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Eötvös József megjegyezte egyszer, nem hiszi azt, hogy 
,Jsten Nagy Sándort és Caesart, s a múltnak minden nagy 
férfiait csak azért teremtette volna, hogy példájukon vala
mely bückeburgi miniszter okulhasson.” Paradox módon 
igaz ez a megállapítás Eötvös saját életpályájára is. Hiszen 
azok a politikai helyzetek, amelyekben élt és tevékenyke
dett, a maguk történelmi „hic et nunc”-jával, sajátos problé
máikkal és ezekből fakadó konfliktusaikkal már a múlt lap
jaihoz tartoznak, s azokból a jelenre nézve természetesen 
semmiféle közvetlen következtetés nem vonható le.

Mégis, ha Eötvös reformprogramjának két alapvető moz
zanatát, nevezetesen a közoktatás helyzetét illetőleg a nem
zeti-nemzetiségi kérdést szemügyre vesszük, akkor önként 
adódik az a megállapítás, hogy — magától értetődően más 
történelmi környezetben és összefüggésekben — ezek ma 
is élő, részben megoldott, részben megoldásra váró problé
mák.

Életútja azonban más vonatkozásban paradigmatikus ér
tékű. Eötvös ugyanis ízig-végig reformer alkat és reformer 
politikus volt, s ezért pályájának áttekintése remek példáza
tot nyújt arra nézve, hogy a 19. századi Magyarországon 
a politika hullámverésének megfelelően — a reformok szá
mára kedvező és kedvezőtlen szituációkban hogyan alakult 
egy reformer sorsa, illetőleg — ami ebben az összefüggés
ben ennél fontosabb — az általa (is) képviselt reformok 
ügye.

Ezért is jelentős vállalkozás Schlett István munkája, aki
nek a Magyar História sorozatban már megjelent egy köny
ve a magyarországi szociáldemokráciáról, s aki most a Ma
gyar História Életrajzok sorozatban publikálta Eötvös Jó
zsefről szóló művét. Schlett István ugyanis az eötvösi élet- 
utat és életművet — amely a maga gazdagságában többek 
között irodalomtörténeti, ideológiatörténeti és politikatörté
neti megközelítésben is értelmezhető — elsődlegesen a re
former és a reformok, pontosabban — ha szabad így fogal
maznunk — a reformelmélet nézőpontjából vizsgálja.

Az elmúlt évtizedben jelentősen megélénkülő politológiai 
kutatások — többek között — azzal a problémával is szem
bekerültek, hogy — jóllehet a jelenlegi szituációban felme
rült annak igénye, hogy a reformpolitikát elméletileg is 
elemezzék — a forradalom elmélete ma jóval kidolgozot
tabb, mint a reformé. Ez eszmetörténctilcg érthető és meg
érthető. Mindez azonban — megítélésünk szerint — nem 
változtat azon, hogy szükség van a reform — mint politikai 
jelenség — természetének teoretikus vizsgálatára is.

Ezért az alábbiakban tézisszerűen, a teljesség legcseké
lyebb igénye nélkül felvázolunk néhány olyan probléma

kört, amely — véleményünk szerint — további átgondolást 
(vagy újragondolást) igényelne.

Mindjárt felmerül például — a forradalmi helyzet analó
giájára — a reformhelyzet kérdéskomplexuma. Melyek 
azok a politikai szituációk, amelyekben reformok kidolgo
zásával és megvalósításának a reális lehetősége egyáltalán 
adva van? (Valószínűnek tűnik, hogy azokban a helyzetek
ben, amelyekben a politikai erőviszonyok polarizálódtak, 
illetőleg patthelyzet alakult ki, a — mégoly szükséges 
reformok realizálásának rendkívül kicsi az esélye.) Mik a 
reformhelyzet kritériumai, milyen okok hozzák létre, ho
gyan „érik be”, mik lehetnek egy elszalasztott reformszitu
áció következményei?

Hasonlóan jelentős a reformpozíciók, illetőleg reform- 
programok kidolgozásának problémája is. A „diagnózis 
elkészítése során meg kell vizsgálni, hogy mely viszonyok 
azok, amelyek feltétlenül reformokat igényelnek. Milyen 
legyen a feladatok fontossági sorrendje, és melyek kapjanak 
nagyobb hangsúlyt? A „terápia” megfogalmazása kapcsán 
választ kell adni arra a kérdésre, hogy mennyiben célszerű 
külföldi mintákat átvenni, illetőleg mennyiben lehet a nem
zeti sajátosságokra építeni. (Ez a probléma többször külö
nös élességgel vetődött fel a közép-európai társadalmak 
modernizációs folyamatában.) Melyek továbbá azok az esz
közök, módszerek, amelyek a kívánt célok megvalósulását 
a leginkább elősegítik?

Végezetül utalni szeretnék arra a közhelyszámba menő 
axiómára, hogy a politikai hatás mindig az erőviszonyok 
függvénye. Ezért legyen bár kényszerítő reformhelyzet, 
pontosan feltárt „diagnózis”, világosan megfogalmazott 
„terápia”, ha a reformprogram mögött nem áll retormmo/- 
galoin. Következésképpen a reformok számára létfontossá
gú, hogy lehetőség szerint széles társadalmi bázisra támasz
kodjanak.

A fentebb pusztán jelzésszerűen körvonalazott problémák 
vizsgálata sokféle módszerrel megvalósítható, a legkülön
bözőbb oldalakról megközelíthető. Úgy véljük, hogy az 
egyik lehetséges megközelítési mód az, ha a történelem 
kimeríthctctlenül gazdag „laboratóriumából” kiemelve, 
megvizsgálva néhány jellegzetes és tanulságos konkrét po
litikai szituációt, illetőleg az ezekben a helyzetekben tevé
kenykedő meghatározó személyiségeket.

Ha Eötvös József személyiségét politikai szempontból 
tömören jellemezni szeretnénk, akkor azt mondhatjuk róla, 
hogy magyar liberális politikus volt. Ez azonban még nem 
fejezi ki a lényeget, hiszen számára a magyarság és a libe
ralizmus nem „veleszületett” adottságot jelent, hanem ellen
kezőleg, éppen családi körülményeivel szembeni tudatos 
választás eredményeként alakult ki. Egyet lehet azonban 
érteni Schlett Istvánnal abban, hogy ennek a választásnak a



hcroizmusát nem szabad túlértékelni, s talán az is kiélcsítctt 
megfogalmazás, hogy egész élete az adlcri „túlkompenzá- 
ció” fogalmával értelmezhető. A reformkorban ugyanis so
kan megtették ezt az utat, legfeljebb az arisztokraták szá
mára a magyarság, a birtokos nemesek számára viszont a 
liberalizmus választása volt pszichikailag nehezebb. Az el
lenben biztos, hogy a magyarság és a liberalizmus Eötvös 
személyiségének egész életében meghatározó vonása ma
radt, sőt Schlett István munkájának egyik érdeme annak 
bizonyítása, hogy ez a választás már fiatal korában végle
gesen és visszavonhatatlanul megtörtént, s jöhettek ugyan 
életében kritikus szakaszok, válságok, elveihez töretlenül 
ragaszkodott.

Rendkívül árnyaltan és meggyőzően elemzi Schlett István 
Eötvös liberalizmusát. Ez ahhoz a klasszikus áramlathoz 
tartozik, amelyet korábban Constant és Toqueville, később 
Stuart Mill is képviselt; s amely egyfelől egy tertium datur, 
egy „harmadik út” (vagy ahogy Eötvös fogalmaz: „ésszerű 
közép”) az ancien régime konzervativizmusa, illetőleg a 
jakobinus diktatúra radikalizmusa között; s amelynek más
felől központi gondolata a szabadság. Ha Eötvös bírál (akár 
a feudális, akár a kapitalista társadalomról van szó), akkor 
— ahogy Schlett István kimutatja — mindig a liberalizmus 
talajáról teszi ezt, s a bajok fő okát a szabadsághiányban 
jelöli meg; ha pedig reformprogramot készít, akkor alapelve 
mindig az a liberális gondolat, hogy: „szabad polgár és 
autonóm közösségek egy erős államban”.

Az elfogadott és meggyőződéssel vallott liberális ideoló
gia nyújtott Eötvös számára egész politikai pályáján alap
vető orientációt, ezen alapult reformkoncepciója és reform
programja is. Egyetértünk Schlett Istvánnal abban, hogy 
ennek alapelemeit már korán, „A szegények helyzete Ir- 
landban” című röpiratában megfogalmazta. Ebben az íror
szági helyzet modellértékű volt számára a magyarországi 
reformok vonatkozásában.

Felfogása szerint a szegénység döntő oka a kettős elnyo
más, nevezetesen az idegen uralom és a birtokmegoszlás 
aránytalansága (a földbirtok-monopóliummal), amelyek 
egyébként kölcsönösen erősítik egymást. A szegénység 
megszüntetésének tehát alapfeltétele a kettős elnyomás fel
számolása. Ez azonban nem mehet végbe sem látszatrcfor- 
mok révén, mivel azok a lényegen nem változtatnak, sem 
forradalom útján (mivel az állandósult forradalomban hi
ányzik az alkotáshoz szükséges nyugalom), hanem csak 
gyökeres (ma úgy mondanánk: strukturális) reformok által 
valósítható meg. A gyökeres átalakulásnak, a „rend és ha
ladás” egyidejű érvényesülésének azonban előfeltétele a 
kormány és a nép közötti megegyezés. A konszenzus kiala
kítását elősegítheti a forradalmi agitáció, a politikai tömeg
nyomás is; normális működési terepe azonban csak az al
kotmányos állam lehet, következésképp a legfontosabb fel
adat a politikai intézmények reformja.

A politikai rendszer mcgrcformmálásával kapcsolatos ál
láspontját a „Reform” című röpiratában fejtette ki. Ennek 
értelmében nem a vármegyei autonómia, hanem a felelős 
kormány a szabadság egyik legfontosabb garanciája. Éppen 
ezért centralizációra van szükség, de olyanra, amely egy
részt a megyék önkormányzatát biztosítja; másrészt pedig 
nem a kormányban, hanem a törvényhozásban ölt testet.
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Már a „reform”ban megjelenik az a gondolat, amely — a 
gyökeres reformok és az alkotmányos állam mellett — Eöt
vös koncepciójának és programjának alapelvét képezte, ne
vezetesen a birodalmi egység és a magyarországi önállóság 
egyidejű igenlése. Ennek részletes kifejtésére azonban csak 
a szabadságharc leverése, illetőleg a neoabszolutizmus bu
kása után került sor, mégpedig előbb az „Übcr die Gleich- 
berechtigung dér Nationalitátcn in Österreich” (Ausztria 
nemzetiségeinek egyenjogúságáról), utóbb pedig a „Die 
Garanticrcn der Machl und Einheit Öslcrrciehs” (Ausztria 
hatalmának és egységének biztosítékai) című rüpiralokban. 
Ezekben feltűnik a két „rossz véglet” (nevezetesen a nem
zeti szeparatizmus egyfelől, a bürokratikus centralizmus 
másfelől) közölt közvetítő, az „ésszerű közepet” megkeres
ni igyekvő Eötvös.

Ennek értelmében a Habsburg-birodalom léte politikai 
(sőt, geopolitikai) szükségszerűség, a lakosság soknemzeti
ségű összetétele viszont történelmi tény. Éppen ezért szük
ség lenne arra, hogy egy erős, egységes állam feltételeit 
összeegyeztessék a nemzeti egyenjogúság elvével. Erre a 
következő megoldást javasolja: centralizáció (tehát az össz- 
állami érdeket képviselő, az egész állam számára közös 
allkotmányos törvényhozásnak felelős kormány), tartomá
nyi föderalizmus (tehát a koronaországok bclkormányzatá- 
nak autonómiája) és a kisebb közigazgatási egységek ügye
inek intézésére az önkormányzati rendszer megvalósítása.

A kiegyezés után a miniszter Eötvösnek megadatott az a 
lehetőség, hogy az ellenzékben megfogalmazott reformter
veit megkísérelje a gyakorlatba átültetni. Két alapvető fon
tosságú reformtörvény fűződik nevéhez, mégpedig a nép
oktatásról és a nemzetiségekről szóló.

Az oktatás és a nevelés fontosságát már a felvilágosodás 
is felismerte, s a modern jóléti törvényhozás első lépését is 
az oktatásról szóló törvények jelentették. Eötvös már 1848- 
as minisztersége idején megalkotott egy tervezetet, de a 
törvény csak 1868-ban született meg. Schlett István külön 
kiemeli, hogy a törvény végrehajtásának elmélyítése érde
kében „népnevelési egyleteket” akart létrehozni, mégpedig 
— elveinek megfelelően — nem „felülről”, hanem a társa
dalom spontán önszerveződésének támogatása és elősegíté
se révén; ez a kísérlete azonban kudarcot vallott. Maga a 
népoktatási törvény viszont életművének legnagyobb sikere 
és eredménye volt.

Más a helyzet a nemzetiségi törvénnyel. Eötvös a problé
ma fontosságával teljes mértékben tisztában volt, s egyéb
ként is elméleti és politikai munkássága alapján a kérdés 
szakértőjének számított. Már 1861-ben tervezetet készített, 
a törvény azonban csak 1868-ban került elfogadásra. Eötvös 
ebben a kérdésben is az „ésszerű közép” álláspontját kép
viselte, egyfelől az „egyetlen politikai nemzet”, másfelől 
pedig a föderációban megtestesülő területi autonómia 
„szélsőségei” között. Javaslata az volt, hogy a nemzetiségek 
kapjanak nyelvi-kulturális egyenjogúságot, melynek garan
ciája a közigazgatás liberális átszervezése lelt volna. Noha 
hangsúlyozni kell, hogy a nemzetiségi törvény a kor liberá
lis európai mércéjével mérve is megállja a helyét, egyetér
tünk Schlett Istvánnal abban, hogy — mivel az alapvető 
célt, a nemzetiségek megbékélését és együttműködését nem 
tudta elérni — tulajdonképpen kudarcnak kell tekinteni, s



maga Eötvös is annak tekintette.
Miután átnéztük Eötvös reformkoncepcióját, ahogy azt 

Schlett István felvázolta, szükséges még egy pillantást vetni 
azokra az eszközökre és módszerekre, amelyeket Eötvös — 
elveinek és akaratának megfelelően — alkalmasnak látott 
reformjai megvalósításához.

Ha „politizálási stílusát” röviden jellemezni akarjuk, ak
kor azt mondhatjuk, hogy a centrum és a reform embere 
volt. Mindig az általa rossznak tartott végletek között ke
reste az „ésszerű közepet”, amelyet viszont „gyökeres re
formok” útján akart megvalósítani. Éppen ezért igaza van 
Schlett Istvánnak abban, hogy teljesen reménytelen az a 
kísérlet, amely például Eötvös helyét a reformkori politikai 
palettán csupán Széchenyi és Kossuth vonatkozásában kí
vánja megállapítani.

Politikai pályafutása során megérte a reformhelyzet hiá
nyát is 1849-1867 között, amikor tapasztalhatta egyfelől 
azt, hogy az erők polarizálódása és a frontok megmereve
dése esetén a kettő közötti „senki földjén” álló politikus — 
Schlett István szellemes megállapítása szerint — „két tűz 
közé” kerülhet, másrészt pedig azt, hogy ilyen helyzetekben 
egy reformer legfőbb feladata a felkészülés.

Pályája kezdetén és végén viszont megért két reformszi

tuációt (reformkor, dualizmus) is, mégpedig egyikei ellen
zékben, a másikat pedig „a hatalom sáncain” belül, minisz
terként. Akár ellenzéki volt, akár miniszter, vezetésével so
hasem szerveződött komoly politikai erő. Ennek oka lehe
tett „doktrinér” racionalizmusa és taktikusi „ügyetlensége” 
is. Egyet lehet érteni azonban Schlett Istvánnal abban, hogy 
a döntő ok az volt, hogy Eötvös gondolkodásmódjában, 
életformájában (különösen vagyonának elvesztése után) an
nak a „szabadon lebegő értelmiséginek” a tipikus megtes
tesítője és képviselője volt, amely mögött a magyarországi 
társadalom adott viszonyai között egy rendkívül gyenge 
„harmadik rend” állott.

Schlett István munkájának középpontjába a reformer Eöt
vöst állította. Ez a megközelítési mód az eötvösi életút és 
életmű olyan belső összefüggéseire irányította a figyelmet, 
amelyek enélkül nehezen lettek volnna felismerhetők. A 
szerzőt jellemzi a tények logikus csoportosítása; az önálló 
és eredeti értékelés; továbbá a rendkívül olvasmányos, gör
dülékeny stílus. Mindezek alapján az a véleményünk, hogy 
Schlett Istvánnak Eötvös Józsefről szóló biográfiája széles 
körű érdeklődésre tarthat számot.

ljjas József

Varga Endre  —  Veres Miklós:

Bírósági levéltárak 1526-1869.

Budapest 1989. 473. old.
Az 1526-tól 1869-ig terjedő három és fél évszázadban Ma
gyarországon és Erdélyben működött központi felsőbírósá
goknak és más jogszolgáltató szerveknek megmaradt iratait 
ma az Országos Levéltár „O” szekciója őrzi. Közismert, 
hogy a régi korok peres iratai életszerűen világítanak rá a 
jogviták különböző típusaira, az egyes perfajták előfordulá
sának gyakoriságára, a perek tartalmi vonásaira és a min
denkori jogszolgáltatás gyakorlatára; mégis — mindezen 
értékek ellenére — ez az anyag az Országos Levéltár mél
tatlanul elhanyagolt, legkevésbé kutatott egységei közé tar
tozik.

Mohács után a szűkebb értelemben vett, ún. királyi Ma
gyarország a Habsburgok uralma alatt állt. Ez a jelentős 
politikai változás kihatott a jogszolgáltató szervezet alaku
lására is. Mivel az uralkodó székhelye nem az országban 
volt, megszűnt a királyi személyes ítélkezés, a központi, 
kuriális bíráskodás pedig lehanyatlott, hatásköre ösz- 
szcszűkült. S miután a Habsburgok Magyarországot csak 
birodalmuk egyik tartományának tekintették, a jogszolgál
tatás — még legfelsőbb szinten is — jórészt a rendi ható
ságok kezébe ment át. Alsó szinten ez a földesúr irányította 
úriszékek ítélkezését, valamint a nemesi vármegyék, a sza
bad királyi városok és a bányavárosok bíráskodását jelen
tette. Gyakorlatilag csak a Rákóczi-szabadságharc leverése 
utáni békés időszak teremtette meg a feltételeket ahhoz,

hogy az elpusztult, fejlődésében visszamaradt ország újjá
szervezése megindulhasson.

A jogszolgáltatás megreformálásának terve már az 1715- 
ös országgyűlésen felmerült, sőt egy jogi bizottság (Comis- 
sio Systematica) kiküldésére is sor került. Ennek munkála
tai alapján alkotta meg az 1722/23. évi országgyűlés a 24., 
25., 26., 30. és 31. törvénycikkeket, melyek a jogszolgálta
tás szervezetében jelentős változást hoztak. A perjogban 
lehetővé tette, hogy a hosszadalmas utánjárással kieszkö
zölhető bírói parancs (mandátum judiciarium) helyeit a per
indítás keresetlevél (libellus actionalis) benyújtásával tör
ténhetett. A kerületi táblák felállításával pedig olyan királyi 
bíróságok jöttek létre, amelyek a nehézkes, szakszerűtlen és 
megvesztegethetőségéről híres vándorbíráskodást váltották 
fel. Az 1741. évi 21. te. az eddig jogi biztosíték nélkül, 
törvénytelenül intézett neo-acquistica pereket törvényes út
ra, a királyi tábla hatáskörébe utalta. Kissé későn ugyan, 
mert az elmúlt fél évszázad alatt hatalmas területeket hasí
tottak ki az ország testéből német, osztrák és cseh szárma
zású családoknak, akik katonai érdemeik elismeréséül, vagy 
a császárnak nyújtott hitel fejében kapták e birtokokat.

A korszak másik jelentős intézkedése a hiányzó jogi ko- 
difikáció pótlása céljából a kúriai döntvénytár (Pianum Ta- 
bulare) 1769-ben történt összeállítása, amely a peres eljárás 
gyorsítását és viszonylag egységes voltának kialakulását 
segítette elő. Alapvető változást, mint oly sok minden más
ban, II. József uralkodása hozott, aki a rendi jellegű, a 
közigazgatással összefonódott, bonyolult bírósági szervezet 
helyébe központosított, könnyen áttekinthető, jól működő

61



és természetesen az uralkodónak alárendelt jogszolgáltatás 
kiépítésére törekedett. 1785 decemberében kiadott, Novo 
ordo judiciarius néven ismert híres rendeletével megszün
tette a rendi jellegű bírói fórumok többségét, így a nádori 
bíróságot, a személynöki és tárnoki széket; teljesen eltörölte 
a vármegyék és városok pallosjogát, és megtiltotta a szent
székek világi ügyekbe való beavatkozását. Az új törvény 
legjelentősebb intézkedése az volt, hogy ettől kezdve a bün
tetőperek fellebbezhetővé váltak, és az addig kizárólag ne
mesek ügyében ítélkező kúria — mint legfelsőbb fcllcbbvi- 
Icü szerv — polgári ügyekben a jobbágyok számára is el
érhetővé lett. Halála előtt a császár ezt a bő négy éven 
keresztül érvényesülő rendszert törölte el egyetlen tollvo
nással. A Justitia Josephiana vívmányai közül néhány túlél
te a császárt.

Az 1848-49-cs forradalom és szabadságharc intézkedései 
közül az úriszék végleges eltörlését kell elsősorban megem
lítenünk és azt, hogy a jogszolgáltatás legfőbb felügyeletét 
— a megszűnt kancellária helyett — a magyar igazságügyi- 
minisztérium vette át. A kormány más feudális jellegű 
felsőbíróságokat (személynöki szék, tárnoki szék) is meg
szüntetett, s ezek újjáélesztésére soha többé nem került sor.

A szabadságharc bukása után a főfelügyeletet a Bécsben 
székelő Justizministerium vette át. Ennek csúcsán a szintén 
bécsi központú legfőbb ítélő- és semmítőszék (Oberlandes- 
gericht) állott. Ekkor szervezték meg a telekkönyvi igazga

tóságokat is. A bíróságok mellé kiépítették a vádhatósági 
intézményt, melynek legfelső szintjén a főtörvényszéki ke
rületek mellett működő álladalmi főügyészségek (General 
Procuratur) képviselték az állam érdekeit. A kiegyezés évé
ben a hétszemélyes tábla hatásköre azzal bővült, hogy leg
felső fokon sajtóügyekben is ítélkezett az akkor felállított 
öt sajtóbíróságtól ide felterjesztett perekben.

A dualizmus kori fejlettebb, a polgári fejlődés körülmé
nyeihez jobban igazodó bírósági szervezet kiépítése az 
1868. évi L1V. te. alapján a felsőbb bíróságok átalakításával 
indult meg, és csak 1871 végére fejeződött be, de ez már 
kívül esik e könyv korszakhalárán.

Varga Endre több évtizedes elmélyült munkával kutatta 
át az irdatlan mennyiségű iratanyagot, s időnként hírt adott 
búvárkodása eredményéről. 1956 után ebben már tanítvá
nya is segítette. Kettejük fáradozása nyomán született ez a 
kiváló, a maga nemében páratlan mű, mely leltárnyi pon
tossággal sorolja fel a különben áttekinthetetlen bírósági 
anyagot. E művel felszerelve mindenki könnyen megtalál
hatja az őt érdeklő anyagot. A szorgalmas jogtörténészek
nek azonban a szerzők közül már egyik sem segíthet sze
mélyes útmutatással, hiszen Varga Endre 1973-ban, Veres 
Miklós 1977-ben meghalt. Az Akadémiai Kiadó bizony 
jobban is siethetett volna a kiadással.

Kőhegyi Mihály

Róma története (térképekben

(Tim Cornell -  John Matthews.
A római világ atlasza. Budapest 1991.)

Két színes, történelmi tárgyú sorozatot is indított a Helikon 
kiadó az elmúlt években. Mire a „Múlt születése” című 
sorozat utolsónak megjelent kötetei is kifogyóban voltak a 
könyvesboltokból, forgalomba került az — egyébként ha
sonló sikerre számot tartó — Képes Atlasz sorozat első 
darabja. E sorozat részeként jelent meg, mintegy négyszáz 
képpel, és több, mint félszáz térképpel illusztrálva, „A ró
mai világ atlasza”.

Ez a könyv azonban nem a kultúrtörténeti érdekességek 
egy szokványos, csak talán jobban illusztrált gyűjteménye. 
Ha magára a történeti áttekintésre is koncentrálunk, kide
rül, hogy ez esetben a szöveg mellett találó kiegészítésül, 
alátámasztásul szerepelnek a térképek és más illusztrációk. 
(Ugyanakkor a képek melletti újabb kísérőszövegek miatt 
sokszor ismétlésekre kényszerülnek.)

Ekkora időszakot áttekintő mű csak kronológikus rend
ben szerveződhet. A kél szerző Augustus uralkodásának 
végére helyezte a fordulópontot. A kezdetektől idáig Tim 
ComcII vezeti el az olvasót. Tapasztalt történészhez méltó 
bravúrral kalauzol a különböző elméletek között. A legú
jabb kutatási eredmények nyomán kerülnek az őket megil
lető helyre a pusztán legendórikus elemek, és a hiteles tör- 
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ténclmi tények. A színes képek mellől az anekdoták sem 
hiányoznak, mint például a gall támadást megakadályozó 
szent ludak története, amelyek gágogásukkal felébresztet
ték a római őrséget.

A könyvnek külön érdeme, hogy az első oldalakat egy 
rövid természetföldrajzi áttekintésnek szentelték. Ez teszi 
világosabbá, közérthetőbbé a későbbi okfejtéseket. Külö
nösen vonzóak az Itália meghódításáról, és a pun háborúk
ról szóló fejezetek, melyekben a szót néha Liviusnak átad
va, ugyanakkor az események következményeinek, je
lentőségének helyes arányérzékkel teret adva mondja el a 
történteket.

A korai Róma állami élete és jogrendszerének kifejlődése 
csak a történelmi események kísérőjelenségeként kap emlí
tést. Ugyanakkor figyelemre méltóak Cornell fejtegetései a 
libertás jelentéstartalmának kialakulásáról. Összességében 
véve Cornell fő erőssége azonban a korai Róma fejlődésé
nek színes áttekintése, és mint ilyen, a magyarul, az utóbbi 
időben megjelent művek közül talán a legfigyelemremél
tóbb.

John Matthews írta meg a császárkor, Augustus halálától 
a Nyugat-Római Birodalom bukásáig terjedő időszak törté
netét. Ezt többek között a III. századi válság tényezőit illető 
korábbi elméletek historiográfiai áttekintése színesíti, me
lyek jelentőségükhöz illő kritikát kapnak. A városi polgárok 
vidékre költözésének tézise, vagy Rostovtzeff feltételezése 
a parasztság és a hadsereg közti szövetségről a fennmaradt



írásos és egyéb emlékek alapján lesznek kritikai elemzés 
tárgyai.

A késő római kor állami életének bemutatásához a Notitia 
dignitatum és a Codex Theodosianus alapján látott hozzá 
Matthews. A modem kor emberének oly drasztikusnak tűnő 
büntetések láttán, Ammianus Marccllinusra támaszkodva c 
kor fő jellemzőjeként a rettegés tűnik fel előttünk. „Lehet
séges azonban, hogy a törvényekben megőrződött kép a 
késő római társadalomról nem annyira a társadalomban ma
gában bekövetkezett tényleges változásokat tükrözi, hanem 
inkább a kormány szükségleteit” — írja, és ez megérdemel 
egy rövid kitérőt.

A szerző közelebbi szakterülete ez a kor, és valóban szé
leskörű ismeretek birtokában próbál rendet teremteni a 
fennmaradt források között. Az egyik oldalon szigorú tör
vények, a másikon az udvari élet hatalmi harcait bemutató 
levélgyűjtemények, melyek felfedik, hogy a rendelkezések 
ellenére mindent áthat a korrupció. „Egyszerűen ez volt az 
egyetlen módszer, amellyel az adott társadalmi keretek kö
zött az államgépezetet működtetni lehetett” — írja Matt
hews, bár talán helyesebb volna úgy fogalmazni, hogy ez 
volt az érdekcsoportok számára a legkézenfekvőbb módszer.

Ezen érdekcsoportok közül az egyik, a keresztény egy
ház szerepéi a Birodalom meggyengülésében is új értelme
zésben tárgyalja. A püspökök, „a késő császárkor individu
alista hajlamú nagy egyéniségei” szerinte az egyháznak na
gyobb szolgálatára lehettek, mint lettek volna az államé
nak. Matthaus gondolatmeneté feltételezi viszont azt, 
amiről nem ír: hogy ti. az egyház ekkortól átveszi a me- 
gyengülő állam funkcióinak betöltését. Ugyanakkor „az 
egyház nem játszott semmilyen hivatalos szerepet a késő 
római állam alkotmányos szerkezetében”, és így ez a funk
cióátvétel bizonyos szempontból a fennálló rend bomlasz- 
tása irányába tartott. A másik érdekcsoport, a szenátori 
arisztokrácia történeti múltjának és fényűző életmódjának 
köszönhette hatalmát. Miközben az állam egyre nehezeb
ben birkózott meg pénzügyi nehézségeivel, költekezésük 
méltán tekinthető tényezőnek a Birodalom összeomlásában.

így áll fel Matthews későrómai társadalomképe: a 
meggyengülő állam törvényekkel próbálja megrendszabá- 
lyozni az egyre hatalmasabb érdekszövetségeket. Ezen ér
dekcsoportok számára azonban, hogy erejüket megőrizzék, 
semmilyen módszer nem volt drága. A császári udvar harca 
fennmaradásáért, a hatalmi összefonódások Rómájában, 
végül vereséggel végződik.

E végső bukás okainak magyarázatát szintúgy a korábbi 
elméletek áttekintésébe ágyazza, az ólomcsövekből szár
mazó titokzatos mérgezéstől Gibbon elgondolásáig. Matt
hews ezen elméletek közös hibájának tekinti, hogy gyakran 
a birodalom addigi fennmaradásának méltatásába csapnak 
át, valamint, hogy egyetlen átfogó magyarázóokot keres
nek. Ezzel szemben ő a Birodalom két felének fejlődését 
szembeállítva, a korábbi elméletek mögé tekintve keresi az 
események valós mozgatórugóit.

Matthews szerint a nyugat- és a kelet-római helyzet alap
vető eltérése a kormányzatnak az arisztokráciához való vi
szonya, valamint a rendelkezésre álló hadsereg nagyságá
nak és toborzásának lehetősége. Aromái szenátori arisztok
rácia számos esetben nemcsak pénzügyileg, de politikailag 
is szembekerült uralkodójával és az egész császári kor
mányzattal. Részben ebből következett az, hogy a barbárok 
között kényszerültek toborzásra, már csak azért is, mert a 
birodalom nyugati részének katonai erőforrásai távol estek 
a központtól.

Felmerül azonban a gyanú, hogy Matthews nem esik-e 
ugyanabba a hibába, mint az általa elmarasztalt korábbi 
elméletek szerzői. Számára ugyanis messze a legje
lentősebb tényező a nyugati arisztokrácia magatartása. Te
kintettel arra, hogy ez Matthews közvetlen kutatási területe 
(itthon is fellelhető, angol nyelvű könyvének címe ,A nyu
gati arisztokráciák és a császári udvar i. sz. 362-425), biz
tosak lehelünk abban, hogy az átlagosnál sokkal je
lentősebb ismeretekkel bír e társadalmi réteg szerepéről a 
korban. Ez azonban nem ok arra, hogy mellékes, vagy el
hanyagolható tényezőként kapjanak említést például a bar
bárok betörései, vagy a nyersanyagforrások elhelyezkedé
se. Jelentékeny gondolatainak egyoldalú megfogalmazása e 
kérdésben véleményét megalapozatlannak tüntetheti fel.

A középső, provinciákat felsorakoztató fejezet is Matt
hews munkája. Az eredeti cél az egyes területek egyedi 
sajátosságainak feltárása volt. Mégis itt érezhető leginkább 
jogosnak a túl sok képtől való félelem. A bekezdésnyi szö
vegrészietek felett uralkodó hatalmas, színes képek vízve
zetékei, romos tájai szépségük ellenére egyhangúvá teszik 
ezeket az oldalakat.

Az egy téma — sok képpel címmel, az egyes fejezetek 
végén megjelenő páros oldalak viszont meglehetősen talá
lóan, a röviden elmondhatatlant képekkel helyettesítve, de 
így az clhagyhatallan érdekességeknek mégis helyet adva 
tágítják kultúrtörténeti ismereteinket. A képek, térképek ki
állításában egyébként a magyar nyomda az angol eredetivel 
felvenni látszik a versenyt. Sajnálatos azonban, hogy az 
abban fellelhető tárgyi hiányosságok is átkerüllek. Példá
nak okáért, a 78. oldalon található, a légiók provinciákbéli 
megoszlását mutató táblázatból Dacia teljesen kimarad, és 
a II. századtól mintegy 150 évig ott állomásozó XIII Geini- 
na légiót tévesen Dalmatiába helyezi.

A kötet atlaszjellegét alátámasztandó, a tárgymutató előtt 
részletes földrajzi indexet helyeztek el. Az eredeti, döntően 
angol nyelvű munkákból álló bibliográfiát egy külön, a 
magyarul megjelent könyvek jegyzéke egészíti ki.

Remélhetőleg e sorozat következő köteteivel is ehhez 
hasonló, szakmai szempontból sem elhanyagolható, de 
ugyanakkor a nagyközönség érdeklődésére is méltán szá
mot tartó, igényes kiadványokat vehetünk kezünkbe.

Várhelyi Zsuzsa
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