legtöbbször sürtt homály borit, tanulmányozá
sunk körébe vonni felette érdekes. Az inger, melyet ezek soha 
eléggé meg nem fejthető jellegüknél fogva reánk gyakorolnak, 
hasonló ahoz, a melyet a lélekbúvár tapasztal akkor, midőn a 
lelki jelenségeket teszi vizsgálódása tárgyává, igen jól tudva, 
hogy minden akarata mellett sem mehet vissza azoknak k ifo r rá 
sához. Mindamellett egész örömmel tanúlmányozzuk úgy az őstör
ténelmi kérdéseket, mint pedig a lélek működésében tagadhatla- 
n u l tapasztalható tüneteket, mivel mindkettő már csak alig meg
fejthető voltánál fogva is bizonyos érdeket ébreszt bennünk.

Vannak kérdések, melyeknek megfejtésénél nem akadhatunk 
főn annyira, mivel sokkal inkább felismerhetők általunk, hogy 
sem mélyebb gondolkodásra volna szükségünk, míg ellenben má
sok egészen elvontak lévén, kiesnek látkörünkből, s ugyancsak 
elmélkednünk kell fölöttük, ha legalább is megközelítő jóságú 
eredményre akarunk jutni s az olvasóban bizonyos érdeket kelteni 
fői. Természetes, hogy ilyes gondolataink tárgyias színezetüket el
vesztve, határozottan az alanyiság jellegét öltik magukra. És ez 
nagyon természetes, mivel mi sem érthetőbb, mint elvont dolgok 
fejtegetésénél egészen elvont, — azaz önmagunkból kifejtendő gon
dolatokra vagyunk utalva, melyeknek aztán természetszerűen az 
alanyiság mezében kell megjelenniük.

Határozottan az ilyen feladatok közé számítható az is, me
lyet ez úttal lehető röviden ugyan, de mindamellett elég kimerí
tően fejtegetni akarunk, előre is megjegyezvén, hogy dolgozatunk 
netaláni hiányai nem akaratunk gyöngeségéből, hanem erőnk 
hiányából származtathatók. Érezzük és tudjuk ugyanis e feladat 
nehézségét, s tudjuk, hogy az említett feladat megkisérlendő fejte-
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getésével oly térre léptünk, oly virányos mező tárul fel előttünk, 
melyen felette hosszasan bolyonghatunk és időzhetünk ugyan a  
nélkül, hogy annak minden egyes részét alaposan m egismerhet
tük, behatóan kikutathattuk volna. De ez nagyon term észetes: 
annak minden egyes része oly érdekes, vonzó és tanulságos, hogy 
figyelmünk akaratlanul is bizonyos pontra irányítva néha nagyobb 
lépést teszünk, mintsem kellett volna s így egyes dolgok vizsgáló
dásunk körén kívül maradhatnak.

A római nép jelleméről akarunk írni, — egy oly nép jelle
méről tehát, mely egy ideig az egész ismert világ felett páratlan  
erélylyel uralkodott, — fönmaradt szellemi kincseivel pedig most 
is irányadólag befoly az európai nemzetek összes műveltségére, 
mely nagy volt, midőn alkotott, hatalmas kitartó, midőn rom bolt, 
de csak azért, hogy a helyett dicső dolgokat teremtsen s m ely — 
el kell ismernünk — mindaddig hatalmas tényező leend, m íg a 
jó, szép és igaz páratlan eszméje bennünk élni fog.

Egyes ember jellemének pontos felismerése és leírása is fe
lette sok, néha leküzdhetetlen nehézségekkel jár, mivel többször 
épen a legfontosabb mozzanat megfigyelése merőben lehetetlenné 
válik az őszinteség azon hiánya által, melyet naponként szomo
rúan tapasztalhatunk*. Nem juthatunk ugyanis talán sohasem 
őszinte érzelmek birtokába, már pedig a színlelt érzelmek, érzé
sek megfigyelése az egyén jellemének megítélésénél csakis tévútra 
vezethet bennünket s így jellemzésünk megbízhatósága egészen 
elenyészik.

Ha tehát bajos, sőt sokszor csaknem lehetetlen egyes em be
rek jelleméről híven nyilatkoznunk, mennyivel nehezebb feladat, 
midőn ezen tisztet egész népre nézve akarjuk magunkra vállalni,
— illetve tűztük ki magunk elé czélul s épen egy oly népre nézve, 
mely a legvegyesebb elemekből állva elő, a jellemnek legváltoza
tosabb alakjait egyesíté magában. Maga azon fönség, mely az egy
kor hatalmas római népet környezé, maga azon páratlan méltó
ság, melyet világuralmi hivatásának tudatában e nép magában 
érezett; a férfias erély, melyet magasztos tetteinek végrehajtásában 
történelmének minden egyes mozzanatában e nép tanúsított s 
azon czélszerüség, melyet minden intézkedésében lehetetlen föl 
nem találnunk: mind oly jelenségek, melyeknek egyesített tanul
mányozása nélkül feladatunkat még csak közepes jósággal sem 
oldhatnók meg.
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Tekintsünk körül, tájékozandók magunkat azon téren, melyre 
lépni szándékozunk. Keressük fel az irányelveket, melyek világító 
pontok gyanánt vezéreljenek el bennünket szerény tanulmányunk 
egybe állításánál.

A történelmileg jelentékeny népek a vizsgálat bizonyos 
szempontjából valóban úgy tekinthetők, mint egyének, kikben — 
mint naponként tapasztalhatjuk, — a jellemnek most ezen, majd 
azon oldala fejlődik ki szembetünőebben s kiknek észjárásuk, 
gondolkodásmódjuk bizonyos színt ölt magára, minélfogva félreis- 
merhetlenül az illető egyéneinek nyilváníthatók. így a népeknél 
is. Egyik népben egy, a másikban más tulajdonság nyer kifejezést. 
Néha e tulajdonságok merőben ellentétesek, s nagy fokú engedé
kenységre van szükség, hogy egyik nép a másik népnél észlelt 
tulajdont magáévá tegye. Megtörténik ugyan, hogy egyik nép 
mintegy megfeledkezve önmagáról, észrevétlenül szomszédjának 
szokásai, erkölcsei szerint ól, ámbár csak a legritkább esetben for
dulhat elő, mivel minden népre kitörülhetlenül rá van ütve az 
évszázadokon át ápolt nemzetiség bélyege.

Azonban a római nép jelleméről irván, lehetetlen elmellőz
nünk azon összehasonlítást, mely a görög és római nép között 
önkénytelenül is előáll s melyet igen czélszerüen megtehetünk 
szerény munkánk csekély becsének fokozása végett. Sajátszerü já 
téka a sorsnak, hogy e két népet külön-külön oly tulajdonokkal 
áldotta meg, melyek mulhatlanúl szükségesek voltak arra, hogy a 
római nép az anyagi, a görög pedig a szellemi nagyság magasla
tára emelkedjék. E tekintetben vizsgálat alá vehetnők ugyan az 
egész görög népet, de jellemzésünk akkor sem leend hiányos, ha 
az athénébelieket figyeljük meg. Az athénébeliek természeti ösz
töne, kikben a hellenség legtisztábban és letökéletesebben lép 
elénk, egészen a szabadságra van irányozva; kezdetben ugyan ők 
is, mint kelet egyéb népei, bizonyos természetes állapot korlátai 
által voltak ugyan egyesítve, de ezeket egymásután levetik és a 
persák fölötti csodálatos győzelmük folytán az egyszer kivívott 
szabadságot fentartják, miáltal, mint Herodot V, 78. mondja, 
a szabadság nálunk becses és igen jelentékeny dologgá azaz 
Xp7)|JLa (jirooŐatQv-ná lö n ; minthogy míg tyrannok uralma alatt ál
lottak, akarva, nem akarva, egy úrnak dolgoztak, de a mint sza
badokká lettek, kedvvel és kitartással csupán magukért működtek. 
A szabadság ezen hatása nemcsak külsőleg, hanem sokkal inkább
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belsőleg nyilvánul. Nincs nép, határozottan állíthatja az ember, 
melynél a szabadság melegítő és üdítő napja alatt minden te r
mészetes erő és szellemi képesség oly teljesen és oly gazdagon 
fejlődött volna ki, mint az athénébelieknél, a mely főleg abban 
mutatkozik, hogy művészetben és irodalomban, szóval a szabad 
szellemi fejlődés ápolásában Athéné oly nagy eredményt m utatott 
fel és minden időkre útat tört s nem kevésbé abban, hogy nálúk 
a vallás is oly sajátszerű, egészen nemzeti jelleget öltött és oly 
jelentékeny, az egész népéletet átható befolyást nyert. A görögök
nél a szellemi képzettség alapja abban rejlik, hogy ők országuk 
nem épen kedvező fekvésénél s természeti tulajdonainál fogva h a 
tározottan arra voltak utalva, hogy azt minden módon termékeny- 
nyé és áldásossá tegyék. A görögöket tehát már maga a természet 
mostohasága a szellem minden oldalú ápolására kényszerítette, 
különben nem is érték volna el azon szellemi nagyságot, m elyet 
igazán megbámulhatunk ránk maradt irodalmi műveikben.

A római történet sajátszerűsége abban áll, hogy benne az 
eddig fejtegetett eredményeket egyesítve találjuk ugyan, de szoro
san az államhoz kötötten, mivel itt az állam oly hatalmas, hogy 
az egyéniség benne teljesen megsemmisül oly mértékben, m in t 
ezt különben sehol sem találjuk. Ha e tekintetben a görögöket 
nézzük, úgy találjuk, hogy náluk pedig teljesen ki van fejlődve 
az egyéni szabadság. Nagy különbség a rómaiaknál a kelet népei
vel ellentétben, hogy itt az államnak föltétien, mindenütt a  leg
szigorúbb pontossággal véghezvitt követelményei legalább a leg
lényegesebb részekben a nép szabad elhatározásán alapszanak, a 
mely nemcsak a háború és béke feletti döntést, hanem a tö r
vényei szentesítését s a hivatalnokok megerősítését is magának 
tartotta főn.

Valóban nem mélyedhetünk el csodálkozás nélkül azon kép 
szemléletében, melyet a római állam virágzása idejében s fejlődé
sének tetőpontján, a pun háború korában nyújt nekünk: felsőségek 
és a tanács, magától a néptől ezen magaslatra emelve, a legföltét 
lenebb tekintélynek és a legáltalánosabb tiszteletnek örvendettek, 
szabadon rendelkezve az állam erői felett. A nép minden pilla
natban kész volt felsőségeinek fölhívására otthonát elhagyni, éle
tét a hazáért föláldozni, mint a gyűlésekben részt venni, főleg 
midőn meg volt arról győződve, hogy az állam legfontosabb 
érdekei vannak koczkára téve. Tudjuk, hogy minden szabad római
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köteles volt 16—46-ik évig a rendes hadseregben és 46—60-ig a 
tartalékban szolgálni. Ezen hosszas katonáskodás mind a mellett 
annyira kedvelt dolog volt, hogy mindenki a legnagyobb készséggel 
aláveté magát. Az cequok, volskok, hernicek s más ilyes népekkel 
folytatott kicsiny háborúk legrégibb korában ezen teher még fe
lette könnyű volt, minthogy ezen háborúk nyáron át néhány hét 
alatt befejeztettek s ennélfogva a harczos csak rövid ideig volt tá 
vol otthonától. Fokozódott azonban ezen teher a későbbi időben, 
midőn a háborúk távol eső helyeken, pl. Hispánia, Áfrika, Görög
ország s Ázsiában folytak és a csapatok nem ritkán több évekig 
is együtt voltak, midőn a harczoló családatyának folytonosan gon
doskodnia kellett családjáról is, mivel a zsold, melyhez kedvező 
körülmények között a zsákmánynak csekély része járult, csekély 
volt, sietett tehát, a mily gyorsan csak tehette, vissza, többnyire 
csekély örökségének munkálásához, midőn aztán ugyan serényen 
kellett dolgoznia, hogy a távolléte alatt eléggé nem kezelt birto
kának jövedelméből fedezhesse a felgyűlt adósságot. Nehéz volt 
tehát a hadviselés, összekötve ezernyi akadálylyal, de azért egész 
büszkeséggel említé föl a római, ha egy csatában részt vehetett s 
így hazája javára közreműködött.

A rómaiaknak mint különös jellemvonását és mint valami 
különösen dicséretre méltó tulajdont szokták fölhozni, hogy ők 
mindent, melytől az emberi érzelem függ: életet, vagyont, egyéni 
hajlamokat és érzelmeket a legnagyobb előzékenységgel az állam
nak áldozatúl hoznak és csupán azért élnek és annak érdekeit 
mindenütt szem előtt tartják. Ez mindenesetre valami nagyszerű 
és csodálkozásra méltó. Épen ennek kellett tehát szükségképen 
azon nem mindig eléggé figyelembe vett következménynyel bírnia, 
hogy az ember, úgy a saját érdekeit, mint a másokéit figyelmen 
kívül hagyta, ha egyúttal az állam érdekeiről volt szó.

A római nép jellleme, az általa igénybe vett gravitás kizá
rólag a politikai élet által volt meghatározva. Kóma tisztelte az 
államot, mint eszményképét és legmagasabb czélját; az államtól 
vévé az egyed kötelmeinek és hajlamainak m értékét; a politikából, 
m int az egésznek középpontjából, indúlt ki a kör, melyben az 
erőknek törvényesen fejlődniük kellett. A köztársaság legboldo
gabb kora sem ismer semmi más érdeket, mint a mely nem a kö
zös jóra irányul. Róma öröklétének gondolata és a haza állottak 
minden foglalkozásaiknak és óhajtásaiknak élén. Nyilvános, házi,
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irodalmi, egy szóval minden különösebb tevékenységükbe egyet
len elvet ültettek á t : minden tettet és gondolatot hasonló kinyo
matba egyesíteni, az egyéneket szorosan összekapcsolni egy ha- 
talamas politikai géniushoz való feltétlen bizalom és odaadás 
által, melynek a többi népek természetszerűleg engedelmeskedni 
tartoztak. Ebben megegyeznek magánosak a hivatalnokok fényes 
csapatával, hogy a polgár élete a nyilvánosságtól és az állam fér
fiétől lényeges különbség által nincs elválasztva; a szintén nem 
zeti hitet követik az erőteljes jellemek, nemcsak a nemes fajokban, 
hanem a nép tömegének közepette is s így mindenütt nagyfokú 
erkölcsi teljességre találunk. Innen származik minden rangú á l
lamférfiúnak tekintélye és méltósága, kik különben is kitűnnek 
erélyes akarat, gyakorlati éles belátás és polgári erények által. 
A nagyszerű bajvívó helyek, a fórum és a curia a világot uraló 
nép tetterejének szabad mozgást engedtek és az államférfiúi kép
zettség megszerzésére jótékony eszközöknek bizonyúltak be. Azon
ban politikai nevelésüknek legszebb gyümölcse a történelmi em
lékezet bámulatos elevensége, mely minden ponton kitűnik s 
most világosan, majd egész hatálylyal szól a kedélyekhez, sőt 
élénkségét és hatályosságát még a császárság legkésőbbi éveiben 
is föntartja. Aztán e történelmi érzék nemcsak a római társadal
mat és annak tagjait, hanem az irodalmat s főleg ennek két fa já t : 
a jogtudományt és szónoklatot, melyek ezen nemzetet a legélén
kebben jellemzik, bizonyos olynemű jellemmel töltötte el, mely
ből politikai tevékenységének nagyszerűsége önként következett. 
Itt tehát minden tevékenységet politikai érdek kisért, a gyakorlati 
életre való, mintegy örökölt tulajdonság szabályozott, melynek 
ebből kifolyólag nemzeti jelleget kellett magára öltenie. Másképen 
van e tekintetben a dolog a görög népnél: ha az államban a pol
gári körök szerves központját látta is és azt összes erőinek kifej
tésével dicsőíteni igyekezett, mindamellett az egyéneknek politikai 
tevékenységük mellett a szabadságnak és önelhatározásnak teljes 
mértéke főn volt hagyva, hogy a szellemi és érzéki világ hatásait 
vidám kedélylyel figyelhesse meg és biztos érzékkel valósítsa meg 
eszményei számára. Az állami életben tehát a görögöknek korlátlan 
tér maradott, melyen az irodalom és művészetben való sokoldalú 
tevékenység bizton fejlődhetett a nélkül, hogy magát idegen néz- 
pontoknak vesse alá. így pl. a költészet és szobrászat legkitűnőbb 
termékei is a közösség színében tűntek föl és ahoz tértek vissza,
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mivel annak gyökereiből eredtek mindig növekvő erővel és az ál
talános jólét felvirágoztatására szolgáltak. A görögök ezen egyéni 
szabadsága és sokoldalúságával ellentétben, mely kizárólag az 
eszmények és tökély felé fordult, a rómaiak szellemi tehetsége 
egyoldalú volt, és inkább gyakorlati föladatok körül mozgott. En
nélfogva Róma az állami befolyások súlya alatt az irodalmi sza
kok kevés számát müveié nemzeti talajon, a szobrászat termékeit 
pedig, mint nem épen szükséges dolgot, visszavető, tudva és 
érezve, hogy inkább a gyakorlati térre és a hazafiúi érzés fejlesz
tésére van hivatva. Ennélfogva hosszas ideig sztikebb körbe vonult 
vissza, sőt kész volt a kellemes élvezetekről is lemondani, csak
hogy hőn ápolt eszményképének: a haza méltósága emelésének 
élhessen. Azonban államférfiai hivatásuk pontos betöltésén felül 
kétségtelenül hamar tudatára ébredtek annak, hogy a görögöknél 
észlelt tulajdonokat, nemes szokásokat át kellene ültetni a haza 
földébe, mivel csakis azoknak ápolása, fejlesztése mellett érhetik 
el azon nemzeti nagyságot, melyre a római nép egész zöme egész 
kitartással törekedett.

De a rómaiak érzéke nem volt pusztán gyakorlati politikai 
értelmében véve, hanem erkölcsi is. Az ókornak egy állama sem 
vette fel oly teljesen magába a szoros értelemben vett erkölcsiség 
eszméjét és ennek leghatározottabb kifejezőjét: a rend elvét, mint 
a  római, annyira, hogy intézményei ép úgy lelkesítve voltak at
tól, mint egyedek, mit legvilágosibban bizonyít Cicero de Re- 
publica I. 4: «Neque enim hac nos patria lege genuit aut educavit, 
u t nulla quasi alimenta expectaret a nobis, — séd ut plurimas et 
maximas nostri animi, ingenii, consilii partis ipsa sibi ad utilita- 
tem suam pigneraretur; tantumque nobis in nostrum privatum 
ueum, quantum ipsi superesse posset, remitteret. »> Vagy még vi
lágosabban kifejezi magát, midőn I. 20 . így szól: «Quid esse igi- 
tur censes discendum nobis, ut istud efficere possimus ipsum quod 
postulas ? eas artis, qui efficiant ut usui civitati simus ? id enim 
esse prficclarissimum sap ienfc  munus maximumque virtutis vei 
documentum, vei officium puto.»>

Az elzárkózott polgári élet természetéből jött létre az any- 
nyira kedvelt társaság eszméje, melyből senki sem vonta ki magát, 
s mely már korán egységre és egyszerűségre tett szert. A társas 
élet ugyanis talán sehol sem vert oly erős gyökeret, mint Rómá
ban, melynek üdvös következményei természetszerűleg mind amaz
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ügyben nyilvánultak, melyeknek kivitele a Bzoros egyetértésen 
alapszik, mire a rómaiaknál oly szép példákat találhatunk.

A társaság eszméje korlátozta nemcsak az alanyi irányokat 
és vonzalmakat, hanem a hivatali és testületi állásokban is éles 
tagoltságot terem tett; szoros következetességhez, sőt a belső erők  
elvont fölfogására vezetett, mely körülmények a társadalm at és a  
családi élet jelenségeit áthatották.

Nézzük legalább főbb vonásokban, hogy a rómaiak a  va llás  
dolgában milyen álláspontot foglaltak el. A rómaiak a vallást, te 
kintet nélkül a személyiségre és lelkiismeretre, a politikai egye
temességbe olvasztották be és úgy fogták föl, mint istencultust, 
náluk a vallás a világi rendszer egy részét jelenti, vagy pusztán 
egy politikai tényezőkön nyugvó szabályos eljárást, mely bizo
nyítja, hogy isteni és emberi dolgokban a rómaiak mily fontosnak 
tartották a politikai cultus minden oldalú művelését. Azonban a  
római istenek a római, mint egyáltalán az itáliai előtt nem  any- 
nyira a vallásos szemlélődés és művészies kezelés, mint inkább a 
politikai cultus tárgyai voltak. Ezen törzsek kiválóan gyakorlati 
érzéke és hajlama itt is érvényesül. Megteremtette ugyan az élénk 
képzelet az isteneket, de képöknél néni marad pusztán a  szabad 
szemléletben, hogy lényöket, alakjukat, életök és körülményeiket 
kirajzolja, hanem a mint e tekintetben minden intézkedés okos 
számítással meghatározott czélokra vonatkozik, úgy a gondolat 
túlnyomólag és csaknem kizárólag az istenek megalakításánál is 
ezen irányt követi. Az ősrómai vallás egy mythologiát sem terem 
tett, olyat, mely a görögökéhez bármi tekintetben hasonlítható 
volna, épen azért sokkal szabadabb is marad az istenekről szóló, 
de hozzájuk épen nem méltó elbeszélésektől, melyek amabban 
egész az utálatig előfordulnak. A római cultus évszázakon át 
ment volt ama képektől, de a mellett komoly, tiszta és felemelő, 
amaz érzékileg izgató elemek nélkül, melyeket más természet-val
lásokban föltalálhatunk; de épen azért ezen vallás nem is volt 
képes egy oly művészeti érzék kifejlődésére, mint ez a helleneknél 
élénken mutatkozik, ösztönt adni, hogy minden emberi eszményt 
az istenekben megtestesítsen és bennök elevenen színre hozzon. 
A római vallás alaphangulata az ismeretlen hatalmaktól való azon 
tartózkodás, melyre legközelebbről a «religio» szó is u ta l ; a megkö
töttség azon érzete, mely a természet fölötti befolyások hivésétől, 
melyeknek az ember szüntelenül ki van téve, — csodálatos hatá
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sok gondolatától, melyek minden lehető dolgok és ügyekben ama
zokhoz fűződnek, elválaszthatatlan. Azon érzetből tehát, hogy az 
isteneket, mint erkölcsi hatalmakat fogják föl, származik az erköl
csösség ama tisztelete, a jogtalanság megvetése, szóval a szigorú 
lelkiismeretesség, mely az állam boldogabb korszakában úgy lép 
elő, mint a római ember jellemének alapvonása; de innen szár
m azik egyúttal a lelki rabság, az élőkor és hagyomány túlságos 
tisztelete, melyeket fenti tulajdonokkal, mint azok árnyoldalát, 
egyesítve találunk.

Más oldalról a természetfölötti, nem eléggé világos és szilárd 
törvények, hanem az érthetetlen és titokteljes módon ható isteni 
szellemeket is alakított a római képzelődés, melyre nagy követke
zetességgel a természet minden jelenségeit, az emberi élet minden 
eseményeit visszavezetni törekszik. Innen a római vallás bizonyos 
titokteljes jellemet öltött fel, melyben az istenek iránti félénkség 
érzete is föltalálható, mely néhol egész az irtózásig fokozódik. Az 
ember folytonosan láthatatlan lényektől körülvéve találja magát, 
melyektől függ minden tekintetben s melyekkel minden lépten 
érintkezésbe jő; kicsi, mint nagy dolog kivitelénél szüksége van azok 
segítségére; kénytelen minden tetténél pontosan megfigyelni, hogy 
őket meg ne sértse, és így a vallási szertartás pontatlan teljesítése 
által azok kiengesztelhetlen haragját vonja magára. Azonban mé
gis találunk a vallás dolgában észellenest, mivel általán nem azt 
veszik tekintetbe, mint minden vallásban, hogy az istenek tiszte
lője élvezze azok áldását, azok megvetője pedig féljen büntetésük
től ; hanem a* vallásos cselekvény végrehajtása s nehány vallásos 
szónak kiejtésétől is jótékony vagy káros hatásokat várnak, me
lyek azonban azoknak képzelt jelentésén, nem pedig ezen tettek 
természetén alapulnak. Ezért a hatás, melyet egy tárgy vagy ese
mény a képzeletre gyakorolt, annak reális hatásával cseréltetik 
föl, azaz reális összeköttetésbe hozatik azzal.

Ily módon támadt a római vallásban, mint minden más 
régi vallásban, mindennemű előítélet szertartások és esküformák 
százféle gyakorlata, továbbá a szokásokban nyilvánuló ama sok
oldalú tévhit, melyek csaknem gyerekeseknek látszanak. A babona 
is végtelen nagygyá lön, mivel, míg egyfelől a rómaiaknak vallá
suknál fogva meg volt ugyan szent komolyságuk, addig másfelől 
még nem tanulták meg, hogy a valódi isteni tiszteletet az ember
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belsejébe helyezzék és a külső cselekedet vallásos becsét csupán 
annak a kedélyre és akaratra való hatásában keressék.

Ámbár kegyes, igazi ihlettől eltelt férfiak számosán vannak, 
főleg a köztársaság korábbi éveiben; de ezen férfiak lépésről lé
pésre követik elődeik vallási szokásait s a világért sem akarnak  
meghódolni a kor által megkövetelhető újításoknak. Azonban a 
második pún háború vége előtt nincs már többé nyoma sem a n 
nak, hogy egyesek foglalkoznának vallási kérdésekkel s fejtegetnék 
annak az emberi életre és kedélyre ható tu lajdonait; á lta lában  
vallásosság tekintetében hanyatlás észlelhető, melyet különben 
tagadhatlanúl Kómának szerfölött gyors meggazdagodása idézett 
elő az erkölcsök megromlásával egyetemben.

Jellemzésünk bővítéséül s mintegy kiegészítéséül hadd 
mondjuk el még a következőket is.

Erkölcseiket jellemzi minden érzéki mythosznak és theogo- 
niának fölkarolása is, melynél fogva a míg a hellenek plastikailag 
fölfogott istenvilága emberi módon lép e lő : addig a római istenek 
elkülönítve állanak egymás mellett, nem társaságban m int a  görö
gökéi, elvontan és költői dísz nélkül, mint a melyek az annyira 
ápolt politikai intentióknak s egyúttal Kóma reális törekvéseinek 
leghatározottabb kifejezői. Ámbár ezen különös felfogásra a  ró
maiaknak kevésbé phantastikus kedélye is befolyt, de ta lán  még 
inkább a mythoszképzésben tevékeny képzelet hiánya, m elyet az 
egészen idéalis görögöknél az érzékiség legmagasabb fokáig fej
lesztve méltán megbámulhatunk. A rómaiak történelm üket a 
vallás által szentesítették, a világi életet istentiszteleti szokásokkal 
hozták összeköttetésbe s általán véve a vallás náluk politikai in- 
tentióiknak háttere volt.

Különös, de tényképen kimondható, hogy a görögökre vo
natkozó hagyományok iránti tiszteletnél fogva róluk mindig úgy 
nyilatkozunk s úgy tüntetjük fel őket, mint a kik az emberi élet 
minden terén a legtökélyesebbet, a legbefejezettebbet létesítették : 
továbbá ha párhuzamot vonunk köztük és a rómaiak között, az 
összehasonlítás mindig a görögök előnyére üt ki. Erről igen jel
lemzően nyilatkozik Sallustius de conj. Cat. VIII., midőn így szól: 
«Sed profecto fortuna in omni redom inatur: ea rés cunctas ex 
lubidine magis quam ex verő celebrat obscuratque. Atheniensium 
rés gestae, sicuti ego aeatumo, satis amplue magnificíeque fuere, 
verum aliquanto minores tamen, quam fama feruntur. S^d quia
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provenerc ibi scriptorum magna ingenia, per terrarum orbem 
Atheniensium facta pro maxumis celebrantur. Ita eorum, qui fecere, 
virtus tanta habetur, quantum eam verbís potuere extollere praeclara 
ingenia. A t populo Romano nunquam ea copiafuit, quia prudentissi- 
mu8 quisque maxume negotiosus era t; ingenium nemo sine corpore 
exercebat; optimus quisque facéré,. quam dicere, sua ab aliis bene 
facta  laudari quam ipse aliorum narrare malebat.» Érdekes eme 
nyilatkozata is, de conj. Cat. VI. 5.:» Igitur talibus viris (Roma- 
nis) non labor insolitus, non locus ullus asper aut arduus erat, 
non armatus hostis forrnidulosus: virtus omnia docuerat. Séd gló
riáé maxumum certamen inter ipsos e r a t ..............» Szintén ide
vonatkozólag így szól Demosthenes 22. 76: «IIpó<; jjtiv 
xtfjoiv ooSsirwTTore 6 éaKoódaae, ttpó; ős Sófrrjc <*><; o&ős rcpö; iv
ta>v áXXcov. texpjpiov 5é* '/já szo l jiív yap TcXstata twv fEXXYjv<*>v zors 
<ryá>v ajTavO*’ uTcép cpiXonjAtas ávTfjXwasv, eijrpépwv ex, twv iStcov ouSéva 
tccotcots %lv5 *)vov oTtép o 6 £rj$ e£é<3n ] » .

Van egy tér, a melynek megtekintése a leghívebben föltárja 
azon gyakorlati érzéket, melyet a rómaiak minden tettüknél tanú
sítottak s mely tekintetben példányaivá lőnek az utókor e nemti 
törekvéseinek s ez a jogtudomány, melyről igen szellemes meg
jegyzéseket találhatunk Ihering «Geist des rőmischen Rechts* 
czimü munkája 4*ik kiad. első oldalán, midőn így szól: «Dreimal 
hat Rom dér Welt Gesetze diktirt, drei Mai die Völker zurEinheit 
verbunden, das erste Mai, als das römische Volknoch in dér Füllé 
seiner Kraft stand, zűr Einheit des Staats, das zweite Mai, nach- 
dem dasselbe bereits untergegangen, zűr Einheit dér Kirche, das 
dritte Mai in Folge dér Rezeption dér rőmischen Rechts im Mittel- 
alter zűr Einheit de3 Rechts; das erste Mai mit áusserem Zwange 
durch die Macht dér Waffen, die beiden andera Male durch die 
Macht des Geistes. Die welthistorische. Bedeutung und Mis- 
sion Roms in Ein Wort zusammengefasst, ist die Ueberwindung 
des Nationalitátsprinzips durch den Gedanken dér Universalitát. 
Schwer habén die Völker geseufzt unter dem Druck dér áussem 
und dér geistigen Bande, mit denen Rom sie umstrickt hielt, 
schwere Kampfe hat es gekostet, bis es ihnen gelang, das Joch ab- 
zuschütteln.»

Ámbár a jogtudomány elemeit tagadhatlanúl a görögök in
tézkedéseiben föllelhetjük, a mennyiben — mint tudjuk — a tö r
vények megalkotásával megbízott férfiak elsőbben is a görögöknél
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érvényben lévő törvényeket, szabályokat tették tanulmányozásuk 
tárgyává; de az ezekből elvont elveket annyira nemzeti alapon 
fejlesztették tovább, hogy az általuk megtett intézkedések teljesen 
levetkőzve az idegenszerűség jellegét, tökéletesen nemzetiekké let
tek. E  tekintetben legfontosabb szerep azon férfiaknak ju to tt, kik 
az úgynevezett «leges duodecim tabularum» alkotásával bízattak 
meg, a mennyiben ezen nyugszik az összes római jogtudom ány.
E törvények, akár béltartalmukat, akár beosztásukat tekintve, fe
lette egyszerűek, de épen ezen egyszerűségüknél fogva szolgáltak |
alapúi arra, hogy belőlük a legrészletesebb s minden esetre kiható j
törvények keletkezzenek. E téren tehát már a köztársaság korában ; 
maradandó becsű alkotásokat találunk, de ezeknek száma sokszo- i 
rosan nőtt a császárság korában tett szabályrendeletek és törvé
nyek kibocsátása által. E törvények mindenikén félreismerhetlenűl 
feltalálható ama politikai tapintat, mely e népnek m ondhatni ki
zárólagos tulajdona s mely annyi bajok és belzavarok közepette 
Rómában a legnemesebb jellemeket hozta létre.

A törvények alkotása körül tanúsított tapintatos eljárásnak 
tulajdonítható eredetileg Róma világuralmi állásának megszer
zése, a mennyiben az általa meghódított népekkel oly tap in tato
san bánt el, hogy azok észrevétlenül az összbirodalom keblébe 
mentek át s miért? azért, mivel meghódíttatásukat nem követte az 
idegen szokásoknak és törvényeknek azonnal való meghonosítása, 
hanem mindezek lassankint s mondhatni észrevétlenül csempéBZ- 
tettek be az idegen talajra.

Éhez járul az is, hogy a rómaiaknál a legrégibb időtől le 
egészen a legújabb időig azon alattvalók is, kiknek a szabadság 
elvétele után csaknem szolgai sors ju to tt osztályrészül, szövetsé
geseknek (socii) neveztettek s így a hosszas, elkeseredett harezok 
az itál népekkel, melyek azoknak teljes meghódítását idézték elő, a 
római népet illetőleg foedus ®quum-mal végződtek. E tekintetben 
csak a római nép barátságos érzületére kell utalnunk, melynek 
védve alatt külhoni királyok és fejedelmekre a legszolgaibb függés 
szokott alkalmaztatni s ehez képest bízták magukat a róm ai nép 
védelmére, vagy mint a római írók magukat kifejezik : ,Se in fidem 
Romanorum’ vagy ,fidei populi Romani permittere’, mely alatt a 
római mi egyebet sem értett, mint hogy az illető a római nép ren
deletének feltétlenül alávesse magát.

A rómaiak jellemének ezen irányánál és természeténél fogva
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épen nem csodálkozhatunk a felett, ha náluk bizonyos önérzetes 
túlsúly, saját nemzetök és nagy féríiaiknak szerfeletti dicsőítése, sőt 
az öndícséretre is túlságos hajlam fejlődött ki. Egyes emberek jel
lemének vizsgálásánál is megjegyzendő, hogy épen azon tulajdo
nok, melyeknek kivitele bizonyos mértékben önfeláldozással jár 
s a melyeknek tulajdonképen csakis a kötelesség teljesítéséért 
tesznek eleget, főleg önbecsüknek élénk érzetét ébresztik bennök, 
melyet aztán jól is esik nekik, a hol lehetséges, föltüntetni. Az 
önérzet ezen túlságos fokozása kétségtelenül megbocsátható egy 
oly népnek, mely kizárólag az állam politikai czélzatainak élt ; 
mi valóban úgy is volt a római embernél, kiről elmondhatjuk, 
hogy mindent, melyben egy nép örömét és élvezetét keresni 
szokta, u. m. művészetet és költészetet, életet és vagyont föláldo
zott az állam nagyságáért, s minden oldalú szellemi képzettségét 
is arra való tekintettel szerezte meg. Egyébiránt tény, hogy ezen 
feltűnő önbecsérzet és öndícséretre való hajlam a rómaiaknál két
ségtelenül megvolt, mint ezt egész történelmük és irodalmuk is 
igen világosan bizonyítja, semhogy különösebb bizonyítékokra 
volna szükségünk.

E sajátságok egészen természetes, öntudatlan módon fejlőd
tek, s így jellemüknek korántsem ártottak, sőt egészen szilárd ala
pon fejlesztették azt tovább, minthogy leginkább ezen tulajdonok 
voltak azok, melyek a római népnek a világuralom eléréséhez az 
ösztönt és képességet szolgáltatták. A pún háborúk sikeres bevég
zése után a római nép egyre gazdagodott. A gazdagodás képesekké 
tette őket a kivánt élvezetek megszerzésére, vágyaiknak kielégíté
sére s így történt, hogy a keletkező általános elfajzás hatása foly
tán a régi tisztelet és egyszerűség mindinkább eltűnt a római nép 
köréből, s hogy a csel és képmutatás a nyilvános ügyek vezetésé
nél mindinkább irányadókká lettek; hogy mindig kevésbé irtóztak 
az uralomvágy kielégítésére czélzó, aljas eszközöktől s hogy fejedel
mek és népeknek, kiket megrontani akartak, szándékosan hazug 
ígéreteket tettek, hogy így őket felbiztatva, annál könnyebben ha
talmukba keríthessék. Livius erre vonatkozólag így szól LXII. 30: 
«In liberis gentibus populisque plebs ubique omnis ferme, ut só
let, deterioris sententiae erat ad regem Macedonasque inclinata: 
principum diversa cerneris studia.» Tették pedig ezt azért, hogy 
maguk mellé szolgálatkész királyokat nyerjenek meg s őket ügye
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lemmel kisérve, gyengítsék és elnyomják s ha nekik úgy tetszett, 
háborúra ingereljék, de akkor is saját érdekükben.

Tacitus a rómaiak ezen mesterfogását igen jól ismerte és át
látta s arról így nyilatkozik (Agr. 14): «Vetere ac jam  pridem 
recepta populi Romani consvetudine, u t haberet instrum enta ser- 
vitutis et reges.# Épen oly jól ismerték, hogy kell mindent, m it az j 
ember tett, a legroszabbat és legkegyetlenebbet is, a nagylelkűség 
és szelídség fénylő szövetébe öltöztetni; ámbár az ellenkezőt is 
igen jól tudták.

A történet egy példát hagyott fen számunkra, melyben ezen 
új irány, ámbár még küzdelemben a régivel, de már döntöleg s 
egész hatalommal kerül felszínre. Ugyanis, midőn 171-ben K. e. 
azon kor férfiainak egyik legtekintélyesebbike — Quintus Március 
Philippus — mint követ, szintén ezen ravasz és csalárd politikát űzte 
bámulatos következetességgel, mivel míg egyfelől Perseus királyt 
színlelt békeigéretekkel ámította, addig másfelől e tekintetben ta
núsított tapintatos eljárásával, illetve okosságával a tanácsban 
nyilvánosan kérkedett, de nem a várt eredménynyel, mivel voltak 
még néhányan hazafiasan érző és gondolkozó egyének (veteres et 
antiqui moris memores), kik ezt helyeselték, mindamellett a  kor 
ferde irányzatainak hódoló többség az az által elnyerni vélt előnyt 
a legmelegebben fogadta. Ennek jellemzésére idézzük Liviu6 
(LXI1. LXVII.) ezen nyilatkozatatát: «Marcius et Atilius Romám 
cum venissent, legationem in Capitolio ita renuntiarunt, u t nu lla  
re magis gloriarentur, quam decepta per indutias et spem pacis 
rege. — Veteres et antiqui moris memores negabant se in ea  le- 
gatione Romanas agnoscere artes: non per insidias et noctum a 
proelia, nec simulatam fugám inprovisosque ad incautum hostem 
reditus, nec ut astu magis quam vera virtute gloriarentur, bella 
maiores gessisse. Ha-c seniores, quibus nova ea minus placebat 
sapientia. Vicit tamen ea pars senatus, cui potior utilis quam ho
nesti cura erat, ut comprobaretur prior legatio Marcii et eodem 
rursus in Graeciam cum quinqueremibus remitteretur iubereturque 
cetera, úti e re publica maximé visum esset, agere.» Ezen irány
nak követése ellen fölemelték ugyan egyesek tiltakozásukat, de 
mindannyiszor eredménytelenül: hiában, leküzdhetlen volt az, 
mivel a kor megromlott levegőjében találta föl tápanyagát

Ezen politikai ravaszság, melynek ügyes alkalmazása m el
lett szolgaságot és mindennemű nyomort hoztak a külföldi feje-
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delmek fejére, az erkölcsi romlottság mellett egyúttal nagy fokú 
kegyetlenséget is rejt magában, azonban csak bizonyos tekintet
ben új irány, melyet a rómaiaknak különben is természetökben 
fekvő kegyetlenségre való átöröklött hajlam holott létre az idők 
folyamában a rendkívül kedvező körülményeknél fogva. De e mel
lett a vérontás és szívtelen eljárások alakjában fellépő irtózatosság 
sem tűnik el egészen, csakhogy számítás és bizonyos elővigyázat 
színében szokott fellépni, a nélkül, hogy az által irtózatossága és 
utálatos voltából valamit vesztene.

A rómaiaknál a nyilvános köröket, valamint a családi életet 
is a czéhzerüségnek és tapintatos eljárásnak ugyanazon szelleme 
lengte át. A családi élet jelentékeny volta nem csupán bensőleg 
mutatkozék, minthogy annak egyes tagjai nemcsak a politikai és 
szellemi kötelékek, hanem a ,nomina gentilicia* által is összefüg- 
göttek, melyeket a görögöknél hiában keresnénk; de külsőleg is 
feltűnt az atriumban, hol a férfi alattvalóit fogadá, parancsait osz- 
togatá és tanácsot adott, a házi nő pedig munkáit teljesíté, míg 
az ősök dicső tetteire emlékeztető családi képeknek közvetlen 
szemlélete megjelenítette a család ősi büszkeségét és dicsőségét. 
A családban az erkölcsi érzületre való hajlam a fiúgyermek neve
lésével kezdődött, ki az anya keblén nőtt ugyan fel, de ifjúvá ser
dülvén, atyja vezette őt be a politikai ismeretek elemeibe és az 
államférfiak társaságába. Az erkölcsös érzületet a gazdálkodási 
érzék és a városi és vidéki intézkedésekkel való beható foglalko
zás is folytonosan táplálta, melyekből megtanulta az ifjú, hogy az 
izzadsággal megszerzett csekély vagyont rendben kell tartani, sőt
— ha lehetséges — napról napra növelni annak jövedelmét. 
A rendőri intézkedések czélszerüsége és pontosságáról Cicero Tusc. 
prr. így szól: «Nam mores et instituta vitse resque domesticas ac 
familiares nos profecto et melius tuemur et lautius.» A nyilvános 
és házi gyakorlatnak közös eleme tehát az ernvedetlen foglalkozás 
volt, hogy azonban ennek minden tekintetben pontosan megfelel
jenek, az időnek, tekintettel a jelenre és jövőre, pontosan föl kel
lett használtatnia; tényleg tehát egész készséggel az államnak tel
jesítendő föladatok és a család szerény igényeinek betöltése között 
osztatott az meg. Az ókornak egy népe sem fösvénykedett any- 
nyira az idővel az eszközök olyan bősége mellett, mint a rómaiak, 
ugyanis az államférfiúi foglalkozástól fönmaradt órákat (otium) szi
gorú lelkiismeretességgel a családi élet körében fölmerült teendők
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elintézésére használták föl, annyira, hogy nem ismerünk népet, 
mely az időben való takarékosodás folytán még a nemes művé
szetek ártatlan szemléletében található gyönyört is oly szigorú 
következetességgel meg tudta volna magától tagadni. E  tekintet
ben másképen áll a dolog az athénebelieknél, kik a politikai ügyek
ben való tevékeny részvétük mellett mindig elég okot találtak arra, 
hogy maguknak új erőt gyűjtsenek s így minden szellemi m űvé
szetet teljes odaadással gyakoroljanak.

Innen a római élet m indenütt egyszerű, önmagának tetszelgő 
szervezetet m utat; középpontja az állam és a politikai eszmekörök 
voltak; felosztása a közös erkölcsi öntudatban feküdt. Ebből t á 
madtak az annyira jelentékeny hagyományok, a népnek érzületé
ben gyökeredző, természetes illem alapjai, minden polgárra nézve 
a feladatok és jogoknak, kötelességek és kiváltságoknak szorosan 
meghatározott sora, melyek mind az elődeik iránti határta lan  
tisztelettől voltak eltelve. Beláthatjuk tehát, hogy ezen elvek és 
nézetek hasonlósága folytán minden római polgárnak ugyanazon 
typust kellett magára vennie; a különféleség ennélfogva a töm eg
ben nagyon csekély, de annál nagyobb a hasonlóság. A többség 
ugyanis úgy tűnik fel, mint egy családnak tagjai, kiket közös é r
zület hat át, kiknek keblében rokon szív dobog.

Egy annyira fejlett, szilárd erkölcsösségen nyugvó társulat 
magasztosságától bizonyos egy-oldalúságok nem voltak elválaszha- 
tók. Elsőben is feltűnő az erkölcsi túlságos szigor, pedig ők m on
dották : ,summumjus summa injuriaeBt’. Ennek hatalma áthatja  a 
római nép egész történetét, irodalmának pedig nagyobb részén vörös 
fonálként húzódik végig. Ez volt a rómaiak erkölcsi érzületének 
leghívebb kifejezése, mely már magában véve is egy nagyszerű 
tény, mivel Róma, miután az erkölcsi érzület fejlesztése által tá r 
sítva azt a politikai bölcs belátással, a világuralmat elnyerte, az
zal kölcsönzött nemzeti irodalmának, mint halhatatlan gondolko
dói örökbecsű gyűjteményének ragyogó fényt, de hallgatagúl 
ahoz fűződött azon feltétel, hogy minden, a mi az érzelmek körén 
kívül fekszik s így az érzékre hatást nem gyakorol, kizáratott, azaz 
nem vétetett figyelembe. Politikai jártasságuk és fölényüknek te l
jes tudatában a rómaiak minden művészet és tudománynyal szem
ben közönyösek voltak, a melyek nem a gyakorlati élet számára 
voltak rendelve s ha volt is némi érzékük a művészet iránt, azt 
korántsem űzték tiszta szellemi vonzalomból, mint a görögök,
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hogy abból maguk számára bizonyos szellemi tápot merítsenek. 
Innen  eredett az egész darabosságig fejlődő ellentét az elmélet és 
gyakorlat, a gondolat és cselekvés között, mely a görögöknek egy 
törzsénél sem található fel, kik az elmélet és gyakorlat közötti lát
szólagos ellentétet a legsikerültebben ki tudták egyenlíteni. A mi 
Kómában a politikai és az azzal egyesített hadi jelesség mellett 
érvényes volt s bárkinek is bizonyos tekintélyt szerezhetett, az 
gyakorlati, vagy jobban mondva önálló nemzeti jelleget hordott 
m agán; a szónak elő kellett mozdítani a jelent s egyúttal a nem
zet dicsőségét megörökíteni; de mi ezen mértéket tudományban 
és szemléletben, képzőművészet és nemes készségben felülmúlta, 
a becs és jellem nélküli, komoly férfiúhoz nem illő foglalkozások 
közé szokták számítani, melyeket a becsmérlő előítélet legörömes- 
tebb a görögöknek engedett át.

A rómaiak tehát minél nagyobb gondot fordítottak a czél- 
Bzertiségre s így a gyakorlatiságra, annál idegenebb lön reájok 
nézve a szellemi munka valódi megbecsülése, melyet az embernek 
önmagáért kellett művelnie, a nélkül, hogy valami jelentékeny 
anyagi haszonra számíthatna. Ebből tűnik ki, miért szorítkozott 
irodalmuk a szakok és nemek oly csekély számára, miért vonta 
továbbá e néhány szaknak művelését is oly szorosra, annyira, 
hogy példáúl a dráma, az alanyi költészet csaknem minden faját 
műveletlenül hagyá és a müveitekből is nagy részben ki volt 
zárva mindaz, mely az eszményiség és önszemlélődés jellemét 
hordta magán. Még zavaróbban és erőszakosabban egyesült az 
eszmekör ezen kicsinylésével a most elsőbben feltűnt meghasonlás 
az alak és tartalom között, mely aztán a modern világ irodalmá
ban is föltalálható. A köztársaság írói anyagi érdekkel annyira el 
voltak telve s attól mintegy lelkesítve, hogy a szív érzelemvilágát 
figyelmen kívül hagyva, inkább csengő kifejezésekre törekedtek, 
keveset adva a stílus szépségére fordítandó fáradalmakra és a tar
talom és alak között m úlhatatlanúl megkívántató kellemes ösz- 
hangra, pedig ők m ondák: ,forma dat esse rei*. Hosszas ideig nem 
volt érzékük az alaki teljesség iránt, a művészet követelményeivel 
szemben való szemérem ismeretlen volt előttük és, minthogy sem 
az irályfajokat szorosan meg nem határozták, sem a kritikát nem 
gyakorolták, nem volt szükségük az irodalom terén kitűnt jele
sekre, hírneves elődökre való visszatekintésre. Az irodalomban 
fölm utatott eljárásuk tehát egyáltalán alanyi maradt, annyira,
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hogy ugyanazon tér művelői a legnagyobb eltérést m utatták, min- 
denikre rgája nyomván saját alanyiságuknak bélyegét. Minthogy 
azonban Rómában az ókor iránti tisztelet soha sem aludt ki, e 
körülmény dolgozataiknak bizonyos egészséges színezetet kölcsön
zött, annyira, hogy a görög alapon fej leni kezdő irodalom későbbi 
termékei alig alig mutatnak némi rokonságot az alapúi fölvett dol
gozatokkal, sőt teljesen eredetieknek tekinthetők. Daczára a gon
dolat és előadásban való ezen egyoldalúságnak a római ízlés még 
is bizonyos bensőbb összefüggésre való hajlamot tüntet föl, mely
nek középpontja a politikai irányzatok egyesítésében található föl.

A polgári rend és fegyelem korlátlan hatalma az egyénnek 
bizonyos erkölcsi határozottságot s öntudatot kölcsönzött és az 
ebből keletkező polgári önérzet az aristokrát Bzellem uralm a foly
tán lett teljessé, mely a kiváltságolt családokat, az előkelő nem es
ség legtöbbjét éles körvonalakban tünteti föl. A régi Rómában a 
műveltség és az irodalom ilyen alapvonásoknak megfelelő volt, 
melynél fogva az irodalmi termékeket most a ,rusticitas’, m ajd az 
,urbanitas’ igen jellemző kifejezéseivel illették s íróiknak egyénisé
gétől, kik között első rangú államférfiak is voltak, volt feltételezve 
az alak és tartalom, melynek egyeztetésében az alanyiság mindig 
igen fontos szerepet játszott az ízlés és az erkölcsi meggyőződés 
kifejezésére. A görögök, kik előtt a természetes élet közmegbecsülés 
tárgya volt, a reálismus és ideálismus bámulatos egyeztetése által 
tűnnek ki, kiknél nincs előkelő vagy feltűnni vágyó egyén a  nél
kül, hogy minden tettét, minden gondolatát ne ezen utóbbi elvek 
egyesítésében keresné.

Rómában az irodalmi működés kezdete óta minden szellemi 
erő összefolyt egész a császárság harmadik évszázadáig, midőn 
Rómának hatalmi fölényével együtt az erkölcsi és irodalmi egy
ségnek minden köteléke föloldódott ugyan, mindamellett az eddig 
egy egészet képező állam szétdaraboltatása mellett is még sok ideig 
megtartotta Róma az elsőséget úgy az erkölcsi világban, m int az 
irodalmi működés terén. Tudjuk ugyanis, hogy Róma, mint a po
litikai vezérelveknek góczpontja, az erkölcsök tisztaságának idejé
ben, sőt a megmérhetlen erkölcsi sülyedés időszakában is, bizo
nyos tekintetben megtartotta a rendszeresség és erkölcsi tisztaság 
nemes eszméit Itália és a tartományokból minden haladó szelle
met magához vonzván, illetve magában egyesíteni törekedvén s a 
fiatalabb nemzedéknek szellemi és erkölcsi befolyása élénkíthette
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dék, melynek tanulmányaiból a népies irodalom keletkezett, u. m. 
a patriciusi és plebejusi s az ezek közepeit állást foglaló harma
dik, a municipiumoknak és az Itáliába beözönlött idegeneknek 
világa, egy az idők folyamában kiegészített és fokról fokra töké
letesbűit egyletet, melynek látköre a világváros hatalmas tényezői 
által emelkedett és fejlődött oly nagygyá.

Egy további fontos körülmény a rómaiaknak eklektikus, 
encyclopaedicus tudáshoz hajló érzékük. Az ókornak egy népe sem 
tudta megfelelő praktikus érzékkel az idegen elemet magába föl
venni és úgy politikai ezélzatokban, mint vallásban és hadi dol
gokban annyira nemzeti czéljaikhoz alkalmazni, mint a rómaiak, 
mely természettől öröklött tulajdonságukat a görög írók közül is 
többen elismerik. így pl. Athén. VI. p, 273 E. «otcsp sv tol? rcáXai 
Zpóv01$ éiroíoov oí *Pa>|j.aMf Őta<pt>XáttovTE<; 7ap ajxa xai tá ndzpia jxet̂ - 
Yov wapá r6)v ystpcod-sviíov sí tt Xsíf}avov xaXfj$ áaxTjaswg eop'.axov, tá 
®XpY]ata Ixetvoc? itövrsí, ojtío? (jltjS’ stc áváxnjaiv á>v áiré̂ aXov eXfrsiv 
Jtots dovqft&atv. Polybius pedig VI. 25. s köv. így szól: °A aovtSóv- 
T£í é|ii{iiíj<3avT0 zayréüx;. áfaO-oí á̂p et xai tivs? etepoi jAsraXâ sív £íb] 
xai CrjXwaai to péXttov xai Ta)fj,atoi».

Hasonló tapintattal tudták, mihelyest hatalmuk és alkotmá
nyuk megerősödött, a hozzájuk átültetett s rájuk nézve is élvezhe
tővé tett görög irodalmat nagyobb részletekben magukra nézve
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fegyelmezőleg a kortársakra, mint lehet a jelent tartalmas emlék
iratokban megörökíteni, a múltra való emlékezést az utókorra 
hagyni s egyúttal a már elért eredmény becsét kellően m éltá
nyolni, melynél fogva a régi és újkor hatalma a szakadatlan 
hagyomány mentében öröklődött át. A dicsvágyó államférfiú előtt 
említett szellemi eszközök kívánatosak voltak, minthogy azokból 
gyakorlati tevékenysége minden fokához nókülözhetlen eszközt 
nyert: azok biztosították személyes befolyását, a méltó szellemi 
vagy physikai dolgokkal való megfeszített foglalkozás után felüdí
tették nyugalmi idejét, s a leggazdagabb életbölcseséget szerezték 
meg számára és utoljára pályafutásának végén tisztes helyet biz
tosítottak számára, hogy saját tetteinek és szavainak m aradandó 
emléket szerezzen.

Azonban a népnek is tetszettek a magas művészetek, melyek 
fényes történelmének nagy épületét összefüggőleg elébe állították, 
politikájának és előkorának dicsőségét válogatott színekkel meg
világosították ; a nép továbbá a drámai művészettel is m egbarát
kozott, mely nemcsak a nemzeti érzelmet fejezte ki világosan, 
hanem a mindennapi ember sajátos erkölcsét is oly élénken meg
elevenítette, sőt a hellenesűlt világból való kétértelmű képekből 
gazdag anyagot nyújtott. Az idegen irodalom tehát gyakorlati sa
játtá kezdett átváltozni, és több néptörzsnek szellemi term éke, 
mely eddig is sokoldalú képzettség kifejezése volt és magasabb 
eszményi gondolatokat zárt magába, új érdekeknek is hozzáférhető 
lett. A beszédfajok mérsékelt, gyakorlatilag jogosúlt kiválogatásá
val a római irodalom ezen értelemben futotta meg pályáját, mely 
később egyre bővült és szélesbedett. Kezdetben csekély körre volt 
ugyan szorítva, pedig a meglehetős fokú szellemi képzettség na
gyobb irodalmi tér művelésére is elég alkalmas lehetett, ennek 
oka azonban kétségtelenül a kezdet nehézségeiben keresendő. 
Valamint ezen nemzet az emberi képzettség s a művészet külön
féle fajait kiválóan praktikus érzéke miatt soha sem tudta a gö
rögök módja szerint művészi egészszó fejleszteni: épen úgy iro
dalma is bizonyos tekintetben egyoldalú maradt mindaddig, míg 
a római élet megszilárdulására s mintegy megcsontosodása után 
mind e mai napig utói nem érhetett szellemi magaslatra emel
kedett.

Az irodalom kezdettől fogva szívesen szolgált alanyi czélok- 
nak, az előkelő egyének büszke önérzetének, vagy követte azon
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Szerény értekezésem csekély terjedelmű keretében igyekez
tem lehető rövidséggel, de egész tárgyilagosan fejtegetni azon el
veket, megjelölni azon nézpontokat, melyek a római irodalom 
reánk maradt nagybecsű termékeiből kivehetők. Róma fennállásá
nak ideje alatt — mint tudjuk — háromféle kormányformán ment 
át, u. m. királysági, köztársasági és császárin. Ezek közűi az első 
a benne csoportosuló elemek sokféleségénél fogva korántsem volt 
alkalmas arra, hogy bárminő téren maradandó alkotásokat hoz
hasson létre; utóbbi a császárok önkénye s mindent magukhoz 
ragadni törekvő igyekezete folytán szintén nem volt alkalmas 
nagyszerű jellemek, magasztos elvek kifejlődhetésére, hiszen ezen 
kor az, melyben a hízelgési vágy oly nagy fokú volt, melyben min
denki szakadatlan figyelemmel kisérte az önkényileg uralkodó csá
szár szeszélyeit és levetkőzve egyéniségének természetes tulajdonait 
tömjénezni igyekezett annak; míg a középső — a köztársasági — 
kormányforma termette azon mindig bámult és bámulandó jelle
meket, melyek, — illetve kik csakis oly korszakban jöhetnek létre, 
mint ez, melyben a hazaszeretet olthatatlanúl lángolt a honfiak 
keblében párosúltan erélylyel és lankadatlan szorgalommal azon 
magasztos czél tudatában, — illetve előérzetében, hogy a római 
birodalomnak nagygyá és hatalmassá kell lennie.
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